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1. INTRODUÇÃO
A Arazul busca os mais altos padrões de integridade, transparência e confiabilidade em
todos os seus negócios e relacionamentos.
Este Código de Ética e Conduta (“Código”) foi inspirado nos valores e princípios do
grupo Arazul e tem como objetivo o alinhamento de conduta para construirmos a base
para uma cultura alicerçada nestes valores. Portanto, as diretrizes contidas no código
devem ser integralmente observadas, aplicadas e multiplicadas por todos os sócios,
empregados diretos e indiretos, fornecedores, administradores, representantes,
prestadores de serviços; e deve servir como referência para os demais parceiros
comerciais da Arazul Capital Asset management.
A Arazul Capital Asset é uma gestora de recursos especialista em soluções patrimoniais
e nos diversos tipos de fundos de investimento. Acreditamos no dever de gerar valor e
excelência para todos os nossos clientes.
A Arazul Capital Asset compromete-se a fazer o máximo possível para garantir que a
gestão dos ativos de nossos clientes seja feita de acordo com esses princípios. Nós
também continuaremos a valorizar a confiança de nossos clientes como nosso maior
bem e motivação. Construindo sobre princípios básicos, continuaremos a trazer sucesso
a nossos clientes.

1 PRINCÍPIOS GERAIS
1.1 INTEGRIDADE

Construímos nossa reputação com base na confiança.
A principal fonte desta confiança e é a integridade pessoal e profissional. Respeitamos
a todos e agimos com franqueza e honestidade.
Todos os Colaboradores devem atuar de acordo com os mais elevados padrões de
integridade pessoal e profissional.
Buscamos manter independência e objetividade nas suas atividades e decisões
profissionais, evitando quaisquer situações que possam de alguma forma comprometer
nossa integridade ou de terceiros.

Estas informações são confidenciais e de propriedade da Arazul Capital Asset, não podendo ser transmitidas ou disponibilizadas
para outras pessoas ou empresas que não façam parte do grupo, em qualquer meio ou formato sem autorização escrita outorgada
pela área de Compliance e Gente & Gestão
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1.2 TRANSPARÊNCIA

Contribuímos para que a todos os clientes seja assegurado um tratamento competente,
diligente, transparente e discreto, em respeito absoluto pelos seus interesses.
Em nossas decisões, nossas atitudes e nossos relacionamentos, buscamos ter uma
conduta responsável e transparente, a partir de compromissos firmados com nossos
stakeholders, estabelecidos em nosso Código de Conduta.

1.3 QUALIDADE
A Arazul entende que os princípios da qualidade são essenciais para a organização
possa aperfeiçoar-se continuamente.

 Foco no Cliente: A Arazul deve entender as necessidades atuais e
futuras de seus clientes, procurando exceder suas expectativas.
 Liderança: Os líderes devem estabelecer os propósitos e os rumos que a
organização deve tomar. Portanto precisam despertar em seus liderados
o envolvimento com os propósitos da organização e; desafiar e motivar as
pessoas a obter delas o melhor desempenho e resultado, conhecendo o
potencial e capacidade de cada uma delas.
 Envolvimento das pessoas: Pessoas representam a essência da
organização e suas habilidades deverão ser usadas em benefício dela
mesma, através de seu total envolvimento.
 Abordagem de processo: As atividades e os recursos semelhantes deverão
ser gerenciados como um processo para que o resultado desejado seja
alcançado com maior eficiência.
 Abordagem sistemática para gestão: Os processos inter-relacionados
deverão ser identificados, compreendidos e gerenciados como um
sistema, o que gerará eficiência e eficácia organizacional, contribuindo
para o alcance dos objetivos.
 Melhoria continua: a melhoria continua está relacionada ao desempenho
global da organização e os processos de melhoria que devem ser
constantes
 Abordagem para tomada de decisão: Para que as decisões sejam eficazes,
Estas informações são confidenciais e de propriedade da Arazul Capital Asset, não podendo ser transmitidas ou disponibilizadas
para outras pessoas ou empresas que não façam parte do grupo, em qualquer meio ou formato sem autorização escrita outorgada
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devem estar focadas na análise de dados e informações.
 Benefícios mútuos nas relações com fornecedores: Uma relação
consistente entre organização e fornecedores gera benefícios e agrega
para ambos.

1.4 EQUIDADE

Estamos comprometidos em incentivar um ambiente de trabalho inclusivo, em que
pessoas talentosas queiram permanecer e desenvolver suas carreiras.
A Arazul Asset é comprometida em criar e cumprir políticas e práticas de recursos
humanos, garantindo que todas as decisões relacionadas a pessoas se baseiam em
qualificação, aderência aos valores da empresa, mérito e desempenho.
Todos os colaboradores terão igualdade de oportunidades na Arazul, dependendo única
e exclusivamente das competências individuais e das necessidades das instituições.

2 COMPLIANCE E DENUNCIA
Todos os funcionários devem se esforçar para identificar e levantar problemas em
potencial, antes que estes se tornem problemas de verdade, assim como buscar
orientação com relação à aplicação deste Código de Conduta sempre que houver
dúvidas. Quando houver indícios ou ocorrências de violação da legislação que incumbe à CVM
fiscalizar, os colaboradores deverão comunicar ao Diretor de Compliance no prazo máximo de
10(dez) dias da ocorrência ou identificação do indicio.

A Arazul Capital Asset possui um Canal oficial de denúncias e sugestões:
canalconfidencial@arazulcapital.com.br, e tem o Comitê de Compliance, RH e
Governança, no qual é composto pelas áreas de Compliance e Gente & Gestão; como
responsável por pautar e tratar os assuntos pertinentes ao Código de Conduta.
Quando houver denúncias de descumprimento deste Código de Conduta, o comitê de
Compliance, RH e Governança reúne-se para analisar a situação, podendo convocar
as partes envolvidas para esclarecimentos adicionais. Concluída a análise, a diretoria
de Compliance delibera quanto às ações pertinentes. Caso um dos participantes esteja
em situação de conflito de interesses, será automaticamente proibido de deliberar
Estas informações são confidenciais e de propriedade da Arazul Capital Asset, não podendo ser transmitidas ou disponibilizadas
para outras pessoas ou empresas que não façam parte do grupo, em qualquer meio ou formato sem autorização escrita outorgada
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quanto às ações pertinentes.

3 OBEDIÊNCIA ÀS LEIS, NORMAS E REGULAMENTOS
Faz parte da nossa política obedecer a todas as leis, normas e regulamentos aplicáveis
de todos os países, estados, cidades e outras jurisdições em que conduzimos nossos
negócios. Cabe a cada funcionário aderir aos padrões e restrições impostas por tais leis,
normas e regulamentos. As leis locais podem às vezes ser menos restritivas que os
princípios estabelecidos neste Código.
Nessas situações, os funcionários deverão obedecer ao Código, ainda que a conduta
seja considerada legal de acordo com as leis locais. Por outro lado, se as leis locais
forem mais restritivas que o Código, os funcionários deverão obedecer às leis locais.

4 CONDUTAS PESSOAIS
Nossa reputação de integridade e excelência é essencial ao nosso sucesso. Os sócios
e funcionários devem ajudar a proteger a reputação da empresa, lidando de forma justa
com os clientes, o público, os concorrentes, os fornecedores e os colegas. O Código visa
a gerir os riscos em potencial para a Arazul Capital Asset.
É importante que cada funcionário considere o possível impacto de suas ações na
reputação da empresa e exerça o bom senso antes de executar ou aprovar negócios,
portanto devem os sócios e funcionários:

-

Possuir elevados padrões de conduta ética.
Reafirmar nas ações e decisões o compromisso com os valores e
princípios da Arazul Asset
Respeitar as leis vigentes no país, o estatuto social e demais regras
internas da Arazul.

-

Tomar as melhores decisões a favor dos interesses dos clientes da Arazul
Capital Asset.

-

Agir com integridade e confidencialidade.

-

Posicionar-se imparcialmente, diante de situações em que ocorram a
possibilidade de qualquer tipo de conflito de interesse.

-

Manter rigoroso sigilo a respeito de informações oriundas de trabalhos,

Estas informações são confidenciais e de propriedade da Arazul Capital Asset, não podendo ser transmitidas ou disponibilizadas
para outras pessoas ou empresas que não façam parte do grupo, em qualquer meio ou formato sem autorização escrita outorgada
pela área de Compliance e Gente & Gestão
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devido ao seu cargo, é que não seja de interesse da Arazul que se torne
pública.
-

Preservar elevados padrões éticos de conduta nas negociações
realizadas no mercado financeiro e de capitais;

-

Abster-se de fazer o uso de informações obtidas em benefício próprio ou
de terceiros;

-

Recusar quaisquer vantagens que lhe forem oferecidas com o objetivo de
influenciar sua decisão e atuação profissional;

-

Abster-se de fazer o uso de informações obtidas em benefício próprio ou
de terceiros;

-

Recusar quaisquer vantagens que lhe forem oferecidas com o objetivo de
influenciar sua decisão e atuação profissional;

-

Manter relacionamentos éticos, transparentes e equitativo com partes
interessadas.

-

Agir com decoro no exercício do cargo e no relacionamento com os demais
colaboradores, não sendo admitida em nenhuma hipótese prática de
calunia e difamação.

-

Recusar práticas ilícitas, como suborno, extorsão, corrupção, propina,
lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, em todas as suas
formas.

-

Não desviar colaborador ou terceiro para funções ou atividades de
interesse particular.

-

A Arazul valoriza o diálogo, mantendo canais aptos a recepcionar e
processar dúvidas, denúncias, reclamações e sugestões, bem como
garantimos o anonimato.

-

A Arazul não permite enfaticamente, direta ou indireta, práticas de atos
discriminatórios e manifestação de preconceito por qualquer que seja a
relação (cor, raça, sexo, idade, religião, etc.)

Estas informações são confidenciais e de propriedade da Arazul Capital Asset, não podendo ser transmitidas ou disponibilizadas
para outras pessoas ou empresas que não façam parte do grupo, em qualquer meio ou formato sem autorização escrita outorgada
pela área de Compliance e Gente & Gestão
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5 CONDUTAS CORPORATIVAS

A Arazul Capital Asset não faz nem tolera qualquer violação de lei ou regulamento na
condução dos seus negócios. Portanto os sócios e executivos devem:

-

Cooperar integralmente com os órgãos reguladores e auditores bem como
divulgar oportunamente as informações exigidas por estes órgãos
competentes.

-

Conduzir seus negócios dentro da concorrência justa, leal e aberta, não
realizando composições ilegais com concorrentes que afetem as políticas
que afetem as políticas de precificação

-

Disponibilizar tempestivamente aos stakeholders
informações pertinentes às operações realizadas.

-

Respeitar a legislação referente ao sigilo bancário dos clientes da Arazul
(Lei Complementar nº 105/2001).

-

Prezar pela agilidade e precisão das atividades.

-

Manter a documentação comprobatória das operações, exigida pela
legislação e normas vigentes, respeitando os prazos definidos.

-

Manter sempre um nível adequado de conhecimento técnico para que
possa prestar serviços de maneira competente, diligente, célere e
responsável.

-

envolvidos

as

Buscar o contínuo aperfeiçoamento profissional.

-

Os boatos e rumores de origem anônima comprometem a imagem da
Arazul e de quem os transmite. Antes de repassar qualquer informe,
procure conhecer, com a Direção, a sua origem e veracidade. Em caso de
dúvida, a atitude correta é procurar esclarecimento com o superior
imediato ou aguardar as informações oficiais da instituição.

-

É vedada a pratica de assédio sexual, conforme previsto no artigo 216-A
do Código Penal, sob pena de detenção de 1(um) a 2(dois) anos.

Estas informações são confidenciais e de propriedade da Arazul Capital Asset, não podendo ser transmitidas ou disponibilizadas
para outras pessoas ou empresas que não façam parte do grupo, em qualquer meio ou formato sem autorização escrita outorgada
pela área de Compliance e Gente & Gestão
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6 COMUNICADOS PÚBLICOS
Nossa política determina que todas as informações que constarem de
comunicados públicos, inclusive documentos regulatórios, sejam completas, justas,
precisas, atualizadas e compreensíveis. Todos os funcionários envolvidos no processo
de divulgação da Arazul Asset devem agir de acordo com este Código. Em particular,
estes indivíduos devem estar familiarizados com os requerimentos de divulgação
aplicáveis à Arazul Asset e estão proibidos de omitir ou representar mal,
conscientemente, ou fazer com que outros omitam ou representem mal, fatos materiais
sobre a companhia para outros, dentro ou fora da Arazul Asset. Além disso, qualquer
funcionário que exerça um cargo de supervisão de nosso processo de divulgação tem a
obrigação de agir de maneira prudente. Se um funcionário tomar conhecimento de alguma
declaração incorreta ou enganosa num comunicado público, ele (a) deverá comunicar o
Departamento de Compliance imediatamente.

7 COMUNICAÇÃO COM A MÍDIA
Valorizamos o relacionamento com a mídia e mantemos contato com importantes
publicações em todo o mundo. Os funcionários não devem responder a perguntas da
mídia ou iniciar contato com a mídia a não ser que tenham autorização do Departamento
de Compliance. Isso se aplica, entre outras coisas, a comentários feitos a jornalistas
sobre assuntos específicos relacionados aos nossos negócios, incluindo cartas ao
editor, aprovação de produtos ou serviços em nome da empresa, perfis profissionais,
entrevistas no rádio ou na TV, mensagens na internet – blogs etc.

8 CHINESE WALL
A Arazul Asset estabeleceu políticas e procedimentos conhecidos como “Chinese Wall”
ou “Barreiras de Informação” para prevenir o mau uso de informações privilegiadas e
para evitar conflitos de interesse. As barreiras de Informação foram projetadas para
separar os funcionários da parte privada (Investment Banking, Mercados de Capitais,
Crédito, Reestruturação, Fusões e Aquisições), que rotineiramente recebem
informações confidenciais, dos funcionários da parte pública da empresa (que negociam
ou vendem valores mobiliários ou prestam consultoria com relação a valores
mobiliários). Na presença da Chinese Wall, que restringe o fluxo de informações
confidenciais a fim de evitar quaisquer conflitos de interesse, os funcionários da parte
pública da empresa podem continuar a efetuar operações até quando os funcionários
do lado privado possuem informações confidenciais sobre o ativo ou emissor em
questão.
9
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A política do Chinese Wall proíbe que qualquer funcionário do lado privado da empresa
de revelar informações confidenciais, independentemente de como essas informações
foram obtidas, a funcionários do lado público, com algumas exceções aprovadas pelo
encarregado de Compliance. Além disso, algumas áreas internas necessitam de
procedimentos que lidem mais especificamente com os fluxos de informações dentro
dessas áreas. Tais procedimentos são às vezes chamados de “Chinese Walls” também.
Os funcionários sujeitos à política do Chinese Wall, ou a outras barreiras de informações
projetadas para satisfazer necessidades específicas dentro de uma área, devem
obedecer às disposições das políticas pertinentes.

9 PREVENÇÃO E COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO.
De modo a prevenir práticas ilícitas ou fraudulentas, a Arazul Capital Asset possui uma
política especifica de prevenção a Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento de
Terrorismo.
A Arazul Asset deve manter registro de todas as operações realizadas e manter os
cadastros dos clientes atualizados.
A Arazul Asset possui processos internos de controle para detecção de operações
atípicas e /ou suspeitas e comunica-las ao Banco Central.
A Arazul Asset deve promover treinamento adequado a seus colaboradores.
Tendo em vista a referência Lei nº9.613/98, os colaboradores da Arazul S.A devem
empregar esforços visando identificar as operações que apresentam elementos
indicativos de pratica de “lavagem de dinheiro”
Não poderão ser conduzidas transações comerciais com clientes que deixam de
fornecer comprovações adequadas das respectivas identidades e/ou operações; ou com
intuito de enganar os órgãos reguladores com o fornecimento de informações
incompletas, adulteradas ou enganosas.

Estas informações são confidenciais e de propriedade da Arazul Capital Asset, não podendo ser transmitidas ou disponibilizadas
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Os colaboradores devem compreender por completo estas ações, que podem constituir
infração as leis aplicáveis contra “Lavagem de dinheiro”; e relatem qualquer
irregularidade potencial ao Departamento de Compliance.

10 INSIDER TRADING
A obediência legal inclui, sem limitação, a obediência à Política de Insider Trading da
Arazul Asset, que proíbe os funcionários de negociar valores mobiliários, pessoalmente
ou em nome de outros, quando em posse de informações materiais confidenciais, e de
comunicá-las a outros. Valores mobiliários incluem ações comuns, títulos, opções,
futuros e outros instrumentos financeiros. Informações materiais incluem qualquer
informação que um investidor razoável considere importante ao decidir comprar, segurar
ou vender valores mobiliários. Tais leis oferecem penas civis e criminais significativas
aos indivíduos que as descumprirem. Além disso, implementamos restrições de
negociação para reduzir o risco de insider trading.
Normas mais detalhadas com relação à negociação de valores mobiliários por
funcionários da Arazul Asset podem ser encontradas no Manual de Compliance.
Funcionários que estiverem em dúvida quanto às normas legais envolvendo a aquisição
ou venda de qualquer valor mobiliário da empresa, ou quaisquer papéis emitidos por
empresas com as quais eles têm familiaridade em decorrência de sua função na
empresa deverão consultar o encarregado de Compliance antes de efetuar tal compra
ou venda.

11 INVESTIMENTOS PESSOAIS
Todos os funcionários relevantes deverão declarar seus investimentos em sua conta
pessoal de valores mobiliários ao ingressar na Arazul Capital Asset e em intervalos
regulares a partir de então. Alguns funcionários deverão obter permissão por escrito do
interesses ou sobre se uma determinada situação constitui um conflito de interesses
deverá ser encaminhada ao Departamento de Compliance.

Estas informações são confidenciais e de propriedade da Arazul Capital Asset, não podendo ser transmitidas ou disponibilizadas
para outras pessoas ou empresas que não façam parte do grupo, em qualquer meio ou formato sem autorização escrita outorgada
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Exemplos de potenciais conflitos de interesse em nossos negócios incluem, mas não se
limitam aos seguintes tipos de atividades:

(1) Emprego em um concorrente, independentemente da natureza do emprego,
enquanto estiver trabalhando para a Arazul Capital Asset;
(2) Negócios com qualquer empresa ou organização em que um funcionário, ou
membro de sua família, detenha participação substancial ou tenha
responsabilidade administrativa;
(3) Investimento em valores mobiliários em contas pessoais negociadas em
portfólios de clientes;
(4) Processamento de transação em conta pessoal do funcionário, ou em conta
pessoal de um de seus familiares, através dos sistemas internos da empresa, sem
consentimento prévio do Departamento de Compliance;
(5) Exercer cargo de diretor, membro de conselho ou supervisor em empresa
pública ou privada;
(6) Receber presentes ou entretenimento de um prestador de serviços em
troca de negócios;
(7)

Revelar informações confidenciais da empresa para terceiros;

(8) endossar ou recomendar terceiros.

12 RELAÇÃO COM FORNECEDORES
A relação com Fornecedores deve ser duradoura, sem prejuízo dos princípios da livre
iniciativa e da lealdade na concorrência.
Deve ser valorizado e tratado da mesma forma com que nos relacionamos com os
nossos clientes.

Estas informações são confidenciais e de propriedade da Arazul Capital Asset, não podendo ser transmitidas ou disponibilizadas
para outras pessoas ou empresas que não façam parte do grupo, em qualquer meio ou formato sem autorização escrita outorgada
pela área de Compliance e Gente & Gestão
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A escolha e contratação de Fornecedores devem ser fundamentadas em critérios
técnicos, profissionais e éticos, observadas as necessidades da Arazul Capital Asset.
Devem ser conduzidas por meio de processo objetivo pré-determinado, tal como
concorrência ou cotação de preços, que garantam a melhor relação custo- benefício

13 RELAÇÃO COM CLIENTES
Os Sócios e executivos da Arazul Capital Asset devem desempenhar suas atribuições
com lealdade aos clientes, zelando pelos seus interesses e pela preservação dos bens
e valores confiados à administração da Arazul, em estrita conformidade com o contrato
firmado entre os clientes e a sociedade. Ademais, os sócios e executivos devem:

-

Manter atualizada, em perfeita ordem e à disposição dos clientes, toda a
documentação relativa às operações com ativos integrantes das carteiras
sob sua administração;

-

Certificar que sejam mantidos em custódia, em entidade devidamente
autorizada para tal serviço, os ativos financeiros integrantes das carteiras
sob sua administração, tomando todas as providências necessárias e/ou
úteis para a defesa dos interesses dos seus clientes;

-

Cumprir fielmente o regulamento dos fundos de investimento sob
administração e/ou os mandatos outorgados por escrito por seus clientes,
sendo certo que os referidos mandatos deverão indicar de forma clara e
detalhada as características dos serviços a serem prestados, incluindo,
mas não se limitando, (i) a política de investimentos; (ii) a remuneração
cobrada pelos serviços; (iii) os riscos inerentes aos serviços e operações
contratadas; (iv) as informações que deverão ser prestadas para os
clientes e em que periodicidade as mesmas serão prestadas; e (v)
informações sobre outras atividades prestadas pela Sociedade no mercado
de capitais e os potenciais conflitos de interesse existentes, se for o caso;
fazer nem tolerar qualquer violação de lei ou regulamento na condução
dos seus negócios.

-

Prestar as informações que lhes forem solicitadas pelos clientes.

Estas informações são confidenciais e de propriedade da Arazul Capital Asset, não podendo ser transmitidas ou disponibilizadas
para outras pessoas ou empresas que não façam parte do grupo, em qualquer meio ou formato sem autorização escrita outorgada
pela área de Compliance e Gente & Gestão
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-

Evitar quaisquer práticas que possam ferir a relação fiduciária mantida
com os clientes;

-

Buscar atender aos objetivos de investimento de seus clientes;

14 RELAÇÃO COM A SOCIEDADE

Acreditamos que organizações mais eficientes em gestão constroem uma sociedade
melhor. Buscamos o diálogo aberto e transparente com essa sociedade, respeitando as
peculiaridades locais, estabelecendo relações éticas de parceria e confiança e
estimulando o desenvolvimento regional.

15 CONFLITO DE INTERESSES

Situações de conflito de interesse, potenciais ou efetivos, entre os interesses pessoais
dos Colaboradores e os interesses da Arazul Capital Asset devem ser evitadas.
Para fins deste código de Conduta, situação de potencial conflito de interesse significa
qualquer situação que haja a possível incompatibilidade entre o interesse pessoal do
Colaborador e o interesse coletivo da Arazul Capital Asset, de modo que a atuação do
Colaborador nesta situação possa comprometer ou influenciar, de maneira imprópria, o
desempenho da sociedade.
Tais situações podem ser verificadas em atividades, condutas e investimentos
realizados pelo Colaborador que poderiam:

-

Ser contrários às atividades realizadas pela Arazul.
Afetar adversamente o seu julgamento e desempenho nas atividades
realizadas.

Os colaboradores devem exercer um julgamento sólido antes de se comprometerem em
qualquer atividade ou participem de qualquer negociação que possa potencialmente
acarretar em conflito de interesse com a Arazul Capital Asset. Tendo isso em vista, os
colaboradores deverão:

Estas informações são confidenciais e de propriedade da Arazul Capital Asset, não podendo ser transmitidas ou disponibilizadas
para outras pessoas ou empresas que não façam parte do grupo, em qualquer meio ou formato sem autorização escrita outorgada
pela área de Compliance e Gente & Gestão
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-

Abster-se em nome da Arazul em qualquer transação que
envolva pessoas ou sociedades com as quais tenham qualquer
interesse financeiro.

-

Abster-se de usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem
prejuízo à Arazul, oportunidades de negócios de que tenha
conhecimento em razão do exercício do seu cargo na sociedade, sendo
estritamente proibido privar a Arazul e suas investidas de qualquer
oportunidade relacionada aos seus negócios de que tenha
conhecimento; e:

-

Evitar situações de defesa de interesses de terceiros que possam
gerar conflito de interesse na hora da tomada de decisão implicar em
algum tipo de prejuízo à Arazul e suas investidas.

Fica vedada a aquisição pela Arazul Capital Asset Management de ativos
originados e/ou comercializados pelas empresas ou áreas de Corporate Finance
e Mercado de Capitais, onde os sócios da Gestora possuem participação.
Fica vedada a contratação de serviços, consultorias pela Arazul Capital Asset
Management onde os sócios da mesma possuem participação ou atividades de
representação.
O objetivo dos dois parágrafos anteriores é eliminar o conflito de interesse entre a Arazul
Capital Asset Management e atividades dos sócios e/ou colaboradores em outras
empresas.

16 SEGURANÇA DAS INFORMAÇOES E SIGILO
Informações não públicas sobre a Arazul Capital Asset devem ser transmitidas a outros
apenas se seu conhecimento for necessário e se favorecer um fim comercial legítimo
da Arazul.
As informações devem ser transmitidas com o entendimento expresso de que as
informações são confidenciais e devem ser utilizadas exclusivamente para o fim restrito
para o qual foi recebida ou dada.
Salvo instrução em contrário, os colaboradores devem tratar as atividades e planos
internos da Arazul Capital Asset como confidenciais, a serem divulgados somente dentro
da estrutura interna da Arazul Capital Asset e apenas na base da necessidade de seu
conhecimento.
Estas informações são confidenciais e de propriedade da Arazul Capital Asset, não podendo ser transmitidas ou disponibilizadas
para outras pessoas ou empresas que não façam parte do grupo, em qualquer meio ou formato sem autorização escrita outorgada
pela área de Compliance e Gente & Gestão
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Toda informação financeira a respeito da Arazul Capital Asset é confidencial a menos
que tenha sido divulgada por meio de relatórios aos seus sócios, ou publicada em jornais
ou outros meios de comunicação.

17 VESTIMENTA (´´DRESS CODE´´)
De acordo com o jeito discreto e didático em que a Arazul Capital Asset pauta as suas
relações, a Arazul entende que não deve pautar regras de vestimenta. Ressalta-se,
porém, a necessidade de os colaboradores usarem vestimenta de modo sóbrio e
discreto. Não são recomendados, por exemplo, o uso dos seguintes itens:

-

-

Bermudas ou shorts, jeans do tipo “rasgado”, uniformes de equipes ou
associações desportivas e vestimentas com dizeres ofensivos, de caráter
discriminatório.
”Minissaias”, blusas curtas ou “mini-blusas” ou “frente-única”, “tomaraque-caia”, roupas com decotes acentuados ou transparentes.
Tênis, Chinelos e bonés.
Entre outros tipos de vestuário considerados impróprios pela Diretoria.

O superior hierárquico do colaborador ou Departamento de Compliance poderá solicitar
à pessoa que não estiver respeitando os critérios indicados neste Código de Conduta
que se retire e retorne com trajes adequados aos padrões determinados.

18 EMPREGO EXTERNO
Assim como investimentos pessoais, empregos com um fornecedor, cliente, parceiro ou
concorrente (incluindo consultoria, remunerado ou não) podem gerar conflitos de
interesse. Os funcionários devem evitar empregos ou qualquer outro tipo de negócios
com empresas concorrentes da Arazul Capital Asset. Além disso, os funcionários não
devem aceitar emprego ou pagamentos de um fornecedor, cliente ou parceiro externo
se estes puderem influenciar o relacionamento desses indivíduos com a Arazul Capital
Asset.

19 CONFIDENCIALIDADE
19.1 O QUE SÃO INFORMAÇOES CONFIDENCIAIS
Estas informações são confidenciais e de propriedade da Arazul Capital Asset, não podendo ser transmitidas ou disponibilizadas
para outras pessoas ou empresas que não façam parte do grupo, em qualquer meio ou formato sem autorização escrita outorgada
pela área de Compliance e Gente & Gestão
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Informações confidenciais incluem – mas não se limitam a – informações,
conhecimento, idéias, documentos ou materiais desenvolvidos ou de propriedade da
Managrow Asset, ou que de alguma maneira estejam relacionados a assuntos
confidenciais da empresa, seus negócios, clientes, acionistas, funcionários ou
corretoras. Incluem toda a empresa – produtos, marketing, financeiro, contabilidade,
quadro de funcionários, operações, fornecedores, informações técnicas e pesquisa.
Também incluem sistemas de computadores, software, documentação, criações,
invenções, trabalhos escritos, desenvolvimentos, descobertas e sigilos de trade.
Informações confidenciais incluem qualquer informação de caráter não-público da
Managrow Asset que possa ser utilizada pelos nossos concorrentes, ou que possa ser
prejudicial à empresa ou seus clientes se revelada.

19.2 POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDADE
Os funcionários da Arazul Capital Asset, no curso de suas atividades, terão acesso a
informações pessoais ou confidenciais sobre clientes. As informações fornecidas por
clientes são confidenciais e, portanto, temos a obrigação de protegê-las e verificar se
não estão sendo usadas incorretamente. Ao desempenhar suas funções, cabe aos
funcionários manter a confidencialidade das informações que lhes forem confiadas, a
não ser que a quebra de confidencialidade seja autorizada ou exigida por lei. A natureza
dos negócios da Arazul Capital Asset exige que a empresa mantenha a confiança de
seus clientes. Os funcionários devem manusear as informações dos clientes de acordo
com os requerimentos estatutários relevantes e com a política de confidencialidade
interna da Managrow Asset.
Os funcionários devem estar sempre cientes do caráter confidencial e privilegiado das
informações a que eles têm acesso sobre a empresa e seus clientes, e devem ser
discretos ao discutir quaisquer assuntos relacionados ao trabalho com terceiros. Os
funcionários devem proteger tais informações e não devem revelá- las a terceiros sem
o consentimento da gerência executiva.
Nenhum funcionário deve, seja durante a sua permanência na Arazul Capital Asset ou
após a rescisão de seu contrato (a não ser que no desempenho normal de suas
atividades ou com consentimento por escrito) divulgar ou utilizar sigilos,
correspondências, contas, operações da Arazul Capital Asset ou seus clientes, ou
qualquer conhecimento obtido durante o trabalho. Nenhum funcionário deverá utilizar
essas informações para ganhos financeiros.
A divulgação de informações referentes a um cliente ou contraparte por um funcionário
a outro deverá ser feita somente em casos de necessidade. Neste caso, a pessoa
recebendo tais informações deverá ser lembrada de que estas são confidenciais e devem
ser mantidas em sigilo.
Em caso de requerimento legal, o funcionário deverá informar o Departamento de
Estas informações são confidenciais e de propriedade da Arazul Capital Asset, não podendo ser transmitidas ou disponibilizadas
para outras pessoas ou empresas que não façam parte do grupo, em qualquer meio ou formato sem autorização escrita outorgada
pela área de Compliance e Gente & Gestão
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Compliance e Legal antes de divulgar qualquer informação.

Estas informações são confidenciais e de propriedade da Arazul Capital Asset, não podendo ser transmitidas ou disponibilizadas
para outras pessoas ou empresas que não façam parte do grupo, em qualquer meio ou formato sem autorização escrita outorgada
pela área de Compliance e Gente & Gestão
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20 EXCEÇÕES
De vez em quando, a Arazul Capital Asset poderá abrir certas exceções às disposições
deste Código. Qualquer funcionário que achar que uma exceção deva ser feita deverá
discutir o assunto com o Departamento de Compliance. Exceções a executivos ou
diretores da empresa só poderão ser feitas pelo Conselho ou Comitê Executivo.

21 REGIME DISCIPLINAR
A infração a qualquer disposição deste Código de Ética e Conduta, por qualquer
colaborador, sujeitará o infrator às vistas na legislação e regulamentação aplicáveis:

-

Advertência verbal ou escrita

-

Suspensão; e

-

Demissão

Os procedimentos relativos ao processo disciplinar serão regulamentados pela Diretoria de Gente
& Gestão, com observância da legislação aplicável.

Estas informações são confidenciais e de propriedade da Arazul Capital Asset, não podendo ser transmitidas ou disponibilizadas
para outras pessoas ou empresas que não façam parte do grupo, em qualquer meio ou formato sem autorização escrita outorgada
pela área de Compliance e Gente &. Gestão.
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