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I – Documentos vinculados a esta Política 

Documentos Finalidade 

Código de Ética 

 

Definir regras claras do negócio no dia a dia  

 

Termo de Compromisso e 

Confidencialidade 

 

Termo de adesão dos colaboradores as políticas da RUN 

 

 

Manual de Compliance 

 

 

Definir metodologia eficaz e eficiente para o cumprimento das 
normas 
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II – Sumário Executivo 

 

Objetivos da Política: 

• Definir regras claras para evitar conflitos de interesses; 

• Definir procedimentos e normas para os investimentos pessoais dos Colaboradores e da RUN; 

• Garantir que todos os Colaboradores conheçam a Política. 

Produtos:  

• Fundos de Investimento em Ações; 

• Fundos de Investimento Multimercado; 

• Fundos de Investimento em Direitos Creditórios; 

• Fundo de Investimento Imobiliário; 

• Fundo de Investimento em Participações; e 

• Fundo de Investimento em Cotas. 
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III – Objetivo 

A Política de Investimentos Pessoais tem como objetivo afastar a possibilidade de existir qualquer conflito 
de interesses1 entre o dever fiduciário da RUN e os investimentos pessoais dos Colaboradores e da própria 
RUN. Um potencial conflito de interesses surge no momento que o Colaborador da RUN e/ou a própria 
RUN privilegiam uma negociação pessoal nos Mercados Financeiros e de Capitais a de um cliente, de uma 
carteira de investimentos ou de um fundo de investimentos sob gestão da RUN, deixando esta de cumprir 
com o seu dever fiduciário. 

Esta Política está alinhada com a obrigação de todos os Colaboradores da RUN atuarem com boa fé, 
diligência e lealdade em relação a seus clientes, seguindo a filosofia da empresa nos termos do Código de 
Ética, buscando atender aos objetivos de investimento de seus clientes e, desta forma, abstendo-se de 
práticas que possam ferir a relação fiduciária desta com seus clientes. 

A Política de Investimentos Pessoais determina os procedimentos e normas para os investimentos 
pessoais dos Colaboradores da RUN e desta também. 

Por Colaboradores entende-se todo e qualquer sócio, administrador, colaborador, funcionário, trainee e 
estagiário da RUN. 

 

IV – Disposições Gerais 

As disposições desta Política devem ser observadas e seguidas em todas as negociações pessoais dos 
Colaboradores e da própria RUN nos Mercados Financeiro e de Capitais. 

Esta Política está dentro do contexto dos objetivos e valores de ética que devem orientar os negócios da 
RUN, sendo complementares àqueles constantes no Contrato Individual de Trabalho, no Código de Ética 
e outros procedimentos contidos nesta Política, cuja violação será dada como infração contratual, estando 
o autor sujeito às sanções previstas, inclusive afastamento por justa causa. 

Não são considerados para efeito dessa Política: 

• Títulos emitidos por bancos e garantidos pelo FGC ou por órgão similar do país de emissão do 
certificado; 

• Fundos de investimentos brasileiros ou estrangeiros, não exclusivos e não reservados; 

• Títulos públicos, desde que estes não sejam transacionados nas mesmas corretoras que os fundos, 
clubes e/ou carteiras administradas operem; e 

• Operações de câmbio no mercado a vista. 

 
1 Para a definição de conflito de interesse, vide item V.2 do Código de Ética. 
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As operações pessoais dos envolvidos com a RUN deverão ser norteadas na forma de investimento de 
longo prazo e não na especulação de curto prazo. 

Todos os Colaboradores e a RUN estão proibidos de entrar pessoalmente em uma operação financeira 
cujo resultado adverso cause danos financeiros que possam comprometer a sua saúde financeira e sua 
imagem, gerando potenciais perdas a RUN. 
 

V – Investimentos Pessoais 

Os investimentos efetuados em benefício próprio, nos mercados financeiro e de capitais, devem ser 
norteados a fim de não interferirem de forma negativa no desempenho das atividades profissionais. 
Ademais, devem ser totalmente separados das operações realizadas em nome dos fundos geridas pela 
RUN para que sejam evitadas situações que configurem conflito de interesses. Com base nisso, os 
investimentos pessoais devem atestar o que se segue:  

• Os investimentos pessoais em cotas de Fundos de Investimentos de qualquer espécie, geridos 
pela RUN ou por terceiros, são “não exclusivos” e “não reservados”. 

• Os Colaboradores estão terminantemente proibidos de: 

o Transacionar com títulos e valores mobiliários de empresas que a RUN esteja, no mesmo 

momento do investimento do Colaborador, negociando posição para qualquer fundo ou 

carteira administrada sob sua gestão; 

o Manipular o preço de ativos considerados de baixa liquidez por critérios da RUN para 

obter vantagem em negociações atuais ou futuras sobre qualquer fundo e carteira 

administrada sob gestão da RUN; e 

o Mencionar qualquer informação e até mesmo que está estruturando uma operação ou 

proposta com determinado cliente. 

• Evitar, nos investimentos, a assunção de riscos excessivos ou de difícil mensuração, que possam 

comprometer o equilíbrio financeiro do mesmo e, assim, lesar seu desempenho no trabalho. 

• Os Colaboradores têm que atestar anualmente que não realizaram negociação de títulos e valores 

mobiliários que tenham algum conflito de interesse com os fundos geridos pela RUN e, 

consequentemente, descumpram com o dever fiduciário. 

o Caso o Colaborador tenha praticado alguma negociação de ativo para sua posição pessoal 

com conflito de interesse, este deve atestar e justificar tal atitude. Caberá à Diretoria da 

RUN julgar o ocorrido; 

o Caso o Colaborador não cumpra com seu dever fiduciário, o mesmo caracteriza falta 

grave, fato que poderá ser passível da aplicação das penalidades cabíveis, ensejando 

inclusive sua classificação como justa causa para efeitos de rescisão de contrato de 
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trabalho, quando aplicável, nos termos do artigo 482 da Consolidação das Leis de 

Trabalho, ou desligamento ou exclusão por justa causa, conforme função à época do fato, 

sendo obrigando a indenizar a RUN e/ou terceiros pelos eventuais prejuízos suportados, 

perdas e danos e/ou lucros cessantes, independente da adoção das medidas legais 

cabíveis. 

• O Colaborador está ciente de que a RUN poderá, a seu exclusivo critério, não autorizar a 

negociação de valores mobiliários, nos termos desta Política, caso entenda que a referida 

negociação poderá conflitar com os interesses dos clientes e/ou com as posições detidas pelos 

fundos de investimento e carteiras administradas geridos pela RUN. 

o Além disso, o Colaborador está ciente, inclusive, de que a RUN, seus diretores e seus 

sócios não poderão ser responsabilizados por qualquer prejuízo, perda e/ou dano que o 

Colaborador venha a ter em razão da não realização da referida negociação. 

• O Colaborador deve ter como objetivo preservar sua própria reputação, assim como a imagem da 

RUN e do mercado de capitais. 

Quaisquer que sejam as exceções referentes a prazos e ativos não tratados nesta Política, devem ser 
submetidas e autorizadas pelo responsável pela Área de Risco e Compliance com antecedência mínima de 
2 (dois) dias úteis. 
 

VII – Declaração Anual de Conformidade e Considerações Finais 

O não cumprimento de quaisquer dos procedimentos estipulados nesta Política deverá ser encaminhado 
ao responsável pela Área de Risco e Compliance.  

Todo Colaborador da RUN deve assinar anualmente o Termo de Compromisso e Confidencialidade, 
atestando o conhecimento desta Política e das demais regras que deve cumprir e que todas as dúvidas a 
respeito delas foram esclarecidas. 

A empresa não se responsabilizará por Colaboradores que violem a lei ou cometam infrações no 
desempenho de suas atividades. Caso a RUN seja penalizada ou tenha prejuízo de qualquer natureza por 
ações dos mesmos, cumprirá o direito de regresso em face dos responsáveis. 

 

VII.1 – Conhecimento 

Todos os Colaboradores da RUN recebem uma cópia desta política e todos têm o dever de conhecer e 

aplicar as regras e procedimentos aqui estabelecidos. Qualquer dúvida deverá ser esclarecida com a 

Diretoria da RUN, que tem até 3 (três) dias úteis para saná-la. 
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VII.2 – Atualização da Política de Investimentos Pessoais 

A Área de Risco e Compliance é a responsável pela atualização anual desta Política ou sempre que houver 

alteração legal ou institucional. 

Anexo I – Controle de Versão 

Versão Data Nome 

Ação 
(Elaboração, 

Revisão, 
Alteração) 

Conteúdo 

2020.1 
13/02/2020 Iguana Consultoria Revisão Revisão anual 

18/02/2020 Diretoria RUN Aprovação 
Entrada em vigor na data de efetivação do 
contrato social na Junta Comercial. 

2021.1 05/04/2021 Diretoria RUN Atualização Validação da Política 

 

 

08/11/2021 Equipe RUN Atualização Alterações e atualizações tendo em vista a 

efetivação de mudança de contrato social. 

2021.2 11/2021 Burza Advogados Revisão  

 11/2021 Diretoria RUN Aprovação  

 

 

 


