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Ficha Técnica: 

 

Título: Política de Investimentos Pessoais (“Política”) 

 

Área responsável: Compliance 

 

Diretor responsável: Diney Vargas, Diretor de Risco e Compliance 

 

Descrição da Política: A Política foi estruturada para estabelecer procedimentos e 

regras para os investimentos pessoais dos Colaboradores, a 

fim de evitar situações que possam caracterizar conflito de 

interesses ou a utilização indevida de informações 

confidenciais da Apex Capital Ltda. (“Apex” ou “Gestora”) e 

seus Investidores. 

 

Aplicação: Todos os funcionários, sócios, diretores e prestadores de 

serviços, bem como funcionários temporários e estagiários, 

os quais estejam diretamente ligados às atividades 

desenvolvidas pela Apex (“Colaboradores”) e seus 

Familiares Diretos. 

 

Data de aprovação: Jun/2021 

 

Aprovado por: Comitê Executivo e Comitê de Risco e Compliance 

 

Data de publicação: Jun/2021 

 

 

 

  



 
 
 

 

 Objetivo  

 

O objetivo desta Política é estabelecer procedimentos e regras para os investimentos 

pessoais dos Colaboradores, a fim de evitar situações que possam caracterizar conflito 

de interesses ou a utilização indevida de informações confidenciais da Gestora e seus 

Investidores. 

 

 

 Diretrizes Gerais 

 

Os Colaboradores devem sempre colocar em primeiro lugar os interesses dos fundos de 

investimento aos quais a Apex presta serviços de gestão de valores mobiliários 

(“Fundos”), se abstendo de efetuar transações pessoais, atividades ou manter 

relacionamentos que possam interferir ou parecer interferir na sua tomada de decisões 

em nome da Gestora. 

 

Os Colaboradores, ao conduzirem seus investimentos pessoais, devem mirar ganhos de 

longo prazo e evitar excessiva atividade, bem como limitar os riscos tomados, para que 

tais investimentos não se tornem uma distração e comprometam sua capacidade de 

desempenhar suas responsabilidades na Apex. Recomenda-se que os Colaboradores 

realizem seus investimentos de maneira preferencialmente passiva, por meio de fundos 

de investimentos ou outros produtos oferecidos por instituições financeiras. 

 

Para alcançar as melhores práticas de mercado e atender as normas vigentes, é 

imprescindível, também, que os investimentos não sejam realizados pelos 

Colaboradores em nome ou por meio de terceiros (interposta pessoa), ou via veículos 

de investimento (tais como fundos de investimento exclusivo, clubes de investimento, 

entre outros), com intuito de burlar as regras de investimentos pessoais previstas nesta 

Política. 

 

A área de Compliance é responsável por acompanhar os investimentos pessoais 

informados pelos Colaboradores e, nos casos em que entender haver fundada suspeita 

de conduta em dissonância com o previsto nesta Política, submetê-los à apreciação do 

Diretor de Risco e Compliance, que poderá submeter à apreciação do Comitê de Risco e 

Compliance, para que sejam tomadas as medidas cabíveis nos termos desta Política. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 Abrangência 

 

Esta Política abrange os Colaboradores e seus Familiares Diretos, que, para fins desta 

Política, especificamente, serão denominados em conjunto apenas como 

“Colaboradores”.  

 

São considerados “Familiares Diretos” dos Colaboradores o seu respectivo cônjuge, 

companheiro, qualquer dependente incluído na declaração anual do imposto de renda 

da pessoa física e as sociedades ou veículos de investimento, direta ou indiretamente, 

controlados pelo Colaborador e/ou Familiares Diretos, bem como os familiares que 

residam no mesmo domicílio do Colaborador. 

 

Em algumas circunstâncias, determinados Familiares Diretos podem ser 

descaracterizados como um Familiar Direto, no que tange à presente Política, desde que 

haja prévia avaliação e expressa autorização por parte do Diretor de Risco e Compliance.   

 

Para conceder tal autorização, o Diretor de Risco e Compliance considerará os seguintes 

aspectos, dentre outros que se façam relevantes na análise do caso concreto: (i) se o 

Familiar Direto trabalha para outra instituição financeira, devendo cumprir as regras de 

ética e compliance de tal instituição; (ii) se o Familiar Direto atua diretamente na gestão 

discricionária de seus investimentos; (iii) a existência de investimentos pessoais feitos 

anteriormente à adesão do Colaborador a esta Política; (iv) a completa segregação dos 

investimentos do Familiar Direto dos investimentos da Gestora e de seus Fundos; (v) se 

o Familiar Direto possui qualquer tipo de contato direto ou indireto com as atividades 

da Gestora; e (vi) a ausência de conflitos de interesses com a Apex, de acordo com os 

termos do item 4.5 do Manual de Compliance da Apex (“Manual de Compliance”).  

 

Ainda, na hipótese de conceder a autorização para desconsideração de Familiar Direto 

como pessoa sujeita à esta Política, o Diretor de Risco e Compliance avaliará se o 

Colaborador recebeu todos os treinamentos aplicáveis, nos termos da Política de 

Treinamento da Apex, nos quais foram repassadas as instruções a respeito da obrigação 

de confidencialidade e da não divisão de informações confidenciais de propriedade da 

Gestora.  

 

Todos os Colaboradores devem firmar o Termo de Adesão à Política de Investimentos 

Pessoais (Anexo I desta Política), obrigando-se a conhecer o inteiro teor desta Política e 

cumpri-la integralmente, bem como fazer cumprir seus respectivos Familiares Diretos. 

 

 



 
 
 

 

 Proibições 

 

Em suas negociações pessoais, o Colaborador deve se assegurar de que não está 

infringindo nenhuma regra sobre utilização de informações privilegiadas (insider 

trading), manipulação de mercado ou dever de confidencialidade, devendo ser 

observadas integralmente as Políticas de Prevenção ao Insider Trading e Práticas Não 

Equitativas de Mercado e de Confidencialidade das Informações, dispostas nos Capítulos 

9 e 10 do Manual de Compliance da Apex. 

 

Ainda, em virtude da natureza das operações realizadas pela Apex, seus Colaboradores 

e Familiares Diretos não podem realizar operações, em nome próprio ou de terceiros, 

que envolvam ações de empresas brasileiras listadas, incluindo seus derivativos, títulos 

conversíveis e certificados de depósito (depositary receipts). Esta vedação abrange 

qualquer espécie de negociação em bolsa ou mercado de balcão organizado, no Brasil 

ou no exterior, incluindo compra e venda, empréstimos e doações. 

 

 

 Operações que necessitam de pré-aprovação da área de Compliance 

 

As seguintes operações pessoais de investimento/desinvestimento dependem de 

aprovação prévia da área de Compliance: 

 

➢ ETFs concentrados em menos de 10 ativos; 

➢ Ações de empresas estrangeiras; 

➢ Ações de empresas não listadas, incluindo private equity e venture capital; 

➢ Cotas de fundos imobiliários; 

➢ Desinvestimentos, nos termos do item 1.8 abaixo; e 

➢ Toda e qualquer operação não mencionada como proibida ou isenta de 

aprovação pela área de Compliance, nos termos desta Política. 

 

 

 Comunicação, aprovação e validade de operações 

 

As operações de investimento/desinvestimento que dependam de aprovação da área 

de Compliance devem ser submetidas pelos Colaboradores através do e-mail: 

compliance@apexcapital.com.br. Na solicitação, deve ser informado o ativo pretendido, 

o seu emissor, a quantidade ou o valor financeiro e o tipo de transação (compra, venda, 

empréstimo). Em alguns casos, e quando julgar necessário, a área de Compliance poderá 

solicitar, adicionalmente, a fundamentação ou racional para a negociação (i.e. 

recomendação da área de análise, acompanhamento do crescimento da companhia, 

etc.). 

mailto:compliance@apexcapital.com.br


 
 
 

 

 

O Compliance poderá autorizar ou negar o pedido de negociação após análise, que 

levará em consideração os seguintes critérios, dentre outros que julgar relevantes:  

 

➢ A existência de quaisquer ordens pendentes de execução por parte da Apex. Em 

caso de ordens concorrentes dadas simultaneamente por Colaboradores ou 

Familiares Diretos e por clientes da Gestora, ordens de clientes devem ter 

prioridade; 

➢ A intenção pela Apex de negociar o ativo para os Fundos de sua gestão, devendo 

os interesses da Gestora serem privilegiados em detrimento dos interesses 

pessoais de seus Colaboradores e Familiares Diretos; 

➢ A existência de informações privilegiadas de posse da Gestora ou de 

determinados Colaboradores em relação ao ativo ou sua companhia emissora; 

➢ Qualquer informação ou elemento passível de indicar a existência de eventuais 

conflitos de interesses na operação, ou situações que possam afetar a 

independência e a imparcialidade de atuação do Colaborador e, 

consequentemente, colocar em risco o cumprimento de seu dever fiduciário; 

➢ Em caso de venda, a existência de notificação, devidamente registrada junto à 

área de Compliance, referente à posição pré-existente, quando da entrega do 

termo de adesão desta Política. 

 

A aprovação da operação terá validade de 48 (quarenta e oito) horas, devendo o 

Colaborador executá-la dentro desse prazo. Após tal prazo, será necessário submeter 

uma nova solicitação, ainda que para a mesma operação consultada anteriormente, 

dado que as condições de mercado podem variar com rapidez. Se a aprovação prévia de 

uma operação coberta não for concedida, a operação em questão não poderá ser 

executada. 

 

Os investimentos sujeitos à pré-aprovação de Compliance deverão ser mantidos por um 

período mínimo de lock-up de 60 (sessenta) dias corridos. O lock-up period inclui a data 

de negociação em que a última posição foi adquirida, com base no disposto na nota de 

corretagem.  

 

Os Colaboradores, ao submeterem seus pedidos de investimento pessoal, devem avaliar 

os riscos associados à impossibilidade de liquidar a posição no momento almejado, 

devido à prerrogativa da Apex de vetar o pedido de desinvestimento, se assim julgar 

apropriado, conforme os termos da presente Política. Assinando o Termo de Adesão à 

Política de Investimentos Pessoais (Anexo I), os Colaboradores reconhecem que podem 

sofrer perdas decorrentes de tal proibição e eximem a Apex de qualquer 

responsabilidade nesse sentido. 

 



 
 
 

 

 

 Investimentos nos Fundos Geridos pela Apex  

 

Os Colaboradores e seus Familiares Diretos podem investir nos Fundos, observadas as 

seguintes condições: 

 

➢ É vedado o pedido de aplicação ou resgate dos Fundos caso o Colaborador esteja 

em posse de informação privilegiada, relativamente ao respectivo Fundo, que 

possa resultar em alteração significativa do valor das cotas do Fundo (em 

qualquer direção), tais como situações relativas à precificação e liquidez de 

ativos, incluindo resgates relevantes que não sejam de conhecimento dos 

demais investidores do Fundo e que possam resultar em um aumento ou 

diminuição do valor do Fundo e suas respectivas cotas; e 

 

➢ Quaisquer declarações, verbais ou escritas, fornecidas por Colaboradores a 

investidores dos Fundos ou prospects, em relação a seus investimentos pessoais 

nos Fundos, devem ser inteiramente verdadeiras e não manipulativas. Tais 

declarações não devem ser feitas com o intuito de interferir indevidamente na 

decisão de investimento dos investidores ou prospects.  

 

 

 Desinvestimentos 

 

As posições de investimento vedadas ou que não sejam aprovadas pelo Compliance, 

detidas pelos Colaboradores antes da adesão a esta Política, devem ser tratadas num 

plano de desinvestimento, sujeito à aprovação da área deCompliance. O processo de 

desinvestimento deve respeitar: (i) o limite de 2 (duas) vendas por mês (todas as vendas 

de uma mesma posição realizadas em um mesmo dia correspondem a uma única 

venda); e (ii) as regras estabelecidas no item 15.6 deste Manual, o qual trata da atuação 

da Gestora ou de seus Colaboradores como contraparte dos Fundos.  

 

 

 Operações isentas de comunicação e aprovação da área Compliance 

 

São isentas de aprovação prévia ou comunicação ao Compliance as seguintes operações 

pessoais:  

 

➢ Aplicações em poupança; 

➢ Operações de câmbio; 

➢ Títulos públicos emitidos pelo governo brasileiro ou de outras jurisdições;  



 
 
 

 

➢ Títulos emitidos por instituição financeira brasileira ou de outra jurisdição não 

negociados em bolsa de valores, como CDBs, RDBs, Operações Compromissadas, 

Letras de Crédito Imobiliário e Letras de Crédito do Agronegócio;  

➢ Cotas de fundos de investimento, exceto os imobiliários, geridos pela Apex ou 

terceiros, desde que não estejam concentradas em um único ativo; 

➢ Futuros e ETFs de índices; e 

➢ Demais operações consideradas isentas pela área de Compliance em sua análise 

discricionária.  

 

 Monitoramento 

 

Assinando o Termo de Adesão à Política de Investimentos Pessoais (Anexo I), os 

Colaboradores concordam que a área de Compliance poderá, se necessário, solicitar 

declarações ou extratos de suas contas pessoais em corretoras de títulos e valores 

mobiliários, de forma a garantir a aplicação desta Política. 

 

Atualmente, todos os Colaboradores que negociam ativos sujeitos à pre-aprovação 

devem encaminhar à área de Compliance cópia do extrato de movimentação e custódia 

do referido investimento a cada 3 (três) meses. 

 

Tal prática faz-se necessária para que a área de Compliance possa acompanhar o 

andamento dos investimentos permitidos ou desinvestimentos, bem como certificar-se 

de que as devidas autorizações para todas as transações foram devidamente 

requisitadas e concedidas. 

 

Ademais, todos os Colaboradores devem atestar sua ciência à Política de Investimentos 

Pessoais semestralmente, assinando a Declaração de Conformidade (Anexo II). 

 

 

 Investimentos da Gestora – Carteira Própria 

 

A Apex não realiza operações com ativos de renda variável para sua carteira própria, 

nem tampouco investe nos Fundos geridos pela própria Gestora, realizando gestão de 

caixa de forma conservadora, com ativos líquidos de renda fixa e fundos de investimento 

com liquidez diária, mantidos em banco nacional de primeira linha. 

 

 Investimentos em companhias em processo de reestruturação 

 

A fim de evitar potencial de conflito de interesse, dependerá de prévia análise pelo time 

de Gestão, juntamente com o Diretor de Risco e Compliance, o investimento, por 

quaisquer dos Fundos, em ações de sociedade em processo de reorganização societária, 



 
 
 

 

fusão, M&A e abertura de capital e oferta inicial de ações (IPO), tanto no Brasil como no 

exterior (“Processo de Reestruturação”), para que seja verificado se algum dos 

Colaboradores da Apex já é acionista da referida companhia investida, direta ou 

indiretamente, e se esse Colaborador está vendendo suas posições no Processo de 

Reestruturação.  

 

A operação de investimento pelo Fundo, descrita acima, não deverá ser vetada por 

caracterizar conflito de interesse, se o Colaborador em questão não detiver, 

individualmente, poder decisório ou participar do processo de decisão da companhia 

investida. Além disso, nesse caso, o investimento pelo Fundo na companhia em Processo 

de Reestruturação deverá ser devidamente fundamentado e justificado pelo time de 

gestão de carteiras da Apex. 

 

Na hipótese de o Colaborador investir indiretamente na companhia em Processo de 

Reestruturação, via um fundo de investimento em participações (“FIP”), por exemplo, 

será considerado que o Colaborador tem poder decisório ou participa do processo de 

decisão da companhia se este participar das decisões de investimento do FIP, seja por 

figurar como seu gestor ou por fazer parte do Comitê de Investimentos. 

 

 

 Penalidades no âmbito da Política de Investimentos Pessoais 

 

O não cumprimento das diretrizes aqui previstas será motivo de aplicação de medida 

disciplinar nos termos do Capítulo 23 do Manual de Compliance da Apex – Política de 

Sanções, que poderá incluir demissão e, se for o caso, encaminhamento das informações 

cabíveis aos órgãos reguladores e autorreguladores competentes.  

 

Ainda que desfeito o vínculo com a Apex, o Colaborador poderá ser considerado 

pessoalmente responsável por qualquer ato ilícito ou ilegal cometido durante o período 

em que tenha exercido suas atividades na Gestora. Essa responsabilidade poderá 

sujeitar os Colaboradores às penalidades civis, criminais ou regulatórias aplicáveis.  

 

A Apex pode solicitar, ainda, que o Colaborador reverta ou cancele a operação realizada 

em desconformidade com a presente Política e poderá adotar procedimentos legais 

adicionais cabíveis. 

 


