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POLÍTICA DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 

 

1. Conteúdo. O presente Capítulo dispõe acerca da política de sigilo e confidencialidade e 

de propriedade intelectual da Sociedade (“Política de Sigilo e Confidencialidade”) tendo 

como objetivo estabelecer regras de sigilo e confidencialidade e propriedade intelectual 

que se aplicam a todos os Colaboradores.  

 

2. Objetivo. As regras estabelecidas neste Capítulo visam resguardar a Sociedade e seus 

clientes da divulgação de informações confidenciais obtidas por meio da atividade de 

gestão de recursos de terceiros, bem como da divulgação, utilização por terceiros, 

alienação ou cessão de negócios, projetos, técnicas, materiais, planilhas, formulários, 

projetos, desenvolvimentos de estratégias, produtos ou serviços que constituem 

propriedade intelectual da Sociedade.  

 

3. Definição. Para fins da presente Política de Sigilo e Confidencialidade, serão consideradas 

“Informações Confidenciais” todas e quaisquer informações, documentos e/ou dados de 

natureza confidencial (incluindo, sem limitação, todas as informações técnicas, 

financeiras, operacionais, econômicas, bem como demais informações comerciais) 

referentes à Sociedade, suas atividades e seus clientes e quaisquer cópias ou registros dos 

mesmos, orais ou escritos, contidos em qualquer meio físico ou eletrônico, que tenham 

sido direta ou indiretamente fornecidos ou divulgados em razão da atividade de gestão de 

recursos de terceiros desenvolvida pela Sociedade, mesmo que tais informações e/ou 

dados não estejam relacionados diretamente aos serviços ou às transações aqui 

contempladas.  

 

4. Informações não confidenciais. As Informações Confidenciais não incluem informações 

que: (a) sejam ou venham a se tornar de domínio público sem violação do disposto nesta 

Política de Sigilo e Confidencialidade; ou (b) tenham sido recebidas de boa fé pelo 

Colaborador, de terceiros que tenham o direito de divulgá-las, sem obrigação de 

confidencialidade.  

 

5. Obrigações. Nesse sentido, todos os Colaboradores da Sociedade, ao firmar o Termo de 

Adesão anexo ao presente Código na forma do “Anexo I”, deverão tomar conhecimento 

e expressamente anuir com o quanto segue: 

 

(i) Os Colaboradores expressamente obrigam-se a manter o sigilo das Informações 

Confidenciais que lhes tenham sido transmitidas, fornecidas e/ou divulgadas sob 

ou em função de seu vínculo com a Sociedade ou de relacionamento com clientes 

da Sociedade, se comprometendo a não utilizar, reproduzir ou divulgar as 

referidas Informações Confidenciais, inclusive a pessoas não habilitadas ou que 

possam vir a utilizá-las indevidamente em processo de decisão de investimento 

próprio ou de terceiros, exceto mediante autorização expressa e escrita do 



respectivo titular e na medida do estritamente necessário para o desempenho de 

suas atividades e/ou obrigações.  

 

(ii) Todos os negócios, técnicas, materiais, planilhas, formulários, projetos, 

desenvolvimentos de estratégias, produtos ou serviços elaborados, desenvolvidos 

e/ou utilizados pela Sociedade e/ou por seus clientes, mesmo que tenham 

significativa participação de qualquer Colaborador, sempre serão de propriedade 

da Sociedade, sendo vedado a qualquer Colaborador divulgá-los, utilizá-los para 

si ou terceiros, cedê-los ou aliená-los, seja a que título for.  

 

(iii) Os Colaboradores expressamente reconhecem ser de propriedade da Sociedade 

todos os direitos autorais e/ou intelectuais existentes e advindos de projetos, 

técnicas, estratégias, materiais, planilhas, formulários, desenvolvimentos de 

contratos ou serviços, métodos e/ou sistemas atualmente existentes ou que 

vierem a ser desenvolvidos durante seus respectivos vínculos com a Sociedade, 

nada podendo vir a reclamar a esse título.  

 

(iv) Caso qualquer Colaborador seja obrigado a divulgar Informações Confidenciais 

por determinação judicial ou de autoridade competente, o Colaborador deverá 

comunicar ao Diretor de Compliance da Sociedade da existência de tal determinação 

previamente à divulgação e se limitar estritamente à divulgação da Informação 

Confidencial requisitada.  

 

(v) Para os propósitos do disposto na Política de Sigilo e Confidencialidade, caberá 

ao Colaborador o ônus de provar o caráter não confidencial de qualquer 

informação.  
 

(vi) Os Colaboradores não devem discutir sobre qualquer Informação Confidencial 

em locais públicos, como corredores, elevadores, meios de transporte coletivos, 

restaurantes etc. 


