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OBJETIVO 

A Política de Investimentos Pessoais da Barigui Gestão de Recursos Ltda. (“Barigui Asset”) tem por objetivo proteger o Grupo 

Barigui de situações de conflito de interesse, riscos legais, regulatórios e de imagem decorrentes da eventual utilização de 

informações privilegiadas (notadamente aquelas obtidas em virtude das suas funções ou atividades desempenhadas) nos 

investimentos pessoais dos destinatários deste documento. 

DIRECIONAMENTO 

A Política é direcionada a todos os administradores, sócios e colaboradores da Barigui Asset, bem como aos colaboradores de 

outras áreas ou equipes, que em virtude da função ou atividades desempenhadas, possam ter acesso a informações 

confidenciais ou privilegiadas de emissores de valores mobiliários. 

A Política de Investimento Pessoal exprime parte dos objetivos e valores éticos que devem orientar os negócios da Barigui 

Asset e ser observados por seus colaboradores. A violação desta Política de Investimento Pessoal sujeitará o autor às sanções 

previstas, inclusive afastamento por justa causa. 

A fim de observar as melhores práticas de mercado e atender as normas vigentes, é imprescindível que:  

- os investimentos sejam orientados para serem de longo prazo e não para a especulação no curto prazo;  

- os investimentos não sejam realizados em nome ou por meio de terceiros, bem como pelos administradores e 

colaboradores por conta de cliente ou de seus empregados, ou ainda em conjunto com eles; e 

- os investimentos não representem potencial conflito de interesse entre as operações em nome próprio e o exercício de 

suas funções. 

RESPONSABILIDADES DO COLABORADOR 

Aderir a todas as diretrizes estabelecidas nesta Política, podendo seu descumprimento resultar nas medidas disciplinares 

previstas, comunicar a Área de Risco & Compliance qualquer violação desta Política de que tenha conhecimento, assinar o 

Termo de Adesão ao Código de Ética e Política de Investimentos Pessoais, no qual se comprometem formalmente a respeitá-

la, garantindo a aderência às diretrizes aqui previstas. 

Os Colaboradores, a partir da data de assinatura do Termo de Adesão ao Código de Ética e Política de Investimentos Pessoais, 

deverão observar o disposto nesta Política e zelar para que suas operações e as de Pessoas Relacionadas sejam efetuadas em 

concordância com esta Política, o Contrato Individual de Trabalho, o Código de Ética e normas aplicáveis. 

Os investimentos efetuados pelos Colaboradores, no mercado financeiro ou de capitais, devem ser norteados de forma a não 

prejudicar o desempenho das atividades profissionais dos Colaboradores. Ademais, devem ser totalmente separados das 

operações realizadas em nome e/ou por conta da Barigui Asset, de modo a que não haja qualquer potencial conflito de 

interesses ou qualquer inobservância das normas, regulamentos e políticas aplicáveis, inclusive desta Política, do Contrato 

Individual de Trabalho, do Código de Conduta e normas aplicáveis.  

Nesta Política, são excluídas: vendas de posições já detidas pelos Colaboradores e/ou Pessoas Relacionadas antes de os 

Colaboradores virem a trabalhar com ou para a Barigui Asset e antes da assinatura desta Política. Caso os Colaboradores 

tenham dúvidas sobre a possibilidade ou não de realização de algum investimento ou aplicação, deverão consultar a Área de 

Risco & Compliance. Os Colaboradores não poderão realizar tal investimento ou aplicação, em caso de recusa ou falta de 

autorização prévia por parte do diretor de Risco & Compliance. 
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