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Política de Compra e Venda de Valores Mobiliários – Política de Investimentos 
Pessoais 
 

A GTI Administração de Recursos adotou esta Política de Investimentos Pessoais 
com a finalidade de definir os procedimentos e normas que devem ser seguidas por 
todos os seus empregados, estagiários e sócios (“Colaboradores”) em seus 
investimentos pessoais, assim como através de seus familiares diretos sobre os quais 
tenham algum tipo de influência ou ingerência em seus investimentos. Tais normas e 
procedimentos, além de respeitar a integridade do mercado e o seu correto 
funcionamento, buscam mitigar ao máximo o risco de eventuais conflitos de interesses 
entre investimentos pessoais realizados por Colaboradores e as atividades da GTI, 
principalmente com os fundos sob gestão da GTI Administração de Recursos (“Fundos 
GTI”). 

Um conflito de interesse geralmente ocorre quando uma pessoa ou empresa 
possui dois ou mais negócios que são incompatíveis. Você deve evitar a existência de 
conflitos de interesse. Você deve atentar cuidadosamente para situações envolvendo 
familiares ou parentes. No seu caso, um conflito de interesse ocorre quando você 
permite que algum negócio ou atividade externa:  
 

• Influencie o seu julgamento quando atuando em nome da GTI; 

• Concorra contra a GTI em alguma atividade de negócios; 

• Desvie oportunidades de negócios da GTI; 

• Ocupe significativamente o tempo ou a atenção que você dedica às suas 
tarefas profissionais, diminuindo a sua eficiência; 

• Envolva a utilização rotineira dos equipamentos, instalações e materiais de 
escritório da GTI 

• Prejudique a sua reputação profissional ou a imagem da GTI; 

• Indique o patrocínio ou suporte da GTI (por exemplo, através do uso de papel 
timbrado da empresa para propósitos pessoais);  

• Propicie benefícios exclusivos a você às expensas da GTI. 
 
Como colaborador, não é permitido a você participar de nenhuma atividade que cause 
um conflito de interesse ou aparente a existência de um conflito de interesse. 
 
Se você acha que possui ou possa vir a ter um conflito de interesse, você deve 
apresentá-lo por escrito ao seu sócio e ao sócio responsável por Compliance, que 
deve manter cópias de todas as declarações desta natureza e suas respectivas 
aprovações ou recusas.  
 
Decisões de Investimento 
 
Uma vez que os seus investimentos pessoais podem levar a um conflito de interesse, 
antes de efetuá-los você deve obter aprovação por escrito do sócio responsável por 
Compliance:  
 
No intuito de preservar o bom nome do colaborador é imprescindível que algumas 
cautelas sejam observadas em todas as negociações efetuadas em seus 
investimentos, sejam elas pessoais, sejam elas conduzidas pelo cônjuge, companheiro 
ou qualquer dependente do colaborador. 
 
É prudente e altamente desejável que as operações sejam orientadas para 
investimentos de longo prazo e não para especulação no curto prazo e que os 
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investimentos em renda variável sejam orientados para fundos constituídos sob forma 
de condomínios abertos disponíveis a qualquer pessoa ou para Clubes de 
Investimentos. 
 
É obrigatório que as negociações sejam feitas através de Home Broker (Internet) de 
forma a evitar contato direto com corretoras e mesmo assim, respeitar o tempo mínimo 
de permanência com um papel de renda variável, que é de 30 dias, inclusive para 
aquisições em Oferta Pública. 
 
Devem ser estritamente evitadas práticas que possam comprometer a integridade do 
colaborador e a da GTI, tais como ter posição pessoal em venda ou lançamento a 
descoberto, deter posições em derivativos e efetuar negócio em conjunto com outros 
colaboradores por conta e em nome de um deles. 
 

• Caso você seja responsável pela prestação de serviços ou pela venda de 
produtos a uma determinada empresa, ou pela aquisição de produtos ou 
serviços dela, em nome da GTI; 

 

• Para manter um investimento já efetuado em uma empresa, se posteriormente 
a este investimento lhe for delegada a responsabilidade de vender produtos ou 
prestar serviços a ela, ou de adquirir produtos ou serviços dela, em nome da 
GTI. 

 
 


