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1. CONTEÚDO DO DOCUMENTO 

 

O Código de Ética (“Código”) da BRL TRUST INVESTIMENTOS (“BRL TRUST”) disciplina e orienta 

a tomada de decisão sobre questões que se referem a posturas profissionais e pessoais, refletindo 

o padrão de comportamento e valores, tanto da BRL TRUST quanto de seus colaboradores.  

 

A finalidade deste Código é definir os valores da instituição, e transmitir aos colaboradores que 

devemos zelar pela forma pela qual a BRL TRUST atinge seus resultados, sendo que devem se 

priorizadas e respeitadas as práticas éticas, tendo em vista estes conceitos serem tão importantes 

quanto o atingimento de suas metas. 

 

 

2. ABRANGÊNCIA 

Este Código se aplica a todos aqueles que atuam na BRL TRUST, o que inclui diretores, gestores e 

os colaboradores da instituição e suas filiais. Quaisquer dúvidas inerentes ao cumprimento das 

regras do Código, ou à sua implementação no dia a dia, devem ser dirigidas à Área de Compliance, 

que empenhará seus melhores esforços para dirimi-las.  
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3. VALORES E PRINCÍPIOS ÉTICOS 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

O Código de Ética é um instrumento de extrema importância à BRL TRUST. Nele estão contidos os 

princípios fundamentais e as regras de governança sobre como agir dentro da instituição e nas 

relações com parceiros e o público em geral. Isso ajuda a embasar as tomadas de decisão da 

instituição, e de cada um dos seus colaboradores. 

 

Todo colaborador deverá estar familiarizado com estes princípios e regras. Todo gestor de área 

deverá atuar como agente multiplicador, transmitindo os conceitos aos seus colaboradores. Este 

Código está baseado nas convenções, leis e regulação, nacionais e internacionais, a respeito de 

ética corporativa e luta contra corrupção e lavagem de dinheiro, além das demais leis aplicáveis. 

 

A BRL TRUST é uma instituição que atua com integridade, qualidade e inovação. Junto com a 

sustentabilidade e a responsabilidade, estes valores continuarão a permear nossas ações futuras, 

porque é a cultura de uma instituição e os seus valores que fazem a diferença. 

  

3.2 VALORES 

Ética, integridade, celeridade, transparência, independência e espírito de equipe são valores 

intrínsecos à BRL TRUST, seu corpo diretivo, gestores e aos seus colaboradores, sendo 

determinantes para seu sucesso e reputação. Ao incluir ética e integridade como pilares dos 

relacionamentos comerciais, e para tomada de decisão, a BRL TRUST demonstra compromisso 

com uma cultura que promove os mais elevados padrões éticos. 
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4. SER E ESTAR COMPLIANCE 

 

4.1 COMPLIANCE 

Compliance é o conjunto de disciplinas que visa o cumprimento de normas legais e regulatórias, 

bem como as políticas e as diretrizes estabelecidas para o negócio e para as atividades de uma 

instituição, além de evitar, detectar e tratar desvios ou inconformidades que possam ocorrer. 

 

Cada colaborador é responsável por demonstrar integridade e liderança, cumprindo as disposições 

do Código, das Políticas da instituição, e de toda a legislação aplicável.  

 

O objetivo deste Código é atingido mais facilmente se utilizado o bom senso e a busca de 

orientação, quando houver dúvidas. Se o colaborador tiver dúvidas antes de prosseguir com uma 

ação específica, deve perguntar-se: 

 

 Eu tenho autorização para fazer isso? 

 Essa ação é a coisa certa a ser feita? 

 A ação é lícita e aceita pelo Código ou outras Políticas da BRL TRUST? 

 Eu ficaria orgulhoso de relatar essa ação a alguém que respeito? 

 Essa ação aumentará a reputação da BRL TRUST como uma instituição ética? 

 

Se a resposta a alguma dessas perguntas for “NÃO”, ou se o colaborador tiver alguma dúvida ou 

preocupação sobre a interpretação ou aplicação do Código, ou de alguma Norma, Política ou 

Procedimento correspondente da BRL TRUST, deverá discutir as circunstâncias com o gestor 

responsável por sua área, ou procurar orientação junto à Área de Compliance. Nenhuma ação 

prejudicial será tomada contra alguém que venha a reclamar, relatar, participar ou auxiliar na 

investigação de uma suspeita de violação ao Código. 
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4.2 PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO 

Pratica crime de suborno aquele que “promete, oferece ou dá, direta ou indiretamente, vantagem 

indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ela relacionada”. São três condutas que 

caracterizam o crime de suborno: prometer, oferecer ou dar vantagem indevida. Por vantagem 

indevida entende-se dinheiro, ou qualquer bem ou serviço.  

 

Por agente público entende-se qualquer pessoa da Administração Direta ou Indireta, ou organismo 

internacional que têm como função a representação de ente estrangeiro. São exemplos: Junta 

Comercial de cada estado; Receita Federal do Brasil; fundos públicos de previdência privada; Cruz 

Vermelha; Banco Interamericano de Desenvolvimento. 

 

Tais condutas são proibidas e não toleradas pela BRL TRUST. Caso alguém solicite vantagem 

desse tipo ao colaborador este deverá comunicar imediatamente a Área de Compliance do fato 

ocorrido. 

 

Em conformidade com a legislação sobre o tema, Lei Federal nº 12.846/2013, a BRL TRUST adota 

uma série de diretrizes e procedimentos que compõe o seu Programa de Integridade. 

 

4.3 PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO 

A lavagem de dinheiro, ou ocultação de bens, direitos e valores, configura-se quando o agente 

oculta ou dissimula a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de 

bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. 

 

Ou seja, o crime é caracterizado quando o agente dissimula, ou esconde, valores obtidos através de 

atividades ilícitas, de modo que estas apareçam como resultado de operações comerciais legais e 

que podem ser absorvidas pelo sistema financeiro. 

 

No dia a dia o colaborador que atua em operações financeiras com terceiros deve ser diligente no 

sentindo de monitorar de onde provêm os recursos desses terceiros. Caso suspeite de alguma 

irregularidade, o colaborador deverá comunicar imediatamente a Área de Compliance, para que ela 

possa analisar a demanda. 

 

A BRL TRUST possui uma “Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao 

Financiamento do Terrorismo”, que está disponível para consulta na sede da instituição e na 

intranet. 
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4.4 ÉTICA 

As leis e regulamentações definem quais as ações em curso pela BRL TRUST que são legais. No 

entanto, o simples fato de uma ação ser legal não significa necessariamente que esta seja ética. 

Colaboradores da BRL TRUST devem pautar sua conduta pelos mais elevados padrões de conduta. 

 

A BRL TRUST está comprometida com elevados padrões de conduta e comportamento adotados 

por seu corpo diretivo, gestores e colaboradores no desempenho de suas atividades funcionais, dos 

quais se espera o pleno cumprimento, pois em nosso entendimento a ética no trabalho orienta não 

apenas o teor das decisões (o que se deve fazer) como também o processo para a tomada de 

decisão (como se deve fazer). 

  

Respeitamos:  

 a dignidade pessoal 

 a privacidade 

 os direitos individuais de cada um 

 

Trabalhamos e colaboramos com pessoas de diversas: 

 origens étnicas 

 culturas 

 religiões  

 idades 

 raças 

 identidades sexuais 

 visões do mundo, quer sejam homens ou mulheres 

 

Em coerência com os nossos princípios institucionais, e com as leis locais, não toleramos qualquer 

discriminação contra qualquer pessoa com base nestas características, nem qualquer assédio ou 

comportamento ofensivo, de caráter moral ou sexual. 

 

Mantemos uma mentalidade aberta, somos honestos e assumimos as nossas responsabilidades.  

 

Somos parceiros de confiança e não fazemos promessas que não possam ser cumpridas. E dos 

nossos colaboradores esperamos uma atuação íntegra. 
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Para maximizar o alinhamento com esta visão adotamos o padrão ético instituído neste Código 

como referência, formal e institucional para a conduta pessoal e profissional de todos os 

colaboradores da equipe, independentemente do cargo ou função que ocupem, de forma a tornar-se 

um padrão de relacionamento interno e externo com os seus públicos de interesse:  

 clientes 

 sócios 

 fornecedores 

 outros parceiros comerciais 

 entidades governamentais 

 público em geral 

 

Além dos deveres previstos em função da regulação aplicável, os colaboradores deverão observar 

os seguintes deveres: 

 Atuar com prudência diligência, integridade, responsabilidade, honestidade, lealdade e 

transparência; 

 Ter a ciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos; 

 Prezar a ciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos; 

 Prezar pela cooperação, cortesia, respeito mútuo e confiança no relacionamento com os 

colegas profissionais, sem quaisquer tipos de preconceitos ou discriminação; 

 Manter-se isento e com uma postura profissional no relacionamento com clientes; 

 Manter sigilo absoluto sobre as operações e informações da BRL TRUST, seus clientes, 

prestadores de serviços e fornecedores, das quais tenham conhecimento por sua atuação 

profissional, salvo se houver autorização expressa em contrário; 

 Não ceder a pressões e intimidações de clientes beneficiários, interessados e quaisquer 

outros que procurem favores ou vantagens indevidas; 

 Informar seu gestor, ou a Área de Compliance, sobre quaisquer atividades irregulares 

antiéticas, corruptas ou ilegais ocorridas dentro da BRL TRUST de que tenham 

conhecimento, devendo o informado preservar o anonimato do informante; 

 Respeitar os colegas de trabalho, independente de raça, idade, gênero, aparência física, 

opção sexual, opção religiosa, origem geográfica ou opção politica. 
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Além das vedações expressas em lei, é vedado aos colaboradores: 

 Intimidar os demais colaboradores com a finalidade de obter favores pessoais ou 

profissionais, sob qualquer maneira; 

 Solicitar, sugerir ou receber quaisquer vantagens utilizando o nome da BRL TRUST, seu 

cargo ou função, na obtenção de benefícios pessoais ou para terceiros; 

 Usar qualquer informação privilegiada ou confidencial obtida no exercício profissional, em 

beneficio próprio ou de terceiros, em negócios estranhos aos da BRL TRUST; 

 Tratar os demais colaboradores, clientes ou fornecedores diferenciadamente por questões 

de cunho pessoal; 

 Exercer quaisquer atividades profissionais conflitantes com o exercício do cargo ou função, 

ou incompatíveis com o horário de trabalho; 

 Expor qualquer colaborador ou colega de trabalho a situações vexatórias, utilizando de 

artifícios com o intuito de desmerecê-lo ou humilhá-lo; 

 Compactuar com irregularidades.  
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4.5 AMBIENTE DE TRABALHO 

A BRL TRUST fomenta um ambiente de trabalho com respeito e dignidade, bem como não permite 

entre seus colaboradores qualquer tipo de discriminação. 

  

A BRL TRUST está comprometida com ações e políticas para assegurar oportunidades de trabalho 

justas, incluindo tratamento igual na contratação, promoção, treinamento, compensação, rescisão e 

ação corretiva, e não tolerará atitudes de discriminação por parte de seus colaboradores. Todos os 

atos discriminatórios observados devem ser relatados de imediato ao seu superior e ao Compliance 

Officer. 

  

O ambiente de trabalho possui câmeras instaladas com o objetivo de reforçar as condições de 

segurança. As imagens gravadas são de uso restrito, de acordo com a legislação aplicável.  

 

A BRL TRUST fornece um local de trabalho em adimplência com as leis, regras e regulamentos 

aplicáveis. Os colaboradores devem conhecer as questões relativas aos procedimentos de 

segurança predial que tenham relação com seu trabalho. 

  

Os colaboradores têm um papel de supervisão: ao saber de qualquer circunstância que afete a 

saúde e/ou segurança do local de trabalho devem agir imediatamente para darem encaminhamento 

à situação, isto é, devem avisar  os seus superiores sobre qualquer circunstância que apresente 

uma situação de perigo para eles, colegas ou para a comunidade em geral, permitindo que uma 

ação corretiva oportuna seja tomada. 
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5. CONFLITO DE INTERESSES 

 

5.1 DEFINIÇÃO 

Os colaboradores da BRL TRUST são orientados para que atuem com honestidade e integridade 

para evitar quaisquer relacionamentos ou atividades que possam criar, ou parecer criar, um conflito 

entre seus interesses pessoais e os interesses da BRL TRUST. Os conflitos de interesse podem 

ocorrer quando surge uma oportunidade que traga alguma vantagem além da remuneração 

acordada entre o colaborador e a BRL TRUST. Ou gere algum tipo de prejuízo à BRL TRUST, ou ao 

interesse dos clientes por ela representada. 

  

Eles também aparecem onde os interesses pessoais dos colaboradores são inconsistentes com 

aqueles da BRL TRUST, e criam conflito em relação à lealdade. Tais conflitos de lealdade podem 

fazer com que um colaborador dê preferência a interesses pessoais em situações onde 

responsabilidades corporativas devem vir em primeiro lugar. Os colaboradores devem desempenhar 

as responsabilidades de seus cargos baseados no que é o melhor para o interesse da BRL TRUST 

e de seus clientes, e livre da influência de considerações e relacionamentos pessoais.  

 

Os colaboradores não estão autorizados a adquirir quaisquer bens, ou ativos financeiros, cuja 

aquisição possa representar potencial conflito de interesses em relação à gestão de negócios 

executada pela BRL TRUST. 

  

Além disso, caso os colaboradores tenham, por questões relativas à natureza das operações que 

envolvem o mercado financeiro, acesso a qualquer informação relevante e não pública estão 

impedidos de realizarem em seu nome, ou por meio de terceiros, qualquer tipo de operação 

baseada nesta condição. 

  

A violação deste princípio pode acarretar na incidência de crime, conforme definido na Lei do 

Mercado de Capitais (Lei nº 6.385/1976, artigo 27-D):  

“utilizar informação relevante ainda não divulgada ao mercado, de que tenha conhecimento e 

da qual deva manter sigilo, capaz de propiciar, para si ou para outrem, vantagem indevida, 

mediante negociação, em nome próprio ou de terceiro, com valores mobiliários”. 

 

A BRL TRUST definiu uma Política de Investimentos Pessoas, aplicável aos seus colaboradores. 
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Os colaboradores podem confrontar-se com atos que representem conflitos de interesse em relação 

a suas atividades exercidas na BRL TRUST. Desta forma, indicamos os principais tipos de conflitos 

que podem vir a surgir. 

 

5.2 CONTRATAÇÃO DE PARENTES 

A contratação de mais de um membro de uma família na BRL TRUST é permitida, mediante 

autorização conjunta da diretoria executiva da BRL TRUST, e desde que não ocorra a supervisão 

direta de um parente em relação a outro. 

 

5.3 ATIVIDADE REMUNERADA 

Os colaboradores podem participar de negócios externos à instituição, na condição de que tais 

negócios sejam lícitos, não tenham relações comerciais diretas ou indiretas com a concorrência, 

sejam efetuados fora do horário de trabalho na BRL TRUST, e que, a critério exclusivo da mesma, 

não possam interferir ou conflitar com o desempenho das funções e responsabilidades do 

colaborador dentro da instituição. 

 

Os colaboradores não devem buscar ganhos pessoais, ou para terceiros, em razão do uso de suas 

atribuições ou influências. 

 

5.4 CONCORRÊNCIA 

Todos deverão comunicar ao seu gestor caso tenham qualquer relacionamento comercial, 

profissional, pessoal ou familiar com a concorrência. 

 

Para fins dessa caracterização, “concorrência” significa instituições que competem no mercado com 

os negócios da BRL TRUST. 

 

5.5 COMERCIALIZAÇÃO INTERNA 

A venda de produtos, materiais e prestação de serviços por parte dos colaboradores, e respectivos 

familiares, é permitida, sendo necessária autorização prévia pela diretoria executiva da BRL 

TRUST. 
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5.6 RELACIONAMENTO COM TERCEIROS 

De maneira geral, colaboradores devem evitar quaisquer declarações, orais ou por escrito, que 

representem de maneira equivocada: 

 

 Os serviços que colaboradores e a BRL TRUST são capazes de realizar; 

 Qualificações dos colaboradores ou da BRL TRUST; 

 Credenciais profissionais ou acadêmicas dos colaboradores. 

 

 

6. PARCEIROS COMERCIAIS 

 

A contratação de parceiros comerciais é feita com base em critérios técnicos, profissionais e éticos, 

com cotação de preços e avaliação de qualidade. 

 

A BRL TRUST não admite qualquer violação legal, por parte de seus fornecedores e demais 

parceiros de negócios, de questões relacionadas à: 

 exploração do trabalho infantil 

 condições de trabalho análogas à escravidão 

 violação dos direitos humanos 

 qualquer forma de discriminação e práticas de corrupção 

 

Os colaboradores devem eximir-se de toda e qualquer participação na contratação e na avaliação 

de fornecedores onde seus familiares trabalhem diretamente. 
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7. RECEBIMENTO DE BRINDES 

 

A BRL TRUST não autoriza que seus colaboradores, diretamente ou através de terceiros, aceitem 

dinheiro, cheques (independente de valor), viagens, gratificações ou qualquer forma de presentes 

que possam indicar qualquer tipo de favorecimento a instituições ou indivíduos, no sentido que tais 

ações pudessem afetar decisões em sua gestão de negócios. 

 

Contudo, visando evitar situações que possam gerar constrangimentos com parceiros com os quais 

a BRL TRUST possua relacionamento, é permitido, apenas, o recebimento de brindes sem valor 

comercial, tais como: material de escritório (agendas/cadernos/canetas), camisetas, livros, ou outros 

objetos/serviços que não ultrapassem o valor de US$ 300,00. 

 

Nos casos superiores a US$ 300,00 os objetos recebidos, e serviços ofertados como brindes, 

devem ser encaminhados para a Área de Compliance, afim de que seja avaliado qual será a 

destinação a ser dada aos mesmos. 

 

 

  



 

ASSUNTO: Código de Ética CÓD. 011 

REFERÊNCIA ATIVIDADE: direitos e deveres da BRL TRUST, e que deverão ser seguidos pelos seus colaboradores no 
exercício de suas funções. 

 

Edição Datas Aprovação Página 

9ª 
1ª versão Última atualização Próxima revisão 

Diretoria de Compliance 16 
out/2013 mai/2020 mai/2021 

 

8. INFORMAÇÕES PÚBLICAS 

 

8.1 PUBLICIDADE 

Em termos legais, a publicidade não está restrita à divulgação em meios tradicionais, como jornais, 

revistas, rádio, televisão e internet. Apresentações, cartas, folhetos e relatórios destinados a 

divulgar os serviços da BRL TRUST para clientes potenciais também são considerados como 

publicidade, e por isso devem respeitar as regras aplicáveis. 

 

Toda publicidade emitida em nome da BRL TRUST deve estar não só em concordância com a 

regulamentação existente, mas também zelar para divulgar da forma mais adequada possível a 

marca BRL TRUST. Qualquer material de divulgação deverá ser previamente aprovado pela Área 

de Compliance. 

 

8.2 RELACIONAMENTO COM A MÍDIA 

Da mesma forma, o relacionamento com a mídia deve ser pautado pelo compromisso de fornecer 

informações precisas e transparentes, de forma a manter uma relação de confiança com os meios 

jornalísticos e a boa imagem da instituição perante o público em geral. Somente pessoas 

previamente autorizadas pelo corpo diretivo podem pronunciar-se em nome da BRL TRUST, ou em 

nome dos fundos por ela administrados, quando for o caso. 

 

8.3 PROPAGAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

A BRL TRUST age no sentido de orientar os colaboradores para que, nos casos em que 

informações públicas a respeito de outras instituições financeiras, incluindo concorrentes, sejam de 

teor negativo em relação à reputação das mesmas, que não haja propagação de tais informações 

pelos canais de comunicação (e-mail, site) da instituição. 

 

8.4 PRESTADORES DE SERVIÇOS 

A BRL TRUST seleciona seus prestadores de serviços de maneira não discriminatória, baseada na 

qualidade, preço, entrega e suprimento de serviços. As decisões dos colaboradores da instituição 

nunca devem ser baseadas em interesses pessoais ou em interesses de parentes ou amigos. 
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9. PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Conforme dispõe a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, todos os documentos, arquivos, modelos, 

metodologias, fórmulas, cenários, projeções, análises, relatórios produzidos e desenvolvidos por 

força das atividades na BRL TRUST, ou a elas diretamente relacionadas, têm sua propriedade 

intelectual atribuída à BRL TRUST. 

 

Ressalvado em caso de autorização expressa e por escrito, do corpo diretivo da instituição, o envio 

a terceiros, a cópia, a descrição, a utilização ou a adaptação fora do ambiente de trabalho, em 

qualquer circunstância, de qualquer item sujeito à propriedade intelectual da BRL TRUST, são 

vedadas, sujeitas a apuração de responsabilidade nas esferas civil e criminal. 

 

Todos os documentos, arquivos, modelos, metodologias, projeções, fórmulas, análises e relatórios 

produzidos no âmbito do desenvolvimento de suas funções, ou obtidos em decorrência de sua 

função, serão de propriedade da BRL TRUST e não poderão ser reproduzidos, copiados ou 

apresentados a terceiros sem a prévia e expressa anuência. 

 

Mesmo após a saída e/ou rompimento de vínculo empregatício, por qualquer motivo, os 

colaboradores da BRL TRUST permanecerão obrigados a observar as regras estipuladas neste 

Código, estando sujeitos à apuração de responsabilidades na esfera judicial. Entende-se por 

propriedade intelectual todo e qualquer arquivo gravado na rede corporativa, nos servidores ou nos 

computadores da BRL TRUST. 
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10. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

10.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

São considerados como parte dos Sistemas de Informação da BRL TRUST todos os programas de 

informática, incluindo, e sem limitação, os e-mails, os sistemas instalados nos computadores de 

propriedade da BRL TRUST, bem como os bancos de dados que a BRL TRUST utiliza para o 

armazenamento de suas informações e de seus clientes, e os sistemas que venham a ser 

desenvolvidos, direta ou indiretamente, pela equipe de colaboradores da BRL TRUST. 

 

Os equipamentos e os computadores de propriedade da BRL, bem como os bancos de dados 

utilizados, que forem disponibilizados aos colaboradores deverão ser utilizados de forma a atender 

exclusivamente às finalidades da BRL TRUST.  

 

A obtenção de cópias de arquivos de qualquer extensão, de forma gratuita ou remunerada, em 

computadores da BRL originados em máquinas remotas, depende de autorização expressa e prévia 

da área responsável, e deverá observar os direitos de propriedade intelectual. 

 

Em hipótese alguma será permitida a cópia de softwares “piratas”, ou que não respeitem direitos de 

propriedade intelectual, bem como aqueles que firam os bons costumes ou que promovam 

discriminação de qualquer tipo ou espécie.  

 

O correio eletrônico (e-mail) disponibilizado é destinado a questões relacionadas às atividades 

profissionais da BRL TRUST, sendo, no entanto, permitida a utilização pessoal, de forma moderada. 

 

Os e-mails corporativos enviados ou recebidos, bem como seus respectivos anexos e os arquivos 

constantes nos computadores de propriedade da BRL TRUST, poderão ser monitorados pela Área 

de Compliance. 

 

Ante a possibilidade de acesso a e-mails e arquivos, os colaboradores da BRL TRUST não devem 

manter nos computadores quaisquer dados ou informações particulares que pretendam que não 

venham a ser acessadas pela BRL TRUST. 

 

Os e-mails corporativos recebidos, quando abertos, deverão ter sua adequação às regras deste 

Código imediatamente verificada. 
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Não será admitida, sob qualquer hipótese, o envio, a manutenção ou o arquivamento de mensagens 

de conteúdo ofensivo, discriminatório, pornográfico ou vexatório, sendo a responsabilidade apurada 

de forma específica em relação ao colaborador envolvido. 

 

É permitida a utilização de programas de conversas eletrônicas (chats) externos, gratuitos ou não, 

apenas para fins estritamente profissionais da BRL TRUST, e dentro dos princípios e regras 

expostos no presente Código. 

 

A navegação pela rede mundial de computadores (“internet”) deverá ser feita observando os fins 

profissionais da BRL TRUST, sendo permitido o seu uso para fins pessoais de forma moderada, 

como, por exemplo, a compras de objetos de uso pessoal, passagens e reservas de hotéis. O 

acesso a sites da internet inapropriados, ou que firam a moral e os bons costumes, é bloqueado. 

 

A utilização de smartphones para acesso a aplicativos da internet deve ser realizada de forma 

moderada e com bom senso, tendo como embasamento que o profissional se encontra dentro do 

ambiente de trabalho. 

 

Toda a navegação na internet é monitorada.  

 

Os colaboradores da BRL TRUST deverão zelar pela conservação das estações de trabalho 

utilizadas devendo, para tanto, realizar periodicamente a verificação da existência de vírus, bem 

como a manutenção do antivírus atualizado. Sendo constatada a presença de vírus, ou qualquer 

anomalia, o colaborador deverá informar o responsável pela área. 

 

As senhas são de caráter sigiloso, pessoal e intransferível, e serão fornecidas aos colaboradores da 

BRL TRUST para acesso às estações de trabalho, à rede corporativa e ao e-mail corporativo. Em 

nenhuma hipótese as senhas deverão ser transmitidas a terceiros, ou compartilhadas. 

 

Este Código admite e entende a imprescindibilidade de certas ligações telefônicas particulares, não 

significando que a ausência de bom senso por parte de seus colaboradores possa ser tolerada. 

 

Ligações pessoais interurbanas e para celulares devem durar o tempo estritamente necessário, e as 

ligações internacionais pessoais deverão ser prontamente reembolsadas. 
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10.2 INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS 

Colaboradores de posse de alguma informação relevante e não-pública  (inside information) 

referentes aos negócios, ou situação de uma instituição, não devem executar negociações (inside 

trading), nem induzir a outros que executem negociações que envolvam valores mobiliários desta 

instituição, se tal negociação representar a violação de  uma obrigação legal e fiduciária relativa ao 

sigilo de informações, ou se a informação tiver sido indevidamente apropriada, ou se esta 

informação relacionar-se a uma oferta de aquisição ou fusão da instituição. 

 

Considera-se informação privilegiada qualquer informação relevante a respeito de qualquer 

sociedade ou negócio que envolva a BRL TRUST, e que não tenha sido divulgada publicamente ou 

que seja obtida de forma não-pública, em decorrência da relação profissional ou pessoal mantida 

com um cliente, com colaboradores de instituições analisadas ou investidas, ou com terceiros. 

 

São exemplos de informações privilegiadas: informações verbais, ou documentadas, a respeito de 

resultados operacionais de instituições; alterações societárias (fusões, cisões e incorporações); 

informações sobre compra e venda de instituições; títulos ou valores mobiliários, e qualquer outra 

informação que seja objeto de um acordo de confidencialidade firmado pela BRL TRUST com 

terceiros. 

 

As informações privilegiadas devem ser mantidas em sigilo por todos que a elas tiverem acesso, 

seja em decorrência do exercício da atividade profissional ou de relacionamento pessoal.  

 

Quem possuir acesso a uma informação privilegiada deverá divulgá-la imediatamente a pelo menos 

um sócio da BRL TRUST e à Área de Compliance, não devendo divulgá-la a ninguém mais, nem 

mesmo a outros colaboradores da BRL TRUST, profissionais de mercado, amigos e parentes, e 

nem utilizá-la em benefício próprio, ou de terceiros. Caso haja dúvidas sobre o caráter privilegiado 

da informação, aquele que a ela teve acesso deve imediatamente relatar tal fato à Área de 

Compliance da BRL TRUST. 

 

Todo aquele que tiver acesso a uma informação privilegiada deverá restringir ao máximo a 

circulação de documentos e arquivos que contenham essa informação. 

 

Todos os colaboradores da BRL TRUST deverão conhecer os procedimentos estabelecidos neste 

Código para o tratamento de informações privilegiadas. 
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10.3 SIGILO DAS INFORMAÇÕES 

Colaboradores, enquanto estiverem trabalhando na BRL TRUST, e mesmo após ter deixado a 

instituição, devem proteger a confidencialidade de quaisquer informações que não devam ser de 

domínio público, informações estas que foram obtidas durante o exercício de suas funções como 

membro da BRL TRUST. 

 

Colaboradores devem evitar, ao fim da sua jornada de trabalho, manter sobre suas mesas papéis e 

documentos considerados confidenciais, pois todo material com esta classificação deve ser 

guardado e trancado em gavetas e armários. 

 

Material confidencial a ser descartado deve ser destruído, não sendo aceito seu descarte 

diretamente nos cestos de lixo. 

 

Deve ser mantido sigilo sobre senhas do computador, da rede de dados corporativa e sistemas de 

informação da instituição. Colaboradores devem garantir que o acesso à área de trabalho seja feito 

somente por pessoal autorizado. 

 

Orienta-se que questões delicadas envolvendo assuntos da BRL TRUST não devam ser discutidas 

em locais públicos (ex.: corredores da sede de trabalho, elevadores, meios de transporte coletivos, 

restaurantes).  

 

Telefones celulares não devem ser utilizados como meio de comunicação, em se tratando de 

informações relativas a questões profissionais da BRL TRUST. 

 

A BRL TRUST resguarda o sigilo e a privacidade das informações pessoais e financeiras de seus 

clientes, tratando todas as informações fornecidas pelos clientes como sigilosas, não sendo, 

portanto, permitida sua transmissão a terceiros, salvo mediante expressa e prévia anuência do 

cliente. Os colaboradores da BRL TRUST devem resguardar o sigilo e a confidencialidade das 

informações relativas aos clientes, obtidas no desenvolvimento de suas atividades. 

 

A não observância da confidencialidade estará sujeita à apuração de responsabilidades nas esferas 

cível e criminal. 
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Todas as informações, documentos, respectivas cópias e extratos financeiros são de propriedade 

da BRL TRUST. Os colaboradores, no término de sua relação com a BRL TRUST, devolverão todos 

os originais e todas as cópias de quaisquer informações recebidas ou adquiridas, bem como todos 

os arquivos, correspondências e/ou outras comunicações recebidas, mantidas e/ou elaboradas 

durante o respectivo contrato. 

 

A divulgação das informações a autoridades governamentais, em virtude de decisões judiciais, 

arbitrais ou administrativas, deverá ser prévia e tempestivamente comunicada aos sócios da BRL 

TRUST e à Área de Compliance, para que estes providenciem os meios para a divulgação. 

 

Tendo em vista a alta especialização da atividade desenvolvida pela BRL TRUST, assim como os 

princípios que regem o mercado de valores mobiliários, é absolutamente vedada a revelação da 

composição das carteiras e estratégias de investimento de todo e qualquer produto analisado, 

administrado, custodiado e/ou gerido pela BRL TRUST a qualquer não membro da instituição, 

incluindo o círculo pessoal de convívio, ligação por parentesco, estado civil ou qualquer outra 

relação. 

 

Todos os colaboradores da BRL TRUST deverão assinar o Contrato de Confidencialidade anexo a 

este código (POL.COMP.011.1). 

 

10.4 UTILIZAÇÃO DE CORREIO ELETRÔNICO (e-mail) 

O correio eletrônico (e-mail), ou qualquer outro meio de comunicação via internet, deve ser de uso 

preponderantemente profissional, salvo assuntos pessoais que possam ser considerados 

relevantes. 

 

10.5 CONTROLE DE ACESSO 

A área responsável pela gestão da rede corporativa é a única autorizada a atribuir senhas de 

acesso à mesma. As chaves de acesso (login) à rede identificarão claramente seu detentor, na 

forma como ele é reconhecido na BRL TRUST, através da representação de seu nome. O controle 

de acesso à rede será atribuído conforme o perfil do usuário. 

 

10.6 PROTEÇÃO CONTRA VÍRUS 

Para proteção contra vírus deverão ser instalados softwares de prevenção nos servidores de rede 

da BRL TRUST. Além disso, periodicamente, serão verificados os hard-disks de todos os 

computadores. 
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10.7 SEGURANÇA DOS ARQUIVOS 

Diariamente serão realizados backups de todos os arquivos de dados salvos na rede (base de 

dados, planilhas, textos, etc.). 

 

10.8 CONTROLE PESSOAL DE ACESSO 

Sempre que o colaborador se ausentar de sua estação de trabalho, deverá efetuar o bloqueio de 

sua máquina. 

 

10.9 SEGURANÇA DO HARDWARE 

Os equipamentos devem ser instalados em locais adequados, protegidos de raios solares, altas 

temperaturas e da incidência de poeira e resíduos. 

 

Além das providências acima, devem ser instalados no-breaks, devidamente dimensionados, para 

garantir: 

 A uniformidade da tensão da rede, em casos de picos de energia; 

 No mínimo, o salvamento de dados e o desligamento apropriado dos equipamentos, nas 

falta de energia elétrica. 

 

Os arquivos de back-up e a documentação dos sistemas devem ser armazenados em lugar 

diferente ao do escritório central, em lugar seguro e de acesso permitido somente aos 

colaboradores autorizados. 

 

10.10 TELEFONIA 

Todas as ligações telefônicas, originadas ou recebidas na mesa de operações, deverão ser 

gravadas e armazenadas em CD’s, ou outra mídia permanente, para eventual consulta posterior.  

 

O processo de gravação das ligações telefônicas se estende a todos os ramais da instituição. 
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10.11 SEGREGAÇÃO FÍSICA DE ATIVIDADES 

A atividade de administração de carteira de títulos e valores mobiliários desenvolvida pela BRL 

TRUST será mantida segregada das atividades referentes aos serviços fiduciários. 

  

O espaço físico destinado à atividade de administração de carteira de títulos e valores mobiliários é 

restrito aos profissionais responsáveis pela condução de suas atividades, com separação absoluta 

dos arquivos e informações confidenciais correspondentes.  

 

10.12 SEGREGAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

As informações a que os colaboradores da BRL TRUST venham a ter acesso, em razão do 

exercício de suas funções na BRL TRUST, não poderão ser transferidas a pessoas não habilitadas, 

ou que possam utilizá-las de forma indevida, sejam eles colaboradores da BRL TRUST, ou não. 
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11. PROCESSOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

A BRL TRUST adota procedimentos administrativos internos para controle de documentos. Os 

colaboradores deverão observar integralmente esses procedimentos. No caso de surgimento de 

dúvidas, o colaborador deverá procurar pela Área Administrativa da BRL TRUST para solucioná-las. 

É dever de cada colaborador ter ciência das normas e direções ligadas às atividades internas. 

 

 

12. RELAÇÕES EXTERNAS – PODER PÚBLICO E ATIVIDADES POLÍTICAS 

 

A BRL TRUST respeita a legislação definida em todas as instâncias governamentais relacionadas 

às localidades nas quais possua atividades institucionais. Qualquer relação com representantes do 

poder público deve sempre ser feita com orientação das áreas internas responsáveis. 

 

Os colaboradores, por si, ou sob ordem, estão proibidos de oferecer, prometer, dar presentes, 

benefícios econômicos ou vantagens de qualquer gênero a representantes, autoridades, agentes, 

servidores públicos em geral, ou equiparados. 

 

A participação individual em eventos cívicos e políticos deve ser feita em momentos nos quais os 

colaboradores não estejam realizando suas atividades profissionais, de forma que não se vinculem 

suas crenças pessoais e politicas à posição da BRL TRUST. 

 

Do ponto de vista individual, cada colaborador permanece livre para fazer contribuições pessoais 

aos candidatos e partidos políticos de sua preferência. A contribuição pessoal é responsabilidade e 

encargo de cada indivíduo. A BRL TRUST não aceita nenhuma responsabilidade ou obrigação 

pelas contribuições pessoais dos colaboradores. A contribuição pessoal não deve ser feita com a 

intenção de auxiliar a BRL TRUST a obter, ou manter, qualquer tipo de negócio. 

 

A BRL TRUST não realiza nenhum tipo de doação para fins de contribuições políticas, 

independentemente de partido ou candidato político. 

 

É proibido que qualquer colaborador faça contribuições políticas em nome da  BRL TRUST sem a 

aprovação formal da diretoria executiva. 
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13. COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE 

 

A BRL TRUST repudia que colaboradores envolvam-se em atos irregulares ou fraudulentos, e 

espera que os mesmos ajam com honestidade, transparência, integridade e respeito ao trabalharem 

com materiais, bens e sistemas para que, dessa forma, a instituição atinja a excelência em sua 

governança e seus objetivos de negócios. 

 

 

14. ATOS IRREGULARES E FRAUDULENTOS 

 

A BRL TRUST repudia qualquer ação que represente o envolvimento, ou a conivência, com atos 

considerados irregulares. 

 

Enquadram-se neste aspecto, entre outras condutas:  

 

 Prestação deliberada de informações incorretas e/ou incompletas e/ou ambíguas;  

 Violação do contrato de trabalho;  

 Violação deste Código, das Políticas e Procedimentos Internos; das diretrizes da instituição 

e de outras normas, inclusive em situações que não se enquadrem no âmbito de fraude, 

com o intuito de influenciar ou afetar indevidamente sua governança, as informações 

financeiras e/ou o processo de tomada de decisões, dentre outros; 

 Ato deliberado de apropriação indébita, falsificação, comissão ou remoção de dados, 

dinheiro e/ou mercadorias, em que ocorre o desvio ilegal de recursos ou bens da instituição, 

dentre outros. 

 

A BRL TRUST encoraja seus colaboradores a denunciarem qualquer suspeita de ato irregular ou 

fraudulento para a Área de Compliance, garantindo o anonimato e não tolerando retaliações ou 

represálias aos mesmos.  

 

As informações contidas nas denúncias são tratadas de forma sigilosa e sujeitas a investigação. 
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15. COMITÊ DE CONDUTA 

 

15.1 DESCRIÇÃO 

O Comitê de Conduta, composto pela diretoria executiva, e coordenado pela Área de Compliance, 

abordará todos os assuntos relativos a este Código. Além disso, será responsável pelo 

monitoramento dos colaboradores, podendo, ainda, aplicar medidas disciplinares em razão do 

descumprimento de alguma regra estabelecida. 

 

O Comitê de Conduta é responsável por: 

 Assegurar a implementação e o cumprimento deste código; 

 Atualizar e revisar periodicamente este documento; 

 Assegurar a confidencialidade dos assuntos encaminhados; 

 Tomar decisões administrativas nos casos mais graves de violação; 

 Estabelecer programas e iniciativas a todos os colaboradores, a fim de incentivá-los a 

garantir o cumprimento e o entendimento do documento; 

 Receber sugestões das demais áreas, e esclarecer dúvidas relacionadas aos assuntos 

contemplados e aos ainda não contemplados neste Código. 

 

 

15.2 MEDIDAS DISCIPLINARES 

A existência de Normas, Políticas, Procedimentos Internos e Processos é condição essencial para 

uma instituição de sucesso, e toda a liderança tem a responsabilidade e a obrigação de assegurar 

que sejam seguidas para o funcionamento integrado e eficiente da BRL TRUST. 

 

É responsabilidade de toda a liderança comunicar, orientar e desenvolver sua equipe para a correta 

aplicação e utilização das Normas, Políticas Internas e Procedimentos da instituição, bem como 

deste Código, liderando pelo exemplo. 

 

Descumprimentos de Normas, Políticas Internas, Procedimentos e Processos da BRL TRUST não 

podem ser tolerados e são passíveis de punição por meio de medidas disciplinares. 

 

Adicionalmente, o descumprimento de Planos de Ação traçados por processos de auditoria, interna 

ou externa, após a devida orientação, também está sujeito a medidas disciplinares, quando cabível. 
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Os integrantes do Comitê de Conduta possuem direito de acesso ilimitado a informações e de 

efetuar auditorias, respeitadas a legislação e as políticas internas da instituição. 

 

As diretrizes deste documento permitem avaliar grande parte das situações e minimizar a 

subjetividade das interpretações pessoais sobre princípios morais e éticos. 

 

 

16. INVESTIMENTOS PESSOAIS 

 

A BRL TRUST possui política própria referente à negociação e posse, por parte dos colaboradores, 

de ativos e valores mobiliários, conforme “Política de Investimentos Pessoais” (PIP) adotada. 

 

 

17. SOFT DOLLARS 

 

Qualquer acordo com uma corretora, ou contraparte, que preveja o benefício em termos de Soft 

Dollars deverá ser revertido para benefício direto do cliente. 

 

As taxas de corretagem são propriedade do cliente. Desta forma, o gestor de recursos de terceiros 

tem o dever fiduciário de buscar a melhor execução, e utilizar tais taxas pagas pelo cliente em 

benefício do próprio. 
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18. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

A BRL TRUST tem como objetivo, além de cumprir todas as normas legais e regulamentares que 

lhe são diretamente aplicáveis, buscar relacionar-se comercialmente com agentes que tenham a 

mesma diligência na observância das normas aplicáveis às respectivas atividades, auxiliando tais 

agentes, sempre que possível, no cumprimento das referidas normas. 

 

Com o intuito de evitar que a BRL TRUST exerça atividades ligadas, direta ou indiretamente, a 

qualquer situação irregular, seus colaboradores deverão tomar as precauções que possam ser 

razoavelmente exercidas a fim de assegurar que os demais agentes de mercado com os quais a 

BRL TRUST mantenha relações adotem todos os procedimentos e controles que lhes são exigidos 

por lei. 

 

Os colaboradores da BRL TRUST que tiverem ciência, por qualquer motivo, ainda que não 

diretamente ligado às atividades que exercem na BRL TRUST, de fatos que indiquem que os 

procedimentos mínimos de compliance sugeridos não estão sendo observados por quaisquer outros 

colaboradores da BRL TRUST deverão comunicar tais fatos à Área de Compliance. 

 

Todos os colaboradores serão submetidos a treinamento, periodicamente, sobre os procedimentos 

previstos neste Código. 

 

Todo e qualquer membro da BRL TRUST que esteja a par de informações ou situações em 

andamento que possam afetar os interesses da BRL TRUST, gerarem conflitos ou, ainda, que se 

caracterizarem contrárias aos termos previstos neste Código, deverá informar a Área de 

Compliance, para que sejam tomadas as providências cabíveis. 

 

A Área de Compliance e o Comitê de Conduta terão competência para a aplicação de penalidades 

por descumprimento dos termos deste Código.  

 

Poderão ser aplicadas, entre outras, penas de advertência, suspensão ou demissão por justa causa, 

sem prejuízo do direito da BRL TRUST interpor as medidas judiciais e/ou extrajudiciais cabíveis 

para cobrança de perdas e danos eventualmente sofridos. 
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19. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

Os colaboradores devem ter conhecimento das legislações que são aplicáveis à BRL TRUST. No 

caso de dúvidas relativas às legislações, deve-se procurar a Área de Compliance para que ela 

possa auxiliá-lo. 

 

 Lei 9.6138/98 – Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro 

 Lei 12.846/13 – Lei de Prevenção à Corrupção 

 Resolução COAF n° 24/13 – Procedimentos 

 Resolução COAF n° 15/07 – Terrorismo 

 Resolução COAF n° 16/07 – PPE 

 Decreto n° 5.015/04 – Convenção NU contra crime organizado transnacional 

 Decreto n° 4.410/02 Convenção Interamericana contra Corrupção 

 Instrução CVM 301/99 – Resp. adm. referente aos crimes de lavagem de dinheiro 

 Instrução CVM n° 08/79 – Práticas vedadas no âmbito do mercado de valores mobiliários 

 Instrução CVM 358/02 – Divulgação de informações 

 Instrução CVM 501/11 – Cadastro de participantes 

 Instrução CVM 529/02 – Ouvidoria 

 Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição 

e Aquisição de Valores Mobiliários 

 

 

ANEXOS 

 

 Anexo 1 – Minuta de Contrato de Confidencialidade 

 Anexo 2 – Declaração Código de Ética e Conduta Profissional 
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HISTÓRICO DAS REVISÕES 

 

 

 Jun/2016: revisão do conteúdo e reestruturação do layout das politicas internas da BRL 

TRUST. 

 Mar/2017: revisão conteúdo 

 Jul/2017: revisão de conteúdo 

 Nov/2017: revisão de conteúdo 

 Mai/2018: revisão de conteúdo 

 Ago/2018: revisão de conteúdo 

 Mar/2019: revisão de conteúdo 

 MaiI/2019: revisão de conteúdo 

 


