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Princípios Gerais 
 

A presente Política possuí como objetivo estabelecer os parâmetros e regras de 
investimentos que devem ser seguidos pela Âmago Gestão de Investimentos Ltda 
(“Âmago”) e por seus colaboradores, para evitar conflitos de interesse entre a atividade de 
gestão de recursos, a empresa e seus colaboradores. 

Todas as diretrizes presentes nessa política buscam estabelecer as diretrizes para 
garantir que os deveres listados abaixo sejam respeitados. 

Deveres: 

a) Colocar em primeiro lugar os interesses dos cotistas dos fundos geridos; 
 

b) Respeitar as diretrizes dispostas nessa e nas demais políticas, para evitar 
conflitos de interesse; e  

 
c) Não se utilizar informações e/ou qualquer outro benefício ligado a suas 

atividades para tirar vantagens para si. 
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1. Investimentos da Gestora 
 

A Âmago não faz gestão dos recursos próprios e possui como política interna não 
investir seus recursos em ativos que possam gerar conflitos de interesse entre a gestora e 
os investidores dos fundos geridos por ela.  

Sendo assim, a Âmago possuí como prática realizar aplicações de seu caixa em fundos 
DI e/ou outros instrumentos de renda fixa de baixo risco. 

 A Âmago também pode realizar aplicações em fundos cambiais, com o objetivo de 
proteção da gestora em relação a variação do câmbio no pagamento de sistemas e 
serviços prestados por terceiros localizados no exterior. 
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2. Investimentos Pessoal de Colaboradores 
 
2.1. Diretrizes Gerais 

 
Considerando as atividades exercidas pela Âmago, os Colaboradores e seus 

respectivos cônjuges ou companheiros poderão comprar ou vender títulos, valores 
mobiliários e derivativos ou fazer outros investimentos, desde que rigorosamente 
observadas as seguintes condições: 

 
d) Antes de realizar investimentos pessoais todo colaborador deve exercer o bom 

senso para evitar investimentos que possam contrariar os melhores interesses 
da Âmago ou criar algum conflito de interesse; 
 

e) Os Colaboradores não deverão recomendar a outros ou fazer mudanças em 
suas carteiras de títulos, enquanto estiver de posse de informações sigilosas 
relevantes a respeito do emissor desses títulos ou dos próprios títulos; 
 

f) É vedado operar em favor de si próprio ou de terceiros de seu interesse, 
beneficiando-se da estrutura, de informações confidenciais, privilegiadas ou de 
qualquer outro benefício obtido em razão do seu vínculo com a Âmago 
 

g) É expressamente proibido qualquer investimento pessoal realizado pelos 
Colaboradores e/ou seus respectivos cônjuges nos ativos abaixo descritos, 
salvo se previamente autorizado por escrito pelo Diretor(a) de Compliance (os 
“Ativos Proibidos”): 

i. operações nos mercados de futuros, termo, opções e swaps, bem como 
quaisquer contratos de derivativos, independente se realizado em bolsa 
ou mercado de balcão; 
 

ii. Ações de Empresas Brasileiras, independente da bolsa que forem 
listadas; 
 

iii. operações vendidas e/ou operações que gerem alavancagem, 
independente do grupo do ativo; 
 

iv. participação dos Colaboradores em Clubes de Investimento 

 

h) Caso o Colaborador possua, previamente ao seu ingresso no Âmago, algum 
“Ativo Proibido” ele pode se desfazer da posição, através de prévia autorização 
do Compliance. Para isso deverá ser preenchido o formulário “Autorização para 
Negociação de Valores Mobiliários”, anexo a esta Política, contendo os dados 
da negociação e a corretora utilizada. O Formulário (Anexo IV) deverá ser 
enviado à Diretoria de Compliance para aprovação; 
 

i) São permitidas operações, desde que aprovadas previamente pelo 
Compliance, com os “Ativos Acompanhados”, obedecendo as seguintes regras: 
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i. O colaborador deve solicitar a operação por escrito para o Compliance, 
através do preenchimento do (Anexo IV); 
 

ii. Deve permanecer ao menos 30 dias com o papel em carteira; 
 

iii. As operações devem ser realizadas por corretoras aprovadas para 
trades; e 

 
iv. Em até 30 (trinta) dias corridos após o término de cada ano civil, os 

Colaboradores devem apresentar ao Diretor de Compliance a 
Declaração de Investimentos Pessoais, contendo as operações 
realizadas no período e a suas posições consolidadas. 

São considerados ativos acompanhados: 

i. Ações de empresas listadas fora do Brasil, mesmo que não presentes 
no portfólio dos fundos de investimento geridos pela Âmago; 
  

ii. Fundos de investimento negociados em bolsa; 
 

iii. Valores mobiliários conversíveis em ações listadas (i.e. debêntures 
conversíveis em ações); e 

 
iv. Papéis de emissão de Companhias listados em bolsas de valores 

diferentes das quais foram emitidas (i.e. ADR, BDR).; 

 

j) São permitidas aplicações em fundos de investimento exclusivos, bem como 
suas respectivas operações, também estão sujeitos a aprovação prévia. A 
composição da carteira desses fundos deverá ser disponibilizada para o 
Departamento de Compliance, sempre que requisitada; e 
 

k) As operações abaixo são permitidas sem qualquer tipo de restrição e prévia 
autorização: 

i. Movimentações em fundos geridos pela Âmago; 
 

ii. Movimentações fundos de investimento, desde que não negociados em 
bolsa; e 

 
iii. Operações de Renda Fixa, desde que tal papel não seja conversível em 

ação. 

Caso o colaborador possua/deseje realizar algum investimento não contemplado nessa 
política, entrar em contado com a área de Compliance para que seja instruído como o 
mesmo deve ser tratado. 

2.2. Declaração Investimentos Pessoais 
 

2.2.1. No Ingresso: 

Quando ingressar na Âmago todo o colaborador deve apresentar ao Compliance o 
Termo de Compromisso com a Política De Negociação de Valores Mobiliários (Anexo I), 
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declarando os ativos Proibidos, Acompanhados ou Fundos Exclusivos que ele, seus 
respectivos cônjuges ou companheiros possuem em carteira. 

2.2.2. Anualmente: 

Em até 30 (trinta) dias corridos após o termino de cada ano civil, os Colaboradores 
devem apresentar ao Diretor de Compliance a Declaração Anual de Investimentos Pessoais 
(Anexo II), que deve conter a declaração de que durante o ano ele, seus respectivos 
cônjuges ou companheiros não realizaram nenhuma operação em desacordo com a 
presente política e o extrato de suas posições de ativos Proibidos, Acompanhados ou 
Fundos Exclusivos detidas junto à corretoras, distribuidoras, operadores de mercado e 
outros similares. É de responsabilidade de cada colaborador qualquer incorreção na 
declaração. 

Quando não houver operação a reportar, os colaboradores deverão entregar a 
Declaração Anual de Investimentos Pessoais Não Realizados (Anexo III). 

2.3. Sanções 
 

As sanções decorrentes do descumprimento dos princípios estabelecidos nesta 
Política serão definidas pelo Comitê de Compliance, a seu exclusivo critério, garantido ao 
Colaborador, contudo, amplo direito de defesa e de contraditório.  

Poderão ser aplicadas, entre outras, penas de advertência verbal e/ou escrita, 
suspensão, exclusão por justa causa, no caso de Colaboradores que sejam sócios da 
Âmago, ou demissão por justa causa, no caso de Colaboradores que sejam empregados 
da Âmago, nesse último caso, nos termos do artigo 482 da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, sem prejuízo do direito da Âmago de pleitear indenização pelos eventuais 
prejuízos suportados, perdas e danos emergentes e/ou lucros cessantes, por meio das 
medidas legais cabíveis. 
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ANEXO I 
 

TERMO DE COMPROMISSO COM A POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES 
MOBILIÁRIOS 

NOME:  ________________________________________________________ 

CPF: ___________________________________________________________ 

Eu, enquanto colaborador da Âmago Gestão de Investimentos Ltda (“Âmago”),  declaro 
para os devidos fins que: 
 

1. Recebi uma versão atualizada da Política de Negociação de Valores Mobiliários da 
Âmago e tive oportunidade de tirar todas as dúvidas existentes, tendo ainda lido e 
compreendido todas as diretrizes estabelecidas na mesma, me comprometendo a 
obedecer a todas as diretrizes ali dispostas; 
 

2. Todos os investimentos por mim, meu cônjuge e/ou companheiro detidos, 
conforme tabela abaixo, estão plenamente de acordo com a Política de Negociação 
de Valores Mobiliários, não caracterizando quaisquer infrações ou conflitos de 
interesse, nos termos dos referidos documentos;  
 

3. Comprometo-me ainda a informar imediatamente, por escrito, ao Responsável por 
Compliance, qualquer modificação e/ou atualização da tabela abaixo. 

Titular Instituição 
Intermediária 

Ativo (nome ou 
ticker) 

Quantidade Valor 

         

         

         

         

         

         

         
 

4. Tenho ciência de que o não cumprimento da Política de Negociação de Valores 
Mobiliários da Âmago a partir desta data, implica na caracterização de falta grave, 
podendo ser passível da aplicação das sanções cabíveis, inclusive desligamento 
por justa causa. 

Responsabilizo-me ainda pela veracidade das informações aqui prestadas e atesto não ter 
praticado nenhuma operação em conflito com as posições da Âmago ou em desacordo 
com a Política de Negociação de Valores Mobiliários. 

São Paulo, ______de __________________ de 202____. 

 

Assinatura: _____________________________________ 
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ANEXO II 
 

Declaração Anual de Investimentos Pessoais 

Eu, ________________________________________________, CPF nº ___________________, colaborador 
da Âmago Gestão de Investimentos Ltda (“Amago Capital”), em consonância com a Política 
de Negociação de Valores Mobiliários da Âmago declaro que: 

 

1. Todos os investimentos detidos por mim, meu cônjuge e/ou companheiro, 
conforme tabela abaixo, estão plenamente de acordo com a Política de Negociação 
de Valores Mobiliários, não caracterizando quaisquer infrações ou conflitos de 
interesse, nos termos dos referidos documentos; 
 

2. Todas as movimentações realizadas por mim, meu cônjuge e/ou companheiro ao 
longo do ano de 202__ seguiram as diretrizes presentes na Política de Negociação 
de Valores Mobiliários. 
 

Titular 
Instituição 

Intermediária 
Ativo (nome ou 

ticker) Quantidade Valor 

         

         

         

         

         

         

         

 

Responsabilizo-me ainda pela veracidade das informações aqui prestadas e atesto não ter 
praticado nenhuma operação em conflito com as posições da Âmago ou em desacordo 
com a Política de Negociação de Valores Mobiliários. 

São Paulo, ______de __________________ de 202____. 

 

Assinatura: _____________________________________ 
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ANEXO III 
 

Declaração Anual de Investimentos Pessoais Não-Realizados 

 

Eu, ________________________________________________, CPF nº ___________________, colaborador 
da Âmago Gestão de Investimentos Ltda, em consonância com a Política de Negociação 
de Valores Mobiliários da Âmago , declaro que não realizei nenhuma operação que deva 
ser reportada no ano de 202__. 

 

São Paulo, _____de ____________ de  202__ . 

 

 

Assinatura: ______________________________ 
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ANEXO IV 
 

Autorização para Negociação com Valores Mobiliários 

 

NOME:  ________________________________________________________ 

CPF: ___________________________________________________________ 

Eu solicito autorização para negociar ações com as seguintes características: 

Ativo (nome ou 
ticker) 

Operação 
(C/V) 

Quantidade Financeiro 
aproximado 

Posição 
Total? (S/N) 

          
          
          
          
          
          
          

 

Corretora: _____________________________________ 

 

São Paulo, ______de __________________ de ________. 

 

 

Assinatura: _____________________________________ 

 

Aprovado por:  

Data:  

Obs: 

 


