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São Paulo, setembro de 2017. 

 

Código de Ética 

 
1.1. Políticas de Soft Dollar. Regra geral, nenhum Colaborador poderá (i) solicitar, para si ou 
para terceiro (que não a Âmago), qualquer coisa de valor de qualquer pessoa, como retorno por 
qualquer negócio serviço ou Informação Confidencial de propriedade da Âmago, ou (ii) aceitar 
qualquer coisa de valor, direta ou indiretamente, de qualquer pessoa, relacionado ao negócio 
da Âmago, exceto em casos adiante discorridos;  
 
1.2. Independentemente do valor, os Colaboradores da Âmago nunca deverão aceitar 
presentes em dinheiro ou equivalentes a dinheiro não disponíveis ao público em geral ou a todos 
os demais colaboradores da Âmago. Para fins desta política, entende-se como “Presente”, 
qualquer coisa de valor, que não tenha sido adquirido pelo Colaborador e/ou que cujo custo não 
tenha sido arcado pelo colaborador.  

 
1.3. Os Colaboradores poderão, no entanto, aceitar presentes recebidos em razão de 
relacionamentos óbvios com familiares ou em relacionamentos pessoais não vinculados a 
negócios (tais como pais, cônjuge ou seus filhos, amizades feitas não através da condução de 
negócios da Âmago), cujas circunstâncias claramente identifiquem que os fatores motivadores 
são esses relacionamentos, e não os negócios da Âmago;  

 
1.4. Nos casos em que o Colaborador receber uma oferta de Presente ou benefício que possa 
criar a aparência de um conflito, o Colaborador deverá informar tal fato ao Administrador 
Institucional, que deverá solucionar a questão.  

 
1.5. Relacionamento com Clientes. Os colaboradores da Âmago devem exercer suas 
atividades com boa fé, transparência, diligência e lealdade em relação aos seus clientes e 
desempenhar suas atribuições de modo a buscar atender aos objetivos de investimento de seus 
clientes, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária mantida com seus clientes.  

 
1.6. O respeito aos direitos dos clientes deve traduzir-se em ações concretas que busquem 
a permanente satisfação de suas expectativas em relação aos serviços prestados pela Âmago. A 
satisfação e a segurança dos clientes é fundamental para a Âmago e, além disso, tem impacto 
direto em sua imagem. Dessa forma, o Colaborador deve sempre procurar atender, em primeiro 
lugar, os interesses dos clientes da Âmago, dentro dos limites que lhe são impostos pela lei e 
pela regulação pertinente.  

 
1.7. As relações com os clientes devem ser pautadas pela cortesia e eficiência no 
atendimento, controle rígido de riscos, bem como pela prestação de informações claras e 
objetivas e pelo fornecimento de respostas rápidas, mesmo que sejam negativas.  
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1.8. As informações prestadas aos clientes devem ter fundamento legal, normativo e ético 
nos termos deste Manual.  

 
1.9. Relacionamento com concorrentes. O princípio de lealdade também se aplica ao 
relacionamento dos Colaboradores com os concorrentes da Âmago, que deve ser pautado pelo 
respeito às regras e critérios vigentes no mercado. Não serão divulgados comentários ou boatos 
que possam prejudicar os negócios ou a imagem de empresas concorrentes, das quais 
exigiremos tratamento recíproco.  

 
1.10. É vedada a divulgação de informação relevante ou de interesse da Âmago a seus 
concorrentes, a não ser em casos excepcionais, com autorização do Departamento de 
Compliance.  

 
1.11. Relacionamento com Fornecedores. A escolha dos fornecedores deve ser orientada por 
critérios técnicos, profissionais, éticos e de interesse da Âmago. Os Colaboradores responsáveis 
pelo processo de escolha manterão cadastro atualizado de fornecedores, eliminando-se aqueles 
sobre os quais existam dúvidas de conduta ou sobre seu comportamento ético.  
 
1.12. Os Colaboradores deverão realizar pedidos, contratos ou compromissos com 
fornecedores de bens e serviços, sem favoritismo de qualquer espécie, real ou aparente, e 
somente com base no mérito.  

 
1.13. Os Colaboradores não poderão se envolver em negociações pessoais ou, de outra forma, 
negociar com base em sua posição na Âmago, bem como não poderão aceitar ou solicitar de um 
fornecedor qualquer benefício pessoal não disponível a outras pessoas. 

 
1.14. Os Colaboradores envolvidos na compra de bens e serviços poderão estar sujeitos a 
políticas suplementares mais detalhadas e restritivas, referentes à negociação com 
fornecedores, incluindo e não limitado a proibições relativas à aceitação de presentes, refeições 
e entretenimento. 

 
1.15. Relações no Ambiente de Trabalho. Todos os Colaboradores da Âmago devem zelar pela 
preservação de um ambiente de trabalho harmonioso e respeitoso, visando ao estímulo do 
espírito de equipe e a constante busca pela melhoria de resultados.  

 
1.16. Padrão Ético de Conduta. Ao tratar com fornecedores, clientes e terceiros em geral, os 
Colaboradores devem evitar situações que possam provocar conflitos entre seus interesses 
pessoais e os da Âmago. A prevenção de situações de conflito, mesmo que hipotéticas ou 
potenciais, é um dever do Colaborador.  

 
1.17. Os Colaboradores devem atuar sempre em defesa dos interesses da Âmago, mantendo 
sigilo sobre os negócios, operações e informações relevantes. As atitudes e comportamentos 
dos Colaboradores devem refletir sua integridade pessoal e profissional, jamais colocando em 
risco a segurança financeira, patrimonial e a imagem da Âmago.   
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1.18. São condutas esperadas e compatíveis com os valores da Âmago:  

 
(a) reconhecer os erros cometidos e comunicar, em tempo hábil, ao superior imediato;  
(b) questionar as orientações contrárias aos princípios e valores deste Manual;  
(c) apresentar sugestões com o objetivo de aprimorar a qualidade do trabalho e dos 

resultados da Âmago; e  
(d) comunicar ao Departamento de Compliance as atitudes antiéticas ou ilegais de que 

venha a ter conhecimento, bem como as situações que possam caracterizar conflitos de 
interesse.  

 
1.19. Conflitos de interesses. 
 

(a) Definição: Conflitos de interesses são todas as circunstâncias em que relacionamentos 
ou fatos relacionados aos interesses pessoais dos Colaboradores puderem interferir na 
objetividade e isenção necessária na prestação dos serviços da Âmago Capital, tornando 
os negócios incompatíveis.  

(b) Deveres: Os Colaboradores tem o dever de agir com boa-fé e de acordo com os 
interesses dos investidores com o intuito de não ferir a relação fiduciária com o cliente. 
Para tal, os Colaboradores deverão estar atentos para uma possível situação de conflito 
de interesses, e sempre que tal situação ocorrer deverá informar, imediatamente, o 
Diretor de Compliance sobre sua existência e abster-se de consumar o ato ou omissão 
originador do Conflito de Interesse até decisão em contrário. 

(c) O Diretor de Compliance é responsável por examinar todas as situações que 
caracterizem, ou possam vir a caracterizar, potenciais conflitos de interesse.  

(d) Sanções: As sanções decorrentes do descumprimento dos princípios estabelecidos 
neste Código serão definidas pelo Departamento 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. 


