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I. INTRODUÇÃO
O Código de Conduta (“Código”) é o instrumento corporativo que determina os valores que orientam a
conduta pessoal e profissional de todos os membros da organização no exercício de suas atividades. É
através deste documento que o Grupo FRAM Capital (“FRAM Capital”), comunica seus valores e princípios
éticos aplicáveis a todos os diretores, empregados e prestadores de serviços da Companhia (“Colaborador”
ou, em conjunto, “Colaboradores”).
Este Código dispõe sobre as políticas, regras e procedimentos que refletem a cultura corporativa. Os
parâmetros aqui determinados têm amparo na legislação, regulamentação dos órgãos reguladores e
melhores práticas divulgadas pelo órgão autorregulador, motivados pelos princípios da integridade,
transparência e igualdade, pilares da boa governança corporativa.
As normas gerais aqui contidas devem ser mantidas como fonte de referência para a tomada de decisão
em situações do dia a dia, pois garantem a credibilidade esperada nas atitudes da equipe da Fram Capital.
O Código deverá ser observado por todos os estagiários, acionistas/sócios, diretores, colaboradores,
funcionários permanentes ou temporários, fornecedores e prestadores de serviços da Fram Capital. O
desconhecimento do Código não será admitido como justificativa de desvios éticos.

II. CRENÇAS E PRINCÍPIOS
A Fram Capital deve garantir as condições necessárias para que todos possam desenvolver suas atividades
em consoância com as polítias, os procedimentos, os valores e as normas estabelecidas pela companhia,
reconhecendo que:
• Deve prevalecer o respeito à equidade dos clientes em quaisquer circunstâncias, sem distinção;
• O interesse dos clientes deve sempre estar à frente dos interesses da organização;
• Deve-se assegurar a manutenção de um ambiente de trabalho livre de discriminação;
• Deve prevalecer sempre a objetividade nas promoções comerciais;
• O relacionamento com os clientes deve ser pensado como de longo prazo;
• Preservar a confidencialidade das informações dos clientes.
A Companhia, em comunhão com os seus Colaboradores, acredita que algumas vertentes devem nortear
suas ações na busca efetiva da solidez e longevidade de seu negócio, quais sejam:
• Não buscar retornos superiores ao mercado por meio de venda de opções out of the money;
• Não “apostar a casa", não importa quão forte seja a convicção na oportunidade;
• O foco no desempenho e apetite a risco não devem fazer com que o dever fiduciário seja negligenciado;
• Não existem oportunidades “imperdíveis”: os mercados sempre proporcionam novas chances;
• Não desafiar o mercado para provar as crenças: gerar retornos consistentes para os investidores é o
mais importante para a Fram Capital.
Todo colaborador deve:
• Cumprir as leis, regulamentações e políticas internas que regem o nosso negócio;
• Conduzir os negócios de maneira transparente, prudente e confiável;
• Assegurar que a nossa conduta diária e tomada de decisão incorpore as diretrizes deste Código;
• Levantar preocupações e fazer perguntas;
• Imediatamente reportar e escalar qualquer problema;
• Reforçar regularmente importância de compreender e seguir as diretrizes deste Código;
• Incentivar a discussão de preocupações e reportar problemas;
• Passar nossa cultura e valores interna e externamente.
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III. GOVERNANÇA CORPORATIVA
A adoção do Código de Conduta pela alta administração reforça o compromisso da Fram Capital com a
proteção do interesse de seus acionistas, associados, colaboradores e clientes.
O organograma da Fram Capital encontra-se assim constituído:

✓ Atribuições
Diretoria Executiva: A Diretoria Executiva é composta por diretores estatutários e a ela cabe dar as
diretrizes do modelo de gestão da Companhia, definir as metas empresariais e traçar os planos estratégicos
necessários ao cumprimento das mesmas.
Compliance: Responsável pelo cumprimento de regras e normativos emitidos por órgãos reguladores, além
de políticas, procedimentos e controles internos. A área de Compliance também é responsável por elaborar,
implementar e observar as políticas de prevenção à Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo e
Porte de armas (PLDFTP), conforme legislação e regulamentação vigente.

✓ Constituição dos Comitês
A governança da Fram Capital prevê a constituição dos comitês abaixo:
Comitê Executivo: Acompanhar resultados; definir estratégias de médio prazo; analisar e aprovar budget,
e definir políticas de gestão da companhia.
Comitê de Risco e Compliance: Deliberar, acompanhar e discutir as estratégias, políticas e medidas
adotadas para difundir a cultura de conformidade e controles internos; analisar e discutir efetivos e
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potenciais conflitos de interesse, assim como eventuais falhas nos controles internos; discutir a exposição
a riscos regulatórios e de imagem referentes a novos produtos, operações e clientes; deliberar sobre a
aplicação de sanções às violações das normas internas da Fram Capital; acompanhar as atividades
desenvolvidas por Compliance, e aprovar ou não o relacionamento da instituição de Contrapartes de alto
ou baixo risco.

Comitê de Finanças e Auditoria: deliberar sobre assuntos de ordem regulatória mantendo uma visão externa
à Companhia. Também são atribuições do Comitê a validação do plano de auditoria interna além das
deliberações e acompanhamento dos pontos levantados em trabalhos de auditoria internas ou externas.
Comitê de Distribuição: deliberar sobre diretrizes do processo de distribuição de produtos e serviços da
FRAM Capital, incluindo:
•
•
•

O processo de ofertas públicas de valores mobiliários distribuídas com esforços restritos;
A atividade de gestão de patrimônio;
Os canais de distribuição dos produtos e serviços da FRAM Capital.

Comitê de RH: Analisar e definir políticas de recursos humanos, incluindo recrutamento, seleção,
desenvolvimento, remuneração e avaliação de pessoas.
Comitê de Underwriting: deliberar sobre estratégias de negócios de modo geral, incluindo, mas não se
restringindo, à deliberação sobre novos produtos ou modalidades, novos fundos de investimentos e
operações de DCM.

IV. REGRAS DE CONDUTA
A Fram Capital desempenha suas atribuições de modo a atender aos objetivos de investimentos dos clientes
com transparência, diligência e lealdade evitando práticas que possam ferir essa relação fiduciária.
As atividades são exercidas de forma a assegurar que todos os profissionais atuem com imparcialidade,
conheçam o Código de Conduta, as normas aplicáveis, as políticas institucionais e as disposições relativas
aos controles internos da empresa. Além disso, vale ressaltar que todos os colaboradores da Companhia
devem identificar, administrar e eliminar eventuais conflitos de interesses que possam afetar a
imparcialidade das pessoas que desempenhem funções ligadas à administração de carteiras de valores
mobiliários.
Os membros da Fram Capital devem agir de forma proba e com boa fé perante os clientes, fornecedores,
parceiros comerciais, órgãos reguladores e autorreguladores. As atitudes e o comportamento de cada
integrante da Companhia não devem, em hipótese alguma, pôr em risco o patrimônio e reputação da
Companhia, mas sim, zelar pela integridade e regular funcionamento do mercado.
Por essas razões, e para reforçar o compromisso da Fram Capital com as políticas de Compliance, é dever
de todo Colaborador:
• Assegurar a conformidade com todos os requisitos e diretrizes legais e regulatórias. É essencial para a
Companhia que as práticas de Compliance adotadas tenham credibilidade junto a seus clientes e ao
mercado;
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•
•
•
•

Assegurar que todos os seus integrantes, assim como seus parceiros comerciais, ajam de acordo com o
melhor interesse de seus clientes e com integridade em relação ao mercado;
Não utilizar as informações de caráter confidencial, privilegiado e material em desacordo com os
preceitos da lei;
Evitar a prática de condutas que possam prejudicar sua imagem, de seus integrantes e dos mercados
financeiro e de capitais;
Dentre os seus preceitos de conduta e ética, deve sempre prevalecer a concorrência leal e a civilidade
como elementos básicos do relacionamento com todas as instituições do mercado financeiro.

Todos os atos que configurem potenciais conflitos de interesse envolvendo os fundos de investimento cuja
gestão é realizada pela Fram Capital e as empresas ligadas à Fram Capital e/ou seus colaboradores serão,
necessariamente, aprovados previamente em assembleia geral de cotistas, em consoância ao disposto no
Art. 24, inciso XII, da Instrução CVM nº 578 de 30 de agosto de 2016.

V. CONFIDENCIALIDADE
A confidencialidade é um dos princípios fundamentais da Fram Capital, aplicável a todas as informações
não públicas, tanto de clientes quanto de demais terceiros. Este princípio de aplica às comunicações escritas
e verbais, formais e informais, impressas ou constantes nos equipamentos da companhia.
As informações classificam-se em públicas ou privadas, sendo que a pública não está sujeita a qualquer
restrição e está disponível para o mercado. Já a informação privada é aquela que, dependendo do uso que
se faça dela, pode gerar sérias consequências para seu detentor.
Também as informações privadas, podem ser classificadas como sigilosas ou privilegiadas:
• A informação sigilosa é aquela detida pela empresa e relacionada a clientes, operações ou informações
internas sobre os seus negócios.
• A informação privilegiada, tem natureza relevante e, se ainda não divulgada ao mercado, é capaz de
propiciar ao detentor vantagens indevidas, caso a use indevidamente.
Os Colaboradores se comprometem a não utilizar, reproduzir ou divulgar as referidas informações
confidenciais, inclusive a pessoas não habilitadas ou que possam vir a utilizá-las indevidamente em
processo de decisão de investimento próprio ou de terceiros, exceto mediante autorização expressa e
escrita do respectivo titular e na medida do estritamente necessário para o desempenho de suas atividades
e obrigações.
O acesso às informações confidenciais será restrito e poderá ser diferenciado conforme os níveis
hierárquicos e as funções desempenhadas pelos Colaboradores da Companhia.
As informações consideradas confidenciais, ou seja, aquelas que não são de conhecimento público e que
detêm natureza relevante e sigilosa não devem ser utilizadas para a obtenção de benefícios ou divulgadas
por qualquer meio de comunicação a terceiros. São vetadas as seguintes ações:
• Revelar ou divulgar informações da empresa, que não sejam de domínio público, sem prévio e expresso
consentimento da alçada competente; concedendo acesso a informações confidenciais ou
privilegiadas, apenas às pessoas formalmente autorizadas;
• Usar cargo, função ou informações sobre negócios e assuntos da empresa para influenciar decisões que
venham a favorecer interesses próprios ou de terceiros;
• Não manter absoluta discrição e sigilo sobre informações relacionadas à vida privada dos colegas de
trabalho.
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O Colaborador que tiver acesso a uma informação privilegiada, ainda que não exista certeza quanto ao
caráter privilegiado, deverá comunicar seu acesso à área de Compliance, não podendo comunicá-la a outros
membros da Companhia, profissionais de mercado, amigos e parentes, tampouco usá-la, seja em benefício
próprio ou de terceiros.
A Fram Capital se reserva alguns direitos relacionados ao monitoramento da proteção das informações:
• Os computadores e arquivos de e-mails corporativos poderão ser inspecionados pela Companhia, a
qualquer tempo e independentemente de prévia notificação para a verificação da observância do
disposto no presente Política;
• A Companhia poderá também, ao seu exclusivo critério, instalar sistema de gravações de ligações
telefônicas na central telefônica da Companhia. Caso isto ocorra, a área de Compliance poderá, a
qualquer momento, acessar tais gravações para avaliar eventuais violações às políticas institucionais;
• A troca de informações, seja através de meios físicos ou virtuais, está sujeita a monitoramento. Deve
dar-se, exclusivamente para fins corporativos;
• Em relação à internet é terminantemente proibido acessar sites de conteúdo inadequado, bem como
enviar (ou receber) esse tipo de conteúdo;
• Documentos, físicos ou virtuais, devem ser arquivados em local seguro, evitando o acesso de pessoas
não autorizadas às informações ali contidas;
• Nenhuma informação confidencial deve permanecer nas mesas de trabalho durante a ausência do
usuário, principalmente após o encerramento do expediente e os documentos sem uso devem ser
destruídos logo;
• Para informações em formato físico, devem ser utilizados armários com chaves, além de triturador de
papel para documentos confidenciais a serem inutilizados;
• Assegurar a existência de testes periódicos de segurança para os sistemas de informações, em especial
para os mantidos em meio eletrônico;
• Qualquer informação e documento enviado eletronicamente com informações relevantes para
terceiros, como por exemplo, planilhas em Excel ou relatórios de clientes, devem ser protegidos
evitando possíveis alterações do conteúdo ou corrupção de dados;
• Fica terminantemente proibido que os integrantes da Fram Capital discutam informações confidenciais
em locais públicos.
As informações e os dados não serão considerados confidenciais, quando:
• Já estiverem na posse do Colaborador antes de terem sido fornecidos pela Companhia, desde que
tenham sido fornecidos por fonte não vinculada à obrigação de sigilo;
• Forem de domínio público ou passem a ser de domínio público a qualquer tempo, desde que não em
razão de descumprimento da presente Política;
• Devem ser revelados por ordem judicial, imposição legal ou regulatória, fato que deverá ser
imediatamente informado pelo Colaborador à Companhia.
Abaixo algumas práticas que favorecem a disseminação inadequada das informações, que devem ser
evitadas:
• Enviar dados e informações corporativas para seu e-mail pessoal e vice-versa;
• Acessar sites de relacionamento, compras, jogos, conteúdo pornográfico, entre outros, proibidos,
indevidos, impróprios ou desconhecidos;
• Acessar ou salvar informações sensíveis e confidenciais em áreas públicas, ex. aeroportos;
• Permitir acesso indevido, informar ou emprestar credenciais de acesso físicas ou lógicas;
• Enviar correntes e e-mails em massa;
• Salvar arquivos pessoais na rede (vídeos, fotos etc.);
• Manter acessos de Colaboradores em caso de férias;
• Manter acessos em caso de alteração em transferências de área e/ou função;
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•
•

Uso não controlado de serviços de mensageria e de redes sociais, para fins diversos do objeto da
empresa;
Baixar ou instalar qualquer programa no computador sem ter autorização expressa da área de
Compliance.

É vedado aos Colaboradores, mesmo após seu desligamento da Fram Capital, usar ou divulgar as
informações confidenciais ou privilegiadas a que tenha tido acesso por seu vínculo com a Companhia.
Vale ressaltar que para um adequado exercício das atividades será necessário o envolvimento de todos
para identificar, administrar e eliminar eventuais conflitos de interesses e desvios de conduta que possam
interferir na avaliação das situações e operações, especialmente quando se trata de relações notadamente
baseadas na fidúcia mútua.

VI. RELACIONAMENTO COM TERCEIROS
A Fram Capital possui uma Política de Contrapartes, que contempla as diretrizes a serem seguidas na
contratação de prestadores de serviços.
A contratação de terceiros para a prestação de serviços auxiliares deve ser submetida ao prévio
consentimento do cliente, quando:
• A remuneração do prestador de serviços correr por conta do cliente;
• O prestador de serviço for responsável pela gestão ou pelas atividades de custódia e de controladoria
de ativos da carteira de valores mobiliários.
O prévio consentimento deve se dar mediante apresentação das seguintes informações:
• Justificativa para a contratação de terceiro;
• Escopo do serviço que será prestado;
• Qualificação da pessoa contratada;
• Due Diligence do terceiro e não apontamento de atividades relacionadas à Lavagem de Dinheiro e
Financiamento ao Terrorismo;
• Descrição da remuneração e da forma de pagamento do serviço contratado.

VII. RELAÇÕES NO AMBIENTE DE TRABALHO
As relações no ambiente de trabalho devem ser pautadas pela cortesia e respeito, colaborando para que
predomine o espírito de equipe, lealdade, confiança, conduta compatível com os valores da Fram Capital.
Caso qualquer integrante da Fram Capital julgue-se ofendido, o mesmo tem o direito de reportar o ocorrido
à área de Compliance que tomará as medidas cabíveis, zelando para que esse ato não o prejudique.
Espera-se que todos ajam com alto grau de civilidade, portanto, fica proibido o assédio de qualquer
natureza, agressões verbais ou físicas ou desrespeito à individualidade.
A Fram Capital tem como valor fundamental o respeito aos direitos humanos, à diversidade, evitando
qualquer forma de discriminação em virtude de etnia, sexo, nacionalidade, deficiência, condição sexual ou
religião.
Caso alguém tenha conhecimento de alguma conduta inaceitável, a denúncia deverá ser feita através do
Canal de Denúncias, sendo possível a identificação ou não do denunciante. Após a averiguação do relatado
pelaárea de Compliance,o assunto será levado ao Comitê de Risco e Compliance, que assegurará o sigilo e
a não retaliação ao denunciante, assim como a penalidade ao infrator.
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VIII. PROPRIEDADE INTELECTUAL
Em concordância com a Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996, quaisquer resultados gerados em documentos,
arquivos, modelos, metodologias, fórmulas, cenários, projeções, análises e relatórios por integrantes da
Fram Capital, sendo ou não de caráter inovador, independente do grau de importância, desde que
desenvolvidos na realização das atividades da companhia ou a ela diretamente vinculadas, têm propriedade
intelectual atribuída à Fram Capital.
Ficam vedadas, a não ser quando expressamente autorizadas pela Fram Capital, a exportação, envio a
terceiros, cópia, utilização ou adaptação externa ao ambiente de trabalho da companhia, em quaisquer
circunstâncias, de qualquer item sujeito à propriedade intelectual da Fram Capital. A violação dessa conduta
está sujeita às penas previstas na legislação.
Mesmo com o rompimento do vínculo com a Fram Capital, o ex-integrante permanece obrigado a cumprir
com as restrições acima, sujeitando-se às implicações judiciais cabíveis.
Os integrantes da Fram Capital não poderão bloquear o acesso a itens sujeitos à sua propriedade
intelectual, seja por criação de senhas, arquivamento externo ao local de trabalho, ou ocultação de
documentos dentro de computadores ou documentos físicos dentro da companhia. O bloqueio de
documentos somente poderá ser executado quando em conformidade com normas de sigilo/segurança da
organização. São de propriedade intelectual da Fram Capital, gravados na rede corporativa, em servidores
ou computadores da empresa.
Os colaboradores expressamente reconhecem ser de propriedade da Fram Capital todos os direitos
autorais ou intelectuais existentes e advindos de projetos, técnicas, estratégias, materiais, planilhas,
formulários, desenvolvimento de contratos ou serviços, métodos e sistemas atualmente existentes ou que
vierem a ser desenvolvidos durante seus respectivos vínculos com a Fram Capital, nada podendo vir a
reclamar a esse título.

IX. LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAÇÃO LEGAL EM CONTRATOS
À exceção de autorizações prévias, específicas e por escrito, de sócios diretores, somente eles, conforme
os atos constitutivos da Fram Capital, podem contrair obrigações, assinar contratos, tratar acordos ou
assumir compromissos de qualquer espécie em nome da Fram Capital.

X. MARCA E PATRIMÔNIO
É vedado aos integrantes utilizar o material, logotipo ou a marca da Fram Capital sem prévia autorização. A
não observância desse regulamento poderá levar a implicações judiciais nas esferas cível e criminal.
Todos os integrantes devem se responsabilizar pela proteção, conservação e correto uso do patrimônio
tangível e intangível da Fram Capital, assim como ativos tangíveis e intangíveis de clientes, fornecedores e
distribuidores que estejam sob sua responsabilidade.
Os ativos da empresa são: instalações, bens, equipamentos tecnologia e informações e dados
disponibilizados aos membros da empresa com a finalidade exclusiva de atender aos interesses da Fram
Capital. Cada membro é responsável pela boa conservação e perfeitas condições de uso dos bens da
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empresa que estiverem sob sua guarda. A apropriação indevida desses bens é quebra de confiança,
constituindo-se em ato fraudulento contra a empresa, sujeito às sanções trabalhistas e penais.

XI. POLÍTICAS DE COMPLIANCE E CONTROLES INTERNOS
O Código de Conduta, em conjunto com o Manual de Compliance da Fram Capital, determinará as condutas
e políticas institucionais alinhadas aos objetivos estratégicos da companhia, elaboradas para atender a
regulamentação vigente e as boas práticas que monitoram a efetivação e adequação de sua aplicação às
atividades da Fram Capital. Além disso, as políticas e o Código de Conduta são compartilhados e apontados
a todos os colaboradores como diretrizes internas que devem ser respeitadas, de forma que é de
responsabilidade individual a leitura, a compreensão e o comprimento.

XII. PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS
A Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 caracteriza a responsabilização objetiva das pessoas jurídicas no
caso de envolvimento em atos de corrupção, mediante sanções rigorosas e multas no descumprimento da
lei.
É vedado a qualquer Sócio ou Colaborador da Fram Capital oferecer propinas, dinheiro ou vantagens, para
obter qualquer que seja o benefício junto a órgãos públicos.
Todo e qualquer relacionamento que envolva a participação/interação com agentes públicos deve ser
pautar nos seguintes princípios:
• Ética corporativa e profissional;
• Comprometimento com as diretrizes dispostas no Código de Conduta;
• Conhecimento e irrestrito cumprimento às políticas e normas internas aplicáveis;
• Conhecimento e irrestrito cumprimento da legislação e regulamentação aplicável.
Caso se verifique envolvimento de algum membro da Fram Capital em atos de corrupção ou em atos
escusos, a penalidade para o responsável será severa nos âmbitos civil e penal, sem prejuízo de perdas e
danos.

XIII. PREVENÇÃO DA LAVAGEM DE DINHEIRO, COMBATE AO FINANCIAMENTO DO
TERRORISMO E PORTE DE ARMAS (“PLDFTP”)
A prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e porte de armas é uma atividade
fundamental para eliminar o crime organizado.
A Fram Capital tem o dever legal e ético de impedir estes atos ilícitos. Sendo assim, é obrigatório realizar a
identificação dos clientes (KYC – Know Your Client) antes de estabelecer negócios e monitorar suas
atividades, conforme melhor detealhados nos procedimentos integrantes da Política e do Manual de
PLDFTP.
Os procedimentos de KYC visam identificar o real beneficiário das operações e a legalidade dos recursos,
impedindo que a Fram Capital seja envolvida em esquemas de lavagem de dinheiro, financiamento ao
terrorismo, fraudes e demais atividades criminosas.

XIV. DENÚNCIAS
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A Fram Capital possui um canal de denúncias para relator de infrações às normas internas e externas. O
sigilo será mantido a pedido do denunciante.
As denúncias serão tratadas pela área de Compliance, que será responsável por tomar depoimentos das
partes envolvidas, examinar a documentação existente e elaborar um relatório que deverá se encaminhado
ao Comitê de Riscos e Compliance para deliberação das eventuais providências a serem tomadas.

XV. VIOLAÇÕES DO CÓDIGO DE CONDUTA
Anualmente, todos os colaboradores são treinados, para que estejam instruídos sobre a conduta correta
no ambiente de trabalho e nas atividades cotidianas. Na hipótese de ser verificada o descumprimento por
algum dos Colaboradores da Fram Capital das normas de conduta ou da violação das políticas institucionais,
sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis, poderão ser aplicadas determinadas medidas conforme a
gravidade da infração e poderão consistir em:
• Carta de advertência ao Colaborador;
• Suspensão do Colaborador;
• Demissão do Colaborador.
O Colaborador estará, ainda, sujeito às penalidades cabíveis, especialmente às previstas na legislação
trabalhista, civil e penal, que serão, quando a lei assim exigir, objeto de tutela judicial específica.
É dever de todos, sempre que tiverem conhecimento de uma violação ou atos que contrariem os princípios
deste Código de Conduta, bem como das políticas institucionais, da má conduta, ou ainda, se suspeitarem
ou souberem de fatos que possam prejudicar a Fram Capital, reportar a violação ou a suspeita ao superior
imediato e à área de Compliance.
No ocorrência de fatos dessa natureza, o Diretor de Compliance os reportará para análise do Comitê de
Risco e Compliance da Fram Capital, para que sejam tomadas as providências necessárias e aplicadas as
medidas disciplinares cabíveis.
Também nos casos em que houver uma situação de real ou potencial conflito de interesses que possa
prejudicar a condução das atividades da Fram Capital ou, ainda, tomar-se conhecimento de fatos que
possam prejudicar a sua reputação, é obrigatório fazer a comunicação imediata aos responsáveis.

XVI. DISPOSIÇÕES GERAIS
O Diretor de Compliance é responsável pela gestão e aplicação deste Código de Conduta, que será
atualizado com a anuência do Comitê de Risco e Compliance, sempre que houver alterações significativas
nos procedimentos ou legislação que afetem o tema.
Ressaltamos que este Código não detalha, necessariamente, todas as situações e questões possíveis de
ocorrência no dia a dia das atividades. Quaisquer dúvidas relacionadas aos conceitos e aplicação deste
Código devem ser direcionadas à área de Compliance para as devidas providências ou esclarecimentos

XVII. APROVAÇÃO DESTE CÓDIGO
Este Código deve ser devidamente aprovado anualmente pelo Comitê de Riscos e Compliance.
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