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1. Objetivo  

 

1.1. No exercício de suas atividades, a REAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS S.A., a REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA., a REAG GESTORA DE 

RECURSOS S.A. e a REAG WM GESTÃO DE PATRIMONIAL LTDA. (“GRUPO REAG”) estão sujeitas 

às regras que regem o funcionamento do mercado de capitais brasileiro, especialmente às 

normas editadas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), que atualmente regula o 

exercício da atividade de administração de carteiras por meio da Resolução CVM nº 21, de 25 

de fevereiro de 2021 (“Resolução nº 21”).  

 

1.2. Esta Política de Negociação de Valores Mobiliários (“Política de Negociação”) tem por 

objetivo estabelecer a política de compra e venda de valores mobiliários por sócio, 

administradores, funcionários e estagiários do GRUPO REAG (“Colaboradores”), nos termos da 

Resolução nº 21.  

 

1.3. Os investimentos realizados pelos Colabores devem ser feitos de modo a não prejudicar 

o desempenho das suas atividades profissionais no GRUPO REAG, devendo ser totalmente 

separados das operações realizadas em nome ou por conta e ordem do GRUPO REAG, de forma 

a evitar qualquer potencial conflito de interesses ou inobservância às disposições desta bem 

como das demais políticas institucionais do GRUPO REAG.  

 

2. Abrangência 

 

2.1. Esta Política de Negociação aplica-se a todos os Colaboradores em todas as negociações 

pessoais realizadas por eles nos mercados financeiro e de capitais, assim como por seus 

cônjuges, companheiros, ascendentes ou seus dependentes (“Pessoas Vinculadas”), bem como 

qualquer pessoa jurídica na qual tais pessoas detenham participação societária ou poder de 

controle e/ou sejam administradores. 

 

2.2. Esta Política de Negociação, conjuntamente com a legislação regulamentação aplicáveis, 

faz parte das regras que disciplinam a relação dos Colaboradores e das Pessoas Vinculadas entre 

si e/ou com terceiros. Portanto, antes do início do exercício de suas funções perante o GRUPO 

REAG, os Colaboradores deverão receber uma cópia desta Política de Negociação e firmar Termo 

de Compromisso.  

 

2.2.1. A Diretoria de Compliance manterá em arquivo, na sede do GRUPO REAG, pelo 

prazo mínimo de 5 (cinco) anos, uma via original do Termo de Compromisso 

devidamente assinado por cada Colaborador.  

 

2.3. O GRUPO REAG disponibilizará uma cópia desta Política de Negociação em sua sede para 

consulta.  

 

2.4. Em caso de dúvidas acerca da aplicabilidade das regras contidas nesta Política de 

Negociação, ou havendo necessidade de aconselhamento, o Colaborador deverá consultar o 

departamento de Compliance. 
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2.5. O descumprimento das regras previstas nesta Política de Negociação será considerado 

infração contratual e ensejará imposição de penalidades, nos termos do disposto neste 

documento, sem prejuízo das eventuais medidas legais cabíveis.  

 

3. Vigência   

 

3.1. A presente Política de Negociação entrou em vigor em março de 2021 e vigorará por 

prazo indeterminado, substituindo qualquer outra atualmente em vigor.  

 

4. Negociação com Valores Mobiliários  

 

4.1. Esta Política de Negociação tem por objetivo estabelecer as vedações e procedimentos 

aplicáveis à negociação, direta ou indireta, de valores mobiliários por parte dos Colaboradores 

e de suas Pessoas Vinculadas, bem como por parte do GRUPO REAG.  

 

Investimentos Pessoais 

 

4.2. No ato da assinatura do Termo de Compromisso mencionado acima, os Colaboradores 

deverão declarar ao GRUPO REAG, por escrito, todos os investimentos de sua titularidade e das 

Pessoas Vinculadas naquela data. Anualmente, os Colaboradores emitirão Declaração de 

Investimento, confirmando o cumprimento da Política de Negociação, ou em menor período, 

caso seja necessário atualizá-la. 

 

4.3. Os Colaboradores podem investir sem restrições em fundos de investimento geridos de 

forma discricionária, títulos públicos e instrumentos de renda-fixa (tais como cédula de crédito 

bancário, debêntures, derivativos etc.).  

 

4.4. Também são autorizados investimentos em ações e outros títulos e valores mobiliários, 

com exceção dos ativos constantes do Anexo I da presente Política de Negociação (“Ativos Não 

Autorizados”);  

 

4.4.1. Caso o Colaborador queira operar com algum dos Ativos Não Autorizados, 

deverá obter prévia aprovação do departamento de Compliance.  

 

4.4.1.1. A lista de Ativos Não Autorizados será atualizada periodicamente e informada 

pelo departamento de Compliance aos Colaboradores, por e-mail. 

 

4.5. O investimento em fundos estruturados sob gestão e/ou administração do GRUPO REAG 

está condicionado à aprovação do departamento de Compliance, que avaliará caso a caso.  

 

4.6. As negociações realizadas por Colaboradores devem ser totalmente segregadas das 

operações realizadas em nome do GRUPO REAG, de modo a se evitarem situações que possam 

configurar conflitos de interesses.  
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4.7 As aplicações e os investimentos realizados em benefício do próprio Colaborador no 

mercado financeiro devem ser orientados no sentido de não interferir negativamente no 

desempenho das atividades profissionais, sendo vedada a negociação ou operação de qualquer 

ativo durante o expediente no GRUPO REAG.  

 

4.8. Os Colaborares não poderão adquirir títulos e valores mobiliários ou incentivar que 

terceiros não autorizados pelo GRUPO REAG os adquiram, em benefício próprio ou de terceiros, 

valendo-se de informação privilegiadas obtidas em decorrência de seu vínculo com o GRUPO 

REAG.  

 

4.9. Eventuais dúvidas quanto à aplicação desta Política de Negociação devem ser 

direcionadas ao departamento de Compliance.  

 

5. Descumprimento  

 

5.1. O descumprimento total ou parcial das regras contidas nesta Política de Negociação e 

na legislação vigente, incluindo o uso ou vazamento de informações privilegiadas, constitui 

violação dos padrões éticos, técnicos e operacionais, conforme o caso, que regem o 

funcionamento do Grupo REAG.  

 

5.2. A verificação de descumprimento das normas contidas nesta Política de Negociação 

ensejará a aplicação de penalidades pelo Diretor de Compliance.   

 

5.2.1. Tais penalidades podem variar entre advertências, multas (em espécie ou em 

perda direta de benefícios ou de pontos de avaliação para fins de renumeração variável), 

suspensão, destituição, demissão por justa causa e/ou exclusão como sócio do 

Colaborador infrator sem prejuízo das demais consequências legais.   

 

5.3. As penalidades serão recomendas pelo Diretor de Compliance, que levará em conta, 

dentre outros fatores, a eventual comunicação espontânea que tenha sido feita pelo 

Colaborador infrator, a tempestividade e a utilidade, para o GRUPO REAG, da comunicação 

efetuada, e a disposição do Colaborador em cooperar quanto à adoção das medidas necessárias 

à mitigação dos efeitos do descumprimento, assim como a gravidade e a reincidência na 

violação.  

 

5.4. o GRUPO REAG poderá exercer direito de regresso caso venha a ser responsabilizada, 

sofra prejuízo ou venha a arcar com ônus de qualquer espécie em decorrência de atos ilícitos ou 

infrações cometidas por seus Colaboradores no exercício de suas funções.  

 

*       *       * 

  


