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CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA 

 

(i) Introdução 
 

O Código de Ética e Conduta (“Código”) da Hectare Capital Gestora de Recursos Ltda. (“Hectare” 

ou “Gestora”) visa a integrar todos os sócios, diretores, funcionários, estagiários e contratados 

(“Colaboradores”) à filosofia da Gestora, criando uma cultura corporativa onde todos vejam a 

expansão dos negócios e o exercício da ética como complementares. Deste modo, a Hectare pode 

proteger sua reputação e seu patrimônio intangível, construindo e consolidando-se como 

empresa íntegra, diligente e sólida. 

 

As consultas a este Código de Ética e Conduta devem ser incentivadas e facilitadas, sendo mantido 

em local de fácil acesso a todos os Colaboradores. 

 

Todos os Colaboradores deverão respeitar a regras estabelecidas nos termos do presente Código. 

Para isto, cada colaborador deverá firmar um Termo de Adesão, na forma do Anexo I à política de 

regras de compliance, procedimentos e descrição de controles internos da Gestora, atestando 

expressamente seu conhecimento acerca dos termos aqui estabelecidos, bem como das demais 

políticas internas da Hectare, comprometendo‐se a cumprir as regras determinadas. 

 

 
(ii) Apresentação 

 

O objetivo deste Código de Ética e Conduta é definir padrões visando à: 

 

a) Prevenção de conflitos de interesses, envolvendo acesso às informações privilegiadas, 

atuando com diligência no trato, uso, divulgação e guarda dessas informações, de forma 

a proteger os interesses de clientes e das demais partes relacionadas e preservar a 

responsabilidade legal e institucional da Hectare; 

b) Transparência, seriedade e ética na condução das atividades da Gestora; 

c) Responsabilidade ética na gestão de recursos de clientes, atentando para as demandas 

específicas de acordo com cada perfil em termos de risco, retorno e horizonte de 

investimentos, dentre outros aspectos; 

d) Buscar atender aos objetivos de investimento de seus clientes; e 

e) Evitar práticas que possam ferir a relação fiduciária mantida com seus clientes.  

 

Este Código de Ética e Conduta é aplicável a todos os Colaboradores da Hectare. 

 

Consideram‐se também como Colaboradores os prestadores de serviços, diretos ou indiretos, 

desde que tenham acesso ou conhecimento de informações privilegiadas. 

 

 

(iii) Princípios Éticos 

 

Os princípios a serem seguidos pelos Colaboradores da Hectare são: 
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a) Agir com integridade, competência, diligência e respeito de forma ética ao lidar com o 

público, atuais clientes, clientes prospectivos, empregadores, funcionários e colegas de 

profissão, bem como ao lidar com outros participantes que integrem o mercado de 

capitais global; 

b) Colocar a integridade da profissão e os interesses dos clientes acima de seus próprios 

interesses pessoais; 

c) Se utilizar de cuidados razoáveis e exercer julgamentos profissionais de forma 

independente ao conduzir as análises dos investimentos, tomar ações de investimentos 

e ao participar de outras atividades profissionais; 

d) Praticar e incentivar os outros a praticarem suas atividades de forma profissional e ética, 

de modo a refletir credibilidade em si próprios e em sua profissão; 

e) Promover a integridade e viabilidade do mercado de capitais global para o benefício final 

da Gestora; 

f) Manter e melhorar sua competência profissional e se esforçar para manter e melhorar a 

competência de outros profissionais de investimentos. 

 
 

(iv) Conflitos de  Interesses 
 

O conflito de interesses ocorre quando existe a possibilidade de confronto direto ou indireto 

entre os interesses pessoais de sócios e/ou Colaboradores e os da Gestora, que possam 

comprometer ou influenciar de maneira indevida o desempenho de suas atribuições e 

responsabilidades. O interesse é caracterizado por toda e qualquer vantagem material em favor 

próprio ou de terceiros (parentes, amigos etc.) com os quais mantemos ou mantivemos relações 

pessoais, comerciais ou políticas. Os Colaboradores devem evitar a existência de conflitos de 

interesse, além de atentar cuidadosamente para situações envolvendo familiares ou parentes. 

 

A Hectare preocupa-se em evitar circunstâncias que possam produzir conflito de interesses, seja 

em situação de colisão de interesses da Hectare com os Colaboradores, seja com os dos clientes. 

Diante desses conflitos ou em caso de dúvidas de potencial conflito, o colaborador deverá 

posicionar seu superior imediato para que este tome a decisão cabível, sempre zelando pelo 

patrimônio da Gestora, de seus clientes, investidores e demais partes relacionadas. 

 

São exemplos de conflitos de interesse as situações ou fatos em que há: 
 

- Influência quanto ao julgamento do Colaborador atuando em nome da Gestora; 
 

- Desvio de oportunidades de negócios da Gestora; 

 

- Concorrência com a atividade/negócio da Gestora; 
 

- Ocupação significativa do tempo ou da atenção dispensada pelo Colaborador, diminuindo 

sua eficiência e produtividade em relação às suas tarefas profissionais; 

- Prejuízo à reputação do Colaborador ou à imagem da Gestora; e 

 

- Caracterização de benefícios exclusivos ao Colaborador às expensas da Gestora. 
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Neste contexto, para salvaguardar eventuais conflitos de interesse entre as empresas do grupo e 
a Hectare Capital, a Gestora se utiliza de três regras. Em primeiro lugar, existe segregação 
física das instalações da Gestora para as instalações de todas as demais empresas do Grupo RTSC 
– com exceção da Hectare Negócios, onde a devida segregação será garantida através da 
completa separação funcional e lógica, conforme detalhado adiante -, de forma a garantir o 
máximo nível de confidencialidade das informações e manter o sigilo devido das operações 
realizadas pela Gestora, respeitando, assim, as regras do “chinese wall” quanto à total segregação 
de estrutura de sistema e de pessoal, conforme exigido pela CVM e pelos códigos da ANBIMA. 
Ademais, é obrigatório o disclosure do relacionamento entre as empresas do Grupo RTSC para os 
clientes. Em terceiro lugar, qualquer vantagem ou benefícios recebidos diretamente pela Gestora 
ou através das demais empresas do Grupo, são devolvidos aos próprios fundos ou diretamente 
aos clientes, conforme o caso, exceto nos casos de investimentos feitos por investidores 
profissionais que tenham assinado o Termo de Ciência de Conflito de Interesses previsto na 
Instrução CVM nº 555/2014. 
 
Esclarecemos, ainda, que a gestora compartilhará espaço físico com a Hectare Negócios. Em 
virtude disso, a Gestora assegura a devida segregação através de divisão de instalações em áreas 
distintas, composta por posições de trabalho separadas, assim como por espaços amplos para a 
armazenagem de informações restritas, com vistas ao atendimento das disposições da ICVM 558. 
Ademais, os colaboradores da Gestora possuirão estações de trabalho apartadas e distantes 
fisicamente entre si e dos demais colaboradores da Hectare Negócios, garantindo o nível de 
segregação adequado. Adicionalmente, serão criados perfis de acesso eletrônico para servidores 
com diferenças funcionais de atuação e autorizações definidas para cada empresa, tendo em 
vista, ainda, as posições de Gestão, Operacional, Compliance, Risco, Financeiro e Administrativo. 
Não obstante, os colaboradores de ambas as empresas deverão assinar um acordo de 
confidencialidade (NDA), onde se obrigam a guardar o máximo sigilo acerca das informações que 
eventualmente obtiverem acesso. Assim, garante-se a completa segregação lógica e funcional 
entre as empresas e a preservação de informações confidenciais decorrente do desempenho da 
atividade de ambas, nos termos exigidos pela regulamentação vigente. Por fim, vale ressaltar que 
a Hectare Negócios desempenha atividades de consultoria em gestão empresarial, não 
representando qualquer conflito de interesses com as atividades de gestão de recursos 
desempenhada pela Hectare Capital. 
  
Outrossim, especialmente na relação entre as atividades da RTSC Planejamento e da Hectare 
Capital, além das formas de mitigação do conflito de interesses acima mencionados, são adotadas 
pela Gestora e pela RTSC Planejamento as seguintes medidas adicionais: 
  
- a RTSC Planejamento se abstém de emitir opinião de recomendação de investimento sobre 
fundos de investimento geridos pela Hectare Capital, restringindo-se exclusivamente à análise 
técnica, caso seja solicitado pelo seu cliente; e 
  
- os pareceres sobre os fundos de investimento geridos pela Hectare Capital emitidos pela RTSC 
Planejamento são acompanhados da informação de que as sociedades estão sobre o controle 
comum da RTSC Participações. 

  
Por fim, o controlador / grupo econômico no qual a Hectare se insere possui participação em 
outras empresas, notadamente uma securitizadora, o que, em determinadas situações, pode 
ensejar situações de conflitos de interesses. Como forma de tratamento desses conflitos 
potenciais, a Hectare: (a) possui sede, administração e atividades totalmente dissociadas das 
demais empresas do grupo, conforme exposto acima; (b) adota processo de análise 
pormenorizado para aquisição de CRI´s e demais títulos e valores mobiliários estruturados pelas 
empresas do grupo, de modo a garantir a utilização dos exatos mesmos critérios para a definição 
de investimento ou desinvestimento, bem como monitoramento da performance do ativo; e (c) 
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mantém políticas internas claras sobre o disclosure necessário de situações de potencial conflito, 
deixando sempre transparente aos seus clientes, tanto em materiais de marketing como no seu 
próprio Formulário de Referência, a existência das demais empresas do Grupo RTSC e seu 
respectivo relacionamento comercial com a Hectare. 

 

Como medida de prevenção a potenciais conflitos de interesses, os Colaboradores devem seguir 

as seguintes regras dispostas abaixo. 

 

(a) Presentes e Diversões 

 

“Diversões”: são as refeições de negócios, os eventos esportivos, musicais, culturais, e as 

recepções privadas, viagens e outros convites ou vantagens econômicas do mesmo gênero. 

 

“Presentes”: são quaisquer gratuidades, favores, descontos, hospitalidade, empréstimos, ou 

qualquer valor monetário, assim como treinamento, transporte, viagens domésticas ou 

internacionais, alojamento e refeições, objetos como brindes, objetos de valor, vantagens 

econômicas, e descontos. 

(a.1) Regra Geral sobre Presentes e Diversões 

 

Colaboradores podem dar e receber Presentes e Diversões desde que não excedam o valor de 

USD 100 (cem dólares norte-americanos) e não sejam excessivos/luxuosos. Tampouco podem os 

presentes aceitos dar a aparência de terem sido ofertados para aumentar a influência sobre quem 

os recebe. Devem ser encarados como cortesia ou parte da estratégia de marketing e divulgação. 

 

Sem prejuízo, os Colaboradores poderão aceitar ofertas modestas para viagens nacionais ou 

internacionais, desde que para fins de participação da Gestora em eventos reconhecidos no 

âmbito do mercado e/ou para acompanhamento de investimentos. Neste caso, será necessária a 

aprovação prévia do Diretor de Compliance. 

 

São estritamente vedadas, quaisquer vantagens econômicas que forem oferecidas ou recebidas 

de partes com que a Gestora estiver com negociações pendentes ou em aberto. 

(a.2) Dever de informar 

 

Quaisquer Presentes ou Diversões deverão ser sempre informados à Diretoria de Compliance, 

exceto Presentes e Diversões considerados de valor insignificante. Para fins dessa política, 

considera-se valor insignificante aqueles abaixo de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 

(b) Informação Privilegiada 

 

O que caracteriza o uso de informação privilegiada é o aproveitamento de informações 

reservadas, sobre sociedades emissoras de valores mobiliários, em detrimento de outra pessoa 

que com eles negocia ignorando aquelas informações. Tal prática representa iniquidade por parte 

de qualquer pessoa que se utilize de informações sigilosas, ou reservadas. 

 

Com a proibição ao uso de informação privilegiada visa-se proteger os investidores, que ignoram 

as condições internas da companhia emissora de valores mobiliários, contra os possíveis abusos 
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daqueles que as conheçam. O objetivo desta proibição é evitar que pessoas, direta ou 

indiretamente relacionadas com a empresa, possam auferir ganhos patrimoniais extraordinários, 

através da prevalência dos conhecimentos de atos ou fatos importantes e reservados sobre 

mutações essenciais na vida da companhia. Essas pessoas estariam intervindo no mercado em 

condições de superioridade em relação ao público em geral, sem acesso a tais informações. 

 

O insider trading se caracteriza por qualquer operação realizada por um detentor de informação 

privilegiada com valores mobiliários em proveito próprio. No Brasil, o insider trading está 

nitidamente caracterizado como ilícito na legislação, mais especificamente nos artigos 155 e 157, 

combinados com 145, 160 e 165 da Lei nº 6.404/76. 

Neste sentido, os Colaboradores deverão seguir o disposto abaixo: 

 

a) É vedada a compra ou venda de títulos ou valores mobiliários com base na utilização de 

informação privilegiada, com o objetivo de obtenção de benefício para qualquer 

colaborador, para a Hectare ou para qualquer terceiro. É considerada informação 

privilegiada qualquer informação relevante sobre qualquer empresa, que seja obtida de 

forma privilegiada, e que não tenha sido divulgada publicamente; 

b) Estar ciente de que as informações privilegiadas, mantidas ou registradas em locais ou 

diretórios de acesso restrito, não podem ser transferidas ou transmitidas, por qualquer 

meio, a terceiros ou Colaboradores não autorizados, comprometendo‐se em manter 

sigilo absoluto sobre as mesmas; e 

c) Sempre que necessário, utilizar‐se de dispositivos eletrônicos de proteção a dados e 

informações, de modo a impedir o acesso de terceiros a informações de natureza 

privilegiada, bem como a qualquer informação que, se conhecida por quem quer que seja, 

possa gerar conflito de interesses. 

(c) Manipulação de  Mercado 

 

(c.1) Definição 
 

São definidas como “Manipulação de Mercado” as práticas ou dispositivos que, mesmo que 

potencialmente, interfiram no correto funcionamento do mercado de valores mobiliários. São proibidas, 

nos termos da Instrução CVM nº 8/79, quatro tipos principais de infrações: 

 

a) Criação de condições artificiais de demanda: condições criadas em decorrência de 

negociações pelas quais seus participantes ou intermediários, por ação ou omissão dolosa 

provocarem, direta ou indiretamente, alterações no fluxo de ordens de compra ou venda 

de valores mobiliários; 

b) Manipulação de preços no mercado de valores mobiliários: a utilização de qualquer 

processo ou artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou baixar a 

cotação de um valor mobiliário, induzindo, terceiros à sua compra e venda; 

c) Operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários: operação em que se utilize ardil 

ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter 

vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário 

ou para terceiros; 

d) Prática não equitativa no mercado de valores mobiliários: prática de que resulte, direta 
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ou indiretamente, efetiva ou potencialmente, um tratamento para qualquer das partes, 

em negociações com valores mobiliários, que a coloque em uma indevida posição de 

desequilíbrio ou desigualdade em face dos demais participantes da operação. 

(c.2) Tipos 
 

Entre as formas de Manipulação de Mercado catalogadas, encontram-se as seguintes práticas: 

 

“Zé-com-zé”: (“Wash Trades”) comprar e vender a mesma ação de modo a mover os preços 

praticados nos mercados; 

 

“Pools”: acordos dentro de um mesmo grupo de traders para delegar a um gestor os poderes para 

negociar uma ação específica por um período determinado de tempo; 

 

“Churning”: entrar com ordens de compra e venda no mesmo preço; 

 

“Stock Bashing / Pump and Dump”: fabricar informações falsas ou enganosas sobre um ativo com 

o objetivo de aumentar ou deprimir o preço, e realizar uma venda ou uma compra após a 

mudança de preço; 

 

“Bear Raid”: vender a descoberto uma ação ou utilizar informações negativas para conseguir 

ganhos de curto prazo; 

 

“Lure and Squeeze”: vender ação de empresa em problemas com o conhecimento de que tal 

empresa utilizará ações para solucionar sua situação com credores. 

 

(c.3) Ações preventivas e integridade do processo de investimento 
 

Como forma de proteção, a Gestora também busca preservar a integridade do processo de 

investimento de modo a garantir que decisões de compra e venda de ativos sejam baseadas em 

análises aprofundadas que sejam devidamente registradas e documentadas por evidências. São 

dois os tipos de integridade: 

 

- integridade em investimentos de longo prazo; 

- integridade na análise, baseada em material original ou proprietário produzido pela 

própria Gestora, processo endógeno de obtenção de informações sobre ativos e companhias, e 

proteção de informações privilegiadas. 

(c.4) Mecanismos de proteção 

 

A Gestora utiliza-se dos seguintes mecanismos específicos de prevenção de manipulação: (i) 

controle de fluxos de informações; (ii) monitoramento e centralização das ordens em nome da 

Gestora; (iii) detecção de atividades suspeitas e atividades de risco; (iv) treinamento e orientação 

de Colaboradores; (v) política de negociações pessoais restritivas, com disclosure mandatório de 

operações. 
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(v) Outras Normas Gerais De Conduta da Gestora 
 

Ademais, os Colaboradores da Hectare devem, no desempenho de suas atividades: 
 

a) Desempenhar as suas atribuições, praticando atos de concorrência leal, buscando 

atender aos objetivos de investimento dos clientes, protegendo seus interesses, por meio 

da promoção e divulgação de informações com qualidade, equidade, transparência e 

clareza; 

b) Não prometer ou garantir aos seus clientes, ou potenciais clientes, remuneração 

(rentabilidade, retorno, taxa, cobertura, performance etc.) em investimentos; 

c) Abster‐se de manifestar opinião que possa denegrir ou prejudicar a imagem da Gestora 

e de outras instituições, inclusive em redes sociais; 

d) Para atingir e manter a independência e a objetividade de suas respectivas atividades 

profissionais, os Colaboradores devem usar cautela e discernimento razoáveis; 

e) Os Colaboradores não devem se envolver em nenhuma conduta profissional que envolve 

desonestidade, fraude, enganar terceiros ou cometer qualquer ato que reflita de maneira 

contrária à sua reputação, integridade ou competência profissional; 

f) Toda e qualquer comunicação com a imprensa deve ser feita exclusivamente pelo Diretor 

de Compliance, que agirá sempre respeitando rigorosamente os artigos dispostos no 

contrato social da empresa, podendo delegar essa função caso seja adequado. Os 

Colaboradores só poderão dar informações à imprensa ou a terceiros em geral com prévia 

autorização do Diretor de Compliance. Qualquer dúvida sobre a validade de 

representação legal deverá ser levada aos Diretores. 

 

 

(vi) Propriedade Intelectual 

 

A lei de propriedade intelectual dispõe claramente que toda invenção e modelo de utilidade 

pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de trabalho cuja execução se deu 

durante o período de vínculo do Colaborador. 

 

Todo material e documentos que estão na sede da Gestora, na rede corporativa ou nos 

computadores pessoais usados para trabalho pelos seus Colaboradores são de propriedade da 

empresa. O uso de qualquer informação que consta nesse material deve ser exclusivamente 

relacionado às atividades da Gestora, e a informação não pode de forma alguma ser disseminada 

ou retransmitida. 

 

Nenhum Colaborador será remunerado além da remuneração previamente acordada, por 

qualquer trabalho que constitua invenção ou modelo de utilidade. 

 

No caso específico de estudos criados internamente, sejam eles relacionados ou não à estratégia 

de investimento da empresa, não é permitido divulgar sem autorização quaisquer informações. 

 

 

(vii) Propriedade da  Gestora 
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Os ativos e bens da Gestora devem ser utilizados de forma ética, parcimoniosa e visando tão 

somente o interesse da Gestora. Bens e serviços contratados como e-mail, internet, telefones, 

entre outros são considerados ferramentas de trabalho, que não devem ser utilizados de forma 

particular. A Diretoria de Compliance se reserva o direito de monitorar o uso de tais bens sem o 

prévio consentimento do Colaborador, para observância do disposto no presente Código. 

 

Durante o expediente não será permitida a navegação em sites, uso de chats, canais de bate-

papo, senão os necessários para execução do trabalho. No correio eletrônico, deve ser evitado o 

envio de mensagens ou arquivos acima de 10MB que possam sobrecarregar o serviço de e- mail. 

 

É proibida a recepção ou envio de imagens de conteúdo pornográfico, vídeos e músicas. O uso da 

internet é somente autorizado com finalidades relacionadas a interesses e assuntos profissionais. 

 

Evitar o desperdício de materiais de escritório é um ato de qualidade. Um simples esforço de 

atenção e mudança de hábitos no dia-a-dia pode propiciar uma economia significativa. Os 

Colaboradores não devem escrever cartas particulares em papel timbrado da empresa ou sugerir, 

de alguma forma, estar falando em nome da organização. É proibida a utilização do nome ou da 

influência da Gestora em causa própria. 

 

Recursos de terceiros, utilizados no decorrer do trabalho, devem ser tratados com respeito, 

lembrando sempre que a legislação proíbe o uso não autorizado de materiais protegidos por 

direitos autorais. 

 

 

(viii) Alçada de despesas e reembolsos 

 

Pedidos de solicitação devem obedecer à regra do bom senso de cada integrante da Gestora. 

 

A manipulação de reembolsos de despesas, tais como almoços, táxis, estacionamento, entre 

outros, é considerada falta grave e, se comprovada, resultará em penalidade julgada pelo Comitê 

de Compliance. Qualquer reembolso acima da alçada permitida poderá ser solicitado sempre que 

o Colaborador tiver obtido aprovação prévia do diretor financeiro para tal despesa. 

 

 

(ix) Discriminação e  assédio 

 

A Gestora não admite qualquer forma de discriminação (“Discriminação”), assédio moral ou 

sexual (“Assédio”), praticado por ou contra qualquer Colaborador ou terceiro. A Discriminação no 

ambiente de trabalho não favorece a diversidade onde as diferenças entre os Colaboradores 

devem ser valorizadas e respeitadas, seja com base em raça, cor, religião, idade, estado civil, 

deficiência e orientação sexual. O Assédio se caracteriza pelo abuso de poder, humilhando, 

desqualificando, menosprezando o outro. 

 

Tanto a Discriminação como o Assédio são consideradas infrações graves que não serão tolerados 

em ambiente de trabalho. 
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(x) Gestão do Código de Ética e Conduta 

 

Este Código de Ética e Conduta legitima as políticas e normas estabelecidas pela Gestora. 

Considerando que dificilmente um código de ética e conduta abrange todas as situações 

encontradas na prática, acreditamos no senso de julgamento de cada um, incentivando‐os a 

consultar, em caso de dúvidas, a área de Compliance da Gestora. 

 

 

(xi) Violações ao Código de Ética e Conduta, às Regras de Compliance e Outras Políticas Internas da 

Gestora 

 

Denúncias e manifestações por parte de Colaboradores ou de terceiros que tenham 

conhecimento de violações a este Código de Ética e Conduta, outras políticas internas da Gestora, 

bem como quaisquer informações acerca de eventual descumprimento de dispositivos legais e 

normativos aplicáveis deverão ser feitas à Diretoria de Compliance. 

 

O teor das denúncias deve ser sempre o mais completo possível, a fim de possibilitar o início de 

eventual processo de investigação. 

 

Uma violação passível de punição pela Gestora poderá ocorrer mediante qualquer ato, ação ou 

omissão, que esteja em desacordo com a legislação vigente, normas internas da Gestora, seja 

antiético ou seja uma retaliação a quem tenha cumprido com o seu dever de reportar uma 

violação. 

 

 

(xii) Vigência e   Atualização 

 

O presente Código entra em vigor na data de sua aprovação e estará disponível no site da Gestora. 

Caberá ao Diretor de Compliance da Gestora rever e atualizar este documento anualmente, ou 

caso seja constatada a necessidade de atualização de seu conteúdo, ainda que não decorrido o 

prazo de 1 (um) ano. 


