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1. Introdução 

O presente Código de Ética e Conduta (“Código”) da Trivèlla M3 Investimentos S.A., denominada 
neste documento “TM3 Capital”, visa a garantir que todos os diretores, empregados e 
prestadores de serviços individualmente, “Colaborador”, coletivamente, “Colaboradores               
”) da TM3 Capital conduzam suas atividades de acordo com as leis, normas e regulamentos 
aplicáveis, assim como os mais elevados padrões éticos. 

A TM3 Capital é uma gestora de recursos. Ao adotar uma abordagem disciplinada baseada em 
princípios básicos de investimento, nós nos empenhamos em gerar valor e excelência para todos 
os fundos de investimentos sob nossa gestão.  

A TM3 Capital compromete-se a fazer o máximo possível para garantir que a gestão dos ativos 
que compõem as carteiras dos fundos de investimentos seja feita de acordo com esses 
princípios. 

Neste Código de Ética e Conduta (“Código”) será feita uma abordagem da conduta, valores, 
princípios, políticas, procedimentos e descrição dos controles internos, bem como as principais 
regras que regem a atuação da TM3 Capital, dos seus sócios, diretores, empregados, 
funcionários, trainees, estagiários, consultores e todos os demais profissionais efetivos e 
temporários (os “Colaboradores”), tanto no relacionamento interno, quanto com terceiros que 
tenham qualquer tipo de relação com a TM3 Capital em todas as atividades exercidas. 

Este Código apresentará, ainda, as principais diretrizes que serão seguidas para que a TM3 
Capital atinja seu sonho, sempre preservando a sua reputação e princípios. Para tanto, o Código 
será utilizado como um guia para suas atividades e de seus Colaboradores, e, embora não 
aborde todas as questões que possam vir a ser enfrentadas, apresentará um aconselhamento 
em relação a diversas questões, além de uma visão prática para que: 

● sejam promovidos os aspectos éticos e que o ambiente corporativo evite condutas 
incorretas, reduzindo a probabilidade de que os Colaboradores infrinjam as normas 
legais, regulamentares e administrativas aplicáveis; 

● os riscos e infrações sejam detectados com antecedência, permitindo que a TM3 Capital 
adote as medidas cabíveis rapidamente e minimize as consequências de seus atos; 

● seja implementado um grau de diligência adequado na seleção, controle e 
direcionamento dos Colaboradores da TM3 Capital. 

 

Após a leitura e compreensão deste Código, todos os Colaboradores TM3 Capital serão 
responsáveis por atuar de acordo com as regras, princípios e procedimentos aqui estabelecidos. 

Todos os Colaboradores da TM3 Capital deverão respeitar a regras estabelecidas nos termos do 
presente Código de Ética e de Conduta. Para isto, cada Colaborador deverá firmar um Termo de 
Adesão, anexo a este Código de Ética e de Conduta na forma do “Anexo I”, atestando 
expressamente seu conhecimento acerca das políticas aqui estabelecidas, comprometendo-se 
a cumprir as regras determinadas. 
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2. Objetivo 

O presente Código objetiva formalizar a conduta ética adotada e exigida dos membros da Equipe      
TM3 Capital, seja nas relações internas ou externas. Ele é pilar para a nossa ação, pois nos 
orienta na tomada das decisões e no processo para a tomada de decisão. 

 

3. Regulamentação Aplicável 

● Resolução CVM nº 21/21; 

● Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de 
Terceiros. 

 

4. Abrangência 

São abrangidos por este código todos os diretores e colaboradores da TM3 Capital, bem como 
os prestadores de serviços que realizarem atividades em seu nome. 

 
5. Vigência e Atualizações 

As diretrizes contidas neste Código entram em vigor na data de sua publicação e permanecem 
vigentes por prazo indeterminado, devendo ser revisadas anualmente ou em prazo inferior, 
sempre que solicitado pelo órgão regulador, em casos de alteração de legislação aplicável ou, 
ainda, se houver alteração no modelo de negócios previamente validado pela Diretoria da      
TM3 Capital. 

Este Código e atualizações posteriores deverão ser aprovados pela Diretoria da TM3 Capital, 
conforme previsto no Estatuto Social. 

 

6. Dúvidas ou Assuntos Não Abordados neste Código 

Caso haja algum assunto que não seja tratado de forma específica neste Código, cada      
Colaborador deve agir de acordo com o espírito dos princípios e valores nele estabelecidos, 
garantindo a manutenção dos mais altos padrões de ética e profissionalismo, visando proteger 
a reputação da TM3 Capital. 

 

7. Atitudes e Comportamentos Esperados 

 
● Ambição: Construímos legado      e valorizamos a vocação e perseverança de nosso time 

de Colaboradores. Acreditamos que só assim é possível ter foco no trabalho para 
superar nossas metas e alcançar melhores resultados; 

● Competitividade: Buscamos diferenciais competitivos sustentáveis a longo prazo; 
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● Espírito empreendedor: incentivamos os profissionais que tomam para si a 
responsabilidade de construir um negócio mais eficiente, assumindo o papel de dono e 
o espírito de equipe; 

● Performance: Execução diferenciada é a principal alavanca para histórias de sucesso; 

● Responsabilidade: Somos diligentes e transparentes no que fazemos. A confiança de 
nossos stakeholders é o nosso principal ativo. 

● Sofisticação: Oferecemos produtos financeiros de vanguarda, acreditando no poder da 
tecnologia e da inovação para trazer novos conceitos que vão além e quebram 
paradigmas. 

Em relação aos diretores, os seguintes princípios ainda devem ser observados e cobrados de 
seus subordinados: 

● Liderança: Ter posicionamento de líder nas várias situações, isto é, ao delegar uma 
tarefa, ao acompanhar e ao cobrar terceiros, dentre outros. Liderar é diferente de 
mandar; 

● Produtividade: cada diretor tem sua área de conhecimento e responsabilidades. É 
preciso buscar máxima eficiência no dia a dia, evitando-se que o tempo dos diretores      
seja desperdiçado; 

● Delegação: se acreditamos que somos líderes e somos os principais agentes de 
mudança, devemos delegar sempre que possível. Cabe aos diretores revisar o trabalho 
e ajudar os demais colaboradores a se desenvolverem; 

● Criação: Os diretores devem, na medida do possível, procurar criar, sugerir, planejar, 
ouvir e conversar entre si e com seus Colaboradores para manter a TM3 Capital em 
constante evolução. 

 
8. Relacionamento no Trabalho 

As relações no ambiente de trabalho devem pautar-se pela cortesia, honestidade, integridade e 
respeito mútuo, independentemente do cargo ou posição ocupada. 

Será considerada inaceitável qualquer atitude de discriminação, desqualificação, intimidação e 
constrangimentos em função de etnia, cor, sexo, orientação sexual, religião ou sua ausência, 
origem, classe social, idade, incapacidade física ou mental, estado civil ou nível hierárquico. 

O trabalho em equipe deve ser estimulado por meio da cooperação mútua, considerando-se o 
respeito e aceitação das características individuais. A postura democrática diante da divergência 
e diversidade deve ser vista como salutar e benéfica, na medida em que cria oportunidade de 
desenvolvimento e evolução. 

 

9. Relacionamento com a Diretoria 
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Os Colaboradores devem proporcionar um relacionamento leal com a Diretoria da TM3 Capital, 
resguardando seus interesses com informações objetivas e fidedignas. 

Nesse sentido, os Colaboradores devem guardar sigilo sobre ato ou fato confidencial ou a 
qualquer informação que tenham acesso, direta ou indiretamente, ainda que de maneira 
informal, salvaguardando os interesses da TM3 Capital, não podendo utilizar tais informações 
para obtenção de vantagens para si ou para outrem. 

 

10. Relacionamento com Terceiros 

A      TM3 Capital, no exercício de suas atividades, pode necessitar da prestação de serviços de 
terceiros para a representação de seus interesses, cumprimento de seus objetivos ou, ainda, 
para o cumprimento da regulamentação vigente. Estes terceiros deverão ser cuidadosamente 
selecionados e devidamente aprovados pelo Compliance, segundo critérios técnicos, 
profissionais e éticos, para evitar prejuízos à imagem e renome da TM3 Capital, bem como 
sanções à empresa. 

Deverão ser tomadas algumas precauções no processo de contratação de terceiros parceiros, 
tais como, mas não se limitando a: 

● Verificação da reputação e qualificações do parceiro, rejeitando-se representantes com 
histórico de práticas comerciais impróprias ou com ligações que possam influenciar 
indevidamente a tomada de decisões; 

● Atendimento das exigências legais ou regulamentares; 

● Monitoramento da conduta empresarial e do desempenho comercial do parceiro;  

● Na medida do possível, procedimentos que possibilitem uma rápida rescisão de 
contrato em caso de desempenho inadequado ou ineficiente do terceiro contratado. 

 
11. Relacionamento com Concorrentes 

As relações com concorrentes seguem os princípios de respeito e cordialidade condizentes com 
as normas e regras vigentes no mercado.  

A      TM3 Capital zela pela importância de restringir a divulgação de comentários ou rumores 
desabonadores dos negócios e/ou da imagem de instituições concorrentes.  

É recomendado aos colaboradores que evitem quais     quer comentários, especialmente em 
redes sociais e ambientes públicos, sobre a conduta profissional e produtos de concorrentes no 
mercado em que atuamos. 

 

12. Relacionamento com a Imprensa 

Para a TM3 Capital a imprensa é um possível canal de comunicação entre ela e partes 
interessadas e potenciais novos negócios e, por isso, sempre que possível, a Companhia 
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atenderá a eventuais solicitações realizadas pela imprensa. Toda e qualquer comunicação com 
a imprensa deve ser feita com a aprovação prévia da Diretoria.” 

 
13. Relacionamento com Clientes  

O respeito aos direitos dos clientes deve-se traduzir em atitudes e ações concretas que busquem 
a permanente satisfação de suas expectativas em relação aos nossos produtos e serviços. Os 
Integrantes da equipe da TM3 Capital sempre devem ter em mente a satisfação do cliente. O 
relacionamento com o cliente é pautado em profissionalismo, transparência e qualidade. 

Somos diligentes no atendimento ao cliente, traduzido pela postura atenciosa, prestativa e 
cordial. Orientamos nossos clientes sobre as características de cada fundo e retorno e risco dos 
mesmos, de modo a conduzir a carteira de investimento e a alocação do portfólio, sempre 
respeitando o perfil de risco de cada produto e respectivos objetivos de retorno. As prestações 
de informações são claras e as respostas, rápidas, mesmo as que sejam negativas. 

Todo Colaborador deve buscar alinhar os interesses próprios e da TM3 Capital com os de 
clientes/investidores. Nenhum cliente/investidor deve receber      tratamento preferencial por 
algum interesse ou sentimento de ordem pessoal de qualquer colaborador. 

 
14. Relacionamento com Reguladores e Leis 

Respeitamos as leis e cumprimos nossos deveres, mantendo um bom relacionamento com os 
órgãos governamentais e agência reguladora. 

15. Conflitos de Interesses 

Não é permitido aos Colaboradores o exercício de atividades conflitantes com os interesses da      
TM3 Capital. Os conflitos de interesses pessoais com os da TM3 Capital que comprometam a 
qualidade da relação com os Colaboradores e a confiança depositada em cada um devem ser 
evitados. 

Desta forma, nas relações internas e externas, o Colaborador não deverá utilizar sua posição a 
fim de influenciar decisões que venham a favorecer interesses próprios ou de terceiros, em 
detrimento dos interesses da TM3 Capital. 

A seguir, alguns exemplos de situações que podem ocasionar conflitos de interesse: 

● envolvimento em atividades que interfiram com a capacidade do Colaborador de 
dedicar o tempo e a atenção necessários às responsabilidades do trabalho realizado na      
TM3 Capital, incluindo, mas não se limitando a, a gestão de seus investimentos próprios; 

● envolvimento em atividades que viabilizem a utilização de informações privilegiadas 
recebidas pelo Colaborador em razão da atividade exercida na TM3 Capital; 

● proveitos em negociação com quem o Colaborador tem relacionamento pessoal. 
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Ocasionalmente, se existirem situações que causem conflito com os interesses da TM3 Capital, 
assim como comportamentos ambíguos, tais situações e comportamentos deverão ser 
analisados com bastante cautela, sendo este Código consultado pelo Colaborador.  

Permanecendo a suspeita, o Colaborador deverá se dirigir ao seu superior ou ao Compliance. As 
ações compatíveis com os valores da TM3 Capital e os resultados esperados são: 

● assumir as falhas cometidas e comunicar      rapidamente      ao superior imediato ou ao 
Compliance; 

● fazer questionamentos às ações que são contrárias aos valores e princípios 
estabelecidos neste Código; 

● expor sugestões e críticas construtivas com o objetivo de aperfeiçoar a qualidade do 
trabalho, assim como dos resultados da TM3 Capital; 

● comunicar possíveis tentativas de suborno, sabotagem ou comportamentos ilegais e/ou 
não condizentes com a ética; e 

● encaminhar ao Compliance quaisquer ações que possam caracterizar eventuais 
conflitos de interesse, assim como se manifestar incapaz no cumprimento destas ações. 

 

 

 

16. Soft Dollar 

Em termos gerais, Soft Dollar pode ser definido como sendo o benefício econômico, de natureza 
não pecuniária, eventualmente concedido à TM3 Capital ou seus representantes por corretoras 
de títulos e valores mobiliários ou outros terceiros contratados, com a intenção de  influenciar            
as transações dos fundos de investimento geridos pela TM3 Capital. 

O Colaborador deverá observar a Política de Contratação de Terceiros da TM3 Capital para 
conhecimento detalhado do tratamento de Soft Dollar pela Companhia. 

 
17. Da Segregação das Atividades 

As atividades desenvolvidas pela      TM3 Capital são exaustivamente reguladas, especialmente 
pela CVM e ANBIMA, consistindo exclusivamente na gestão de fundos de investimento, não 
havendo obrigatoriedade regulatória de segregação de atividades. 

Neste sentido, a TM3 Capital, em cumprimento a regulamentação vigente, deixa disponível aos 
seus Colaboradores a Política de Segregação e Confidencialidade, para que possam verificar com 
maior detalhamento os temas abordados.  

 

18. Confidencialidade da Informação  
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A TM3 Capital considera como ativo as informações, disponíveis em quaisquer meios, utilizadas 
ou manipuladas nas operações realizadas, bem como todos os sistemas, equipamentos e 
instalações onde estas informações são manuseadas ou armazenadas.  

Nenhuma informação confidencial da TM3 Capital pode ou deve ser discutida em locais 
inapropriados, como lugares públicos ou fechados, na presença de terceiros ou pessoas não 
diretamente relacionadas ao assunto, ou diante daqueles sem autorização para conhecimento 
dessas informações. 

Todos os Colaboradores deverão ler atentamente e entender o disposto neste Código. 

Caso a TM3 Capital venha a contratar terceiros para prestação de serviços e estes venham a ter 
acesso a Informações Confidenciais, conforme abaixo definido, o contrato de prestação de 
serviços deverá prever cláusula de confidencialidade. 

São consideradas informações confidenciais, reservadas ou privilegiadas (“Informações 
Confidenciais”), para os fins deste Código, independente da sua forma de apresentação, 
qualquer informação sobre a TM3 Capital, sobre as empresas pertencentes ao seu 
conglomerado e seus sócios e Colaboradores, aqui também contemplados os fundos de 
investimento sob gestão da TM3 Capital. 

Todos os Colaboradores estão proibidos de fazer transitar, por qualquer meio, qualquer 
Informação Confidencial fora dos procedimentos estabelecidos por este Código ou pela Política 
de Segregação e Confidencialidade da TM3 Capital, e em normas específicas da TM3 Capital para 
trânsito de informações. 

Qualquer informação sobre a TM3 Capital, ou de qualquer natureza relativa às atividades da      
TM3 Capital e seus sócios, obtida em decorrência do desempenho das atividades normais do 
Colaborador na TM3 Capital, só poderá ser fornecida ao público, mídia ou a demais órgãos caso 
autorizado pelo Compliance da TM3 Capital. 

 
19. Segurança da Informação 

Os Colaboradores devem preservar as informações confidenciais, proibindo a transferência de 
tais informações a pessoas não habilitadas ou que possam vir a utilizá-las indevidamente, em 
processo de decisão de investimento, próprio ou de terceiros.  

O Compliance da TM3 Capital define as políticas de sigilo e conduta que devem ser adotadas, 
detalhando as exigências cabíveis, no mínimo, para os Colaboradores. Além disto, estas regras 
devem identificar os detentores de informações privilegiadas em função de seu cargo ou 
atribuição, de forma a estabelecer uma barreira de informações com os demais Colaboradores. 

Existe uma regra geral, e válida para todos os Colaboradores, para tratar as informações 
relacionadas aos nossos clientes e atividades com o máximo de discrição e confidencialidade. 
Esta restrição se aplica na transferência de informações para terceiros, de um membro para 
outro da mesma empresa (geralmente, isto não se aplica nos casos em que o compartilhamento 
de determinada informação é requerida para o desempenho das atividades internas e do 
negócio) e para o tratamento de informações confidenciais (ou resíduo).  
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Informações confidenciais devem ser resguardadas e com controle de acesso. Informações-     
chave devem ser arquivadas em local seguro. Nenhuma informação confidencial deve 
permanecer nas mesas de trabalho durante a ausência do usuário, principalmente após o 
encerramento do trabalho (expediente). Informações confidenciais devem ser cuidadosamente 
guardadas e documentos sem uso devem ser destruídos.  

Cabe a todos os profissionais responsáveis pela gestão de carteiras compartilhar qualquer – e 
somente – informação pública e que seja considerada relevante para as estratégias de 
investimento.  

Espera-se que estes profissionais exerçam sua habilidade de julgamento e manobra para 
desenvolver seu próprio estilo baseado estritamente em aspectos técnicos. O critério que 
direciona a compra de títulos e de ações, entretanto, não pode ir contra os princípios previstos 
neste Código.  

São diretrizes gerais de Segurança da Informação:  

● É expressamente proibida a divulgação e/ou o compartilhamento indevido de 
informações sigilosas em conversas presenciais (mesmo que sem registro), listas de 
discussão, bate-papo (internet) ou em redes sociais; 

● O usuário é o responsável direto pelas mensagens enviadas por meio      do seu endereço 
de correio eletrônico, ou de sua conta de aplicativos de comunicação; 

● Todos os usuários dos recursos tecnológicos de informação disponibilizados pela           
TM3 Capital, ao utilizarem esses serviços, deverão fazê-lo no estrito interesse da 
empresa, mantendo uma conduta profissional coerente com os preceitos deste Código, 
especialmente em se tratando da utilização do bem público; 

● O usuário deve utilizar o correio eletrônico de forma adequada e diligente; 

● Os Colaboradores não devem enviar, armazenar e manusear material que caracterize a 
divulgação, incentivo ou prática de atos ilícitos, proibidos pela lei ou pelo presente 
Código, lesivos aos direitos e interesses da TM3 Capital, de seus clientes ou de terceiros, 
ou que, de qualquer forma, possam danificar, inutilizar ou deteriorar os documentos e 
arquivos de qualquer tipo, do usuário ou de terceiros. 

 
20. Do Plano de Continuidade de Negócios e Contingência 

Um Plano de Continuidade de Negócios e Contingência é uma ação preventiva, que visa prover 
à empresa procedimentos, controles, responsabilidades e regras, permitindo a continuidade das 
operações de suas áreas de negócio após eventuais ocorrências que impossibilitem a sua 
utilização parcial ou total.  

Para tanto, a TM3 Capital adota as seguintes ações: 

● Backup das planilhas e bancos de dados operacionais; 
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● Manutenção de uma lista em local de fácil acesso com o telefone dos fornecedores de 
sistemas e nomes das pessoas-chave para solucionarem os problemas no menor tempo 
possível; 

● Plano alternativo de comunicação; 

● Espaço operacional alternativo, estrutura para trabalho Home Office, caso ocorra      
impossibilidade de se utilizar facilidades do escritório durante um prolongado período 
de tempo; 

● Plano para substituição de pessoal em caso de saída: documentação de informações, 
redistribuição de tarefas, contratação de novo funcionário ou realocação interna. 

 

21. Dos Procedimentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro 

Os Colaboradores devem conhecer e aplicar na íntegra a legislação referente à prevenção à 
lavagem de dinheiro e financiamento ao Terrorismo - PLDFT, especialmente, de acordo com as 
Lei n° 9.613/98 com alterações dadas pela 12.683/12, Lei 13.260/16, Lei 13.810/19, Guia Anbima 
de PLDFT e a Instrução CVM n° 617/19, e demais normativos editados ou que venham a ser 
editados com relação à prevenção aos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e 
valores, bem como a Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, da      TM3 Capital. 

Os Colaboradores devem se manter alertas em relação a transações não usuais envolvendo 
clientes e outros Colaboradores e, sempre que houver conduta suspeita, notificar o Compliance 
e a Diretoria de PLDFT da TM3 Capital ou por meio do canal de denúncia, para que sejam 
tomadas as medidas cabíveis. 

 
22. Dos Procedimentos de Prevenção à Corrupção 

Para mitigar potenciais riscos relacionados à corrupção, este Código é divulgado a todos os 
Colaboradores no início da relação com a TM3 Capital e deve ser lido e compreendido 
integralmente por eles. 

A      TM3 Capital adota, ainda, de forma não exaustiva, os seguintes procedimentos internos 
que buscam dar efetividade a este Código, bem como minimizar o risco de conflitos e violações 
às leis de anticorrupção brasileira e de outras jurisdições que possam ser aplicáveis à TM3 
Capital: 

● Educação: reciclagem contínua dos conhecimentos dos Colaboradores; 

● Fiscalização de Presentes e Entretenimento: fiscalização do cumprimento das diretrizes 
para oferta e recebimento de presentes e entretenimento, de modo a se certificar que 
os procedimentos ali descritos estão sendo devidamente observados por todos os 
Colaboradores; 

● Pagamentos & Recordkeeping: todas as despesas que venham a ser relacionadas a 
Agentes Públicos, incluindo eventuais presentes e entretenimentos aprovados em 



Código de Ética e de Conduta  

10  

caráter de exceção, devem ser devidamente documentadas, aprovadas por escrito de 
acordo com as alçadas internas previamente definidas; 

● Avaliação de Prestadores de Serviço e Contrapartes: se o terceiro contratado está      
localizado em um país com altos níveis de corrupção, possui histórico de pagamentos 
ilegais, se recusou ou se recusa a aderir a este Código de Ética e Conduta e/ou ao 
programa de integridade; se pode ter perdido um contrato de negócios devido a 
problemas de comportamento antiéticos; ou se já foi processado, punido ou encontra-
se sob investigação por atos de corrupção ou comportamentos antiéticos, não será 
iniciado ou mantido relacionamento com este terceiro; 

● Contratos: a TM3 Capital envidará seus melhores esforços para incluir a previsão de 
cláusula anticorrupção expressa em todos os contratos que tenham por objeto a 
contratação de terceiro que preste serviços diversos à TM3 Capital. A Diretoria, levando 
em conta o nível de exposição ao risco desta relação e sensibilidade das informações 
em fluxo com o terceiro contratado, observará os parâmetros de diligência nos termos 
deste Código. Além disso, sempre que possível e aplicável, a TM3 Capital deverá 
estender a aplicação deste Código ao terceiro contratado, ou assegurar que ele cumpra 
diretrizes internas similares; 

● Governança nos Relacionamentos: manutenção de alto padrão de governança nas 
relações comerciais mantidas com terceiros contratados, companhias investidas ou 
quaisquer outros com quem a TM3 Capital venha a ter relacionamento. 

 

23. Compliance e Monitoramento 

 
Conforme disposto acima, a tarefa de monitorar e fiscalizar o atendimento deste Código cabe 
ao Compliance. 

Visto isso, a TM3 Capital adotou em sua estrutura as atividades de Compliance, cujo foco 
principal é garantir o cumprimento das normas regulatórias e processos internos, prevenindo e 
controlando os riscos envolvidos em suas atividades. 

Assim, por meio dos controles de Compliance, qualquer desvio em relação às políticas da TM3 
Capital é observado e minimizado (ou evitado, quando se toma conhecimento prévio do risco 
inerente a determinada atividade). 

Os esforços de fiscalização serão exercidos pelo Compliance e abarcarão tanto a TM3 Capital e 
seus Colaboradores quanto terceiros contratados e eventuais companhias investidas, devendo 
a TM3 Capital zelar pela governança das relações contratuais prévia e posteriormente à 
celebração do contrato ou negócio. 

Caberá ao Compliance da TM3 Capital, atuando sob a orientação do Comitê de Compliance da      
TM3 Capital, a fiscalização e verificação do cumprimento do disposto no presente Código de 
Ética e de Conduta, conforme regras e mecanismos de Compliance. 
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O Comitê de Compliance exercerá suas atribuições de acordo com o disposto no Documento 
"Regras, Procedimentos e Controles Internos", cabendo a este, de forma colegiada, e/ou a 
qualquer de seus membros: 

(i) Avaliar os procedimentos e processos utilizados para assegurar o cumprimento 

do disposto neste Código de Ética e de Conduta; 

 
(ii) Avaliar eventos de potencial descumprimento das normas aqui estabelecidas por 

parte dos Colaboradores e definir os procedimentos adotados para a sua 

repressão e/ou aplicar penalidades ou promover mecanismos para a reparação 

de danos sofridos pela      TM3 Capital ou terceiros em função do descumprimento 

das regras ora estabelecidas; e 

 
(iii) Propor alterações e ajustes às políticas estabelecidas nos capítulos do presente Código 

de Ética e de Conduta. 
 

Também é de responsabilidade do Compliance a recomendação das sanções aplicáveis ao 
descumprimento das normas previstas neste Código. 

Em caso de dúvidas sobre a aplicação adequada das diretrizes constantes deste Código, os 
Colaboradores deverão entrar em contato com o Compliance.  

 

24. Doações e Contribuições Políticas 

 
A      TM3 Capital não contribui institucionalmente com recursos para partidos ou candidatos a 
cargos políticos.  

Neste sentido, a TM3 Capital não participa de atividades que visem financiar ou promover 
determinado partido ou candidato. 

 

25. Investimentos por Parte de Funcionários 

 
Os investimentos por parte dos diretores e funcionários devem respeitar a Política de 
Investimento Pessoal da empresa. 

 

26. Treinamentos 

 

Todos os Colaboradores da TM3 Capital, especialmente aqueles que tiverem suas atividades 
profissionais relacionadas à administração de ativos e carteiras de valores mobiliários, no 
momento de sua contratação, deverão receber um treinamento que aborde os seguintes temas: 
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● Sigilo e Confidencialidade de Informações; 

● Acesso a Informações Confidenciais; 

● Investimentos Pessoais; 

● Compliance; e 

● Ética; 

● Entre outros temas especificados neste Código. 

 

Os treinamentos abordarão as normas dispostas do presente Código de Ética e de Conduta da      
TM3 Capital relativas a cada um dos temas supracitados, apresentando aos Colaboradores seus 
principais aspectos e os mecanismos de execução dos mesmos. Assim, deverão proporcionar 
aos Colaboradores uma visão geral das políticas adotadas pela TM3 Capital, de forma que os 
mesmos se tornem aptos a exercer suas funções aplicando conjuntamente todas as normas 
nelas dispostas. 

Diariamente, a TM3 Capital disponibilizará a todos os seus Colaboradores ferramentas 
eletrônicas de recebimento de informações financeiras, regulamentares, geopolíticas e 
estratégicas a nível global. Ademais, incentivará a participação de todos os seus Colaboradores 
em eventos pertinentes ao mercado financeiro e cursos específicos para determinadas 
necessidades. 

A      TM3 Capital poderá, por deliberação dos seus diretores, financiar cursos de aprimoramento 
profissional, desde que julgue viável e interessante o conteúdo a ser lecionado. Caberá aos 
diretores responsáveis pela área administrativa e financeira da TM3 Capital a aprovação de 
participação em cursos, eventos ou palestras pelo Colaborador solicitante. 

O controle e a supervisão das práticas profissionais dos Colaboradores em relação a esta Política 
de Treinamentos é responsabilidade do Comitê de Compliance, constituído por 2 (dois) a 5 
(cinco) membros, eleitos pelo Conselho de Administração da TM3 Capital, com mandato de 1 
(um) ano, sendo permitida sua reeleição. O Comitê de Compliance visará promover a aplicação 
conjunta da presente Política de Treinamentos com as normas estabelecidas nos outros 
capítulos do presente Código de Ética e de Conduta da TM3 Capital. O Comitê de Compliance 
poderá, ainda, conforme achar necessário, promover treinamentos esporádicos visando manter 
seus Colaboradores constantemente atualizados em relação às políticas da      TM3 Capital. 

Todos os Colaboradores da TM3 Capital deverão firmar o Termo de Adesão e Certificado de 
Treinamento anexo ao presente Código de Ética e de Conduta na forma do “Anexo I”, de forma 
a expressamente atestar a adesão a esta Política de Treinamentos, confirmando que recebeu o 
treinamento aqui determinado, bem como às outras políticas estabelecidas pelo Código de Ética 
e de Conduta da TM3 Capital. 

 
27. Do Cumprimento Do Código de Ética e Conduta 
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Espera-se que todos os Colaboradores tenham uma conduta íntegra compatível com os 
princípios e valores da TM3 Capital, sendo responsáveis pelo cumprimento deste Código. 

Este Código não detalha as inúmeras situações que podem surgir no dia a dia. A busca pela 
postura ética, contudo, deve ser uma constante, o que significa que, além de agir de forma justa, 
todos devem combater, dar exemplo e evitar que atos antiéticos sejam cometidos ou se repitam 
ao seu redor. 

A violação dos princípios descritos neste Código, cometida por qualquer Colaborador, sujeitá-
lo-á às seguintes ações disciplinares e as sanções decorrentes do descumprimento dos princípios 
estabelecidos neste Código serão definidas e aplicadas pelo Compliance e Recursos Humanos, 
com a intervenção da Diretoria, quando o caso. As sanções acima descritas poderão ser 
aplicadas sem prejuízo do direito da TM3 Capital de pleitear indenização pelos eventuais 
prejuízos suportados, perdas e danos e/ou lucros cessantes, por meio das medidas legais 
cabíveis. 

É compromisso de todos os Colaboradores respeitar e fazer cumprir todas as leis e regras 
aplicadas aos negócios da      TM3 Capital e estar ciente dos princípios gerais de conduta descritos 
neste Código. 

 
28. Do termo de responsabilidade 

 

Ao receberem este Código, todos os Colaboradores assinarão Termo de Adesão. Assim, cada 
Colaborador terá ciência da existência deste Código, das políticas internas e das normas e 
princípios ora estabelecidos. 

Cada Colaborador assumirá o compromisso de zelar pelo cumprimento dos princípios e normas 
estabelecidos neste Código ao firmar referido Termo. 

Ao assinar o documento, o Colaborador deverá expor possíveis infrações ou conflitos de 
interesse que, porventura, se enquadrem neste Código.  

O Termo de Adesão, depois de firmado, deverá ser arquivado no prontuário do Colaborador, 
sendo de responsabilidade do Compliance da TM3 Capital a execução destes procedimentos. 

Eventuais atualizações deste código serão enviadas por e-mail a todos os colaboradores da      
TM3 Capital. 

 

29. Considerações Finais 

 

Todas as dúvidas sobre as diretrizes desta Política podem ser esclarecidas com o Compliance. 

 

30. Revisão e Atualização 
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O presente Código entra em vigor na data de sua publicação e deverá ser revisto e, se necessário, 
atualizado pelo Compliance no mínimo a cada 24 meses (vinte e quatro meses), serão utilizadas 
como base para sua atualização as legislações, instruções normativas e regulamentações 
vigentes na data da sua revisão.  

 

31. Manutenção dos Arquivos 

 

A TM3 Capital manterá armazenado todos os arquivos eletronicamente, pertinente ao processo 
de Compliance desta política, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, conforme legislação 
vigente.  
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ANEXO I 

TERMO DE ADESÃO AO CÓDIGO DE CONDUTA DA TRIVÈLLA M3 INVESTIMENTOS S/A. 
 

Eu, , portador da   Cédula   de   Identidade   nº 

  , declaro para os devidos fins que: 
 

1. Tenho total conhecimento da existência do Código de Ética e de Conduta da Trivèlla M3 Investimentos S/A. 

(“TM3 Capital”), o qual recebi e li, sendo que comprometo-me a observar integralmente seus termos e 

condições. 

 
2. Sei, a partir desta data, que a não observância dos termos do Código de Ética e de Conduta da TM3 Capital 

poderá implicar na caracterização de falta grave, fato que poderá ser passível da aplicação das penalidades 

cabíveis, inclusive demissão por justa causa. 

 
3. As regras estabelecidas no presente Código de Ética e de Conduta da TM3 Capital não invalidam nenhuma 

disposição relativa a qualquer norma interna estabelecida pela TM3 Capital, mas apenas servem de 

complemento e esclarecem como lidar com determinadas situações na execução de minhas atividades 

profissionais. 

 
4. Tenho ciência de que o descumprimento de qualquer regra estabelecida na Política de Sigilo e 

Confidencialidade, disposta no capítulo 03 do presente Código de Ética de Conduta poderá me sujeitar a 

penalidades e responsabilização na esfera civil. Adicionalmente, sei que, caso haja o vazamento de informação 

confidencial advindo da utilização de minha senha pessoal, poderei ser responsabilizado civilmente. 

 
5. Estou ciente que o disposto no capítulo 03 do presente Código de Ética de Conduta, referente à Política de 

Sigilo e Confidencialidade e Propriedade Intelectual da TM3 Capital é aderido, por meio deste Termo de Adesão, 

em caráter irrevogável e irretratável, por prazo indeterminado, válido indefinidamente mesmo após o término 

de meu vínculo com a TM3 Capital, não podendo ser rescindido sem expressa e inequívoca concordância da      

TM3 Capital. 

 
6. Li e entendi a legislação e regulamentação aplicável a negociação de valores mobiliários, em particular, 

conforme disposto na Instrução CVM nº 358/2002, conforme alterada, acerca de divulgação e o uso de 

informações sobre ato ou fato relevante na negociação de valores mobiliários de emissão de companhias 

abertas. 

 

Curitiba (PR), de de . 
 
 

 

NOME: RG: 


