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Objetivo: a presente Política tem por objetivo formalizar a Política de Investimentos Próprios, a 

fim de evitar potenciais conflitos de interesse entre as carteiras geridas pela LAD CAPITAL e os 

investimentos pessoais dos colaboradores e da LAD CAPITAL no âmbito do mercado financeiro e 

de capitais. 

 

Abrangência: as normas estabelecidas neste documento devem ser observadas por todos os 

colaboradores da LAD CAPITAL, em especial aqueles envolvidos, direta ou indiretamente, na 

atividade de gestão profissional de recursos de terceiros e consultoria em valores mobiliários. 

 

Normas de investimentos pessoais: todas as negociações com valores mobiliários envolvendo os 

colaboradores da LAD CAPITAL deverão ser norteadas no investimento de longo prazo o, sendo 

todas as decisões tomadas com fundamentos lógicos e analíticos, sem que, sob qualquer hipótese, 

possa pairar indeterminação sobre a total independência entre os interesses da LAD CAPITAL e o 

de seus colaboradores. 

 

Dessa maneira, os investimentos pessoais efetuados pelos colaboradores devem ser norteados a fim 

de não interferirem no desempenho das suas atividades profissionais e devem ser totalmente 

segregados das operações realizadas em nome da LAD CAPITAL, ou de carteiras ou fundos por ela 

gerida, com o objetivo de evitar situações que configurem conflito de interesses. 

 

A LAD CAPITAL recomenda que os investimentos pessoais dos seus colaboradores sejam feitos 

sempre através de fundos de investimento, podendo os fundos sob gestão receber recursos dos 

próprios colaboradores e/ou da LAD CAPITAL. 

 

Independentemente de qualquer justificativa ou situação, o interesse dos investidores será o 

primeiro a ser satisfeito. 

 

Normas de investimento da LAD CAPITAL: a gestão dos recursos próprios da LAD CAPITAL 

não é uma atividade ativa na LAD CAPITAL. Assim, seus recursos proprietários limitam-se à 

manutenção do caixa para despesas ordinárias e futura distribuição na forma de dividendos. 

Portanto, tais recursos ficam alocados em moeda corrente, poupança ou fundos de investimento 

referenciados DI, podendo ocorrer também mediante aplicação nos fundos sob gestão. Deste modo 

resta garantida a segregação necessária e a total inexistência de conflitos com a atividade de 

gestão profissional de recursos de terceiros. 



Monitoramento: compete ao compliance a coleta mensal de declarações de conformidade, 

conforme modelo previsto no Manual de Compliance, na qual os colaboradores da LAD CAPITAL 

atestam que os investimentos realizados para a carteira pessoal no âmbito do mercado financeiro e 

de capitais estão em consonância com as normas estabelecidas pela presente Política. Ademais, o 

Diretor de Compliance poderá ainda realizar a análise dos extratos dos investimentos pessoais dos 

colaboradores sempre que julgar necessário. 

 

Manutenção de Arquivos: o compliance deverá manter arquivadas todas as declarações coletadas 

na forma do item acima, bem como todas as informações utilizadas para a análise e aprovação das 

exceções a metodologia acima descrita. 


