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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente Código de Ética, Conduta e Valores Compartilhados (“Código”)  foi aprovado 

em 14 de setembro de 2020, por deliberação do único sócio da Lombard Odier (Brasil) 

Consultoria de Valores Mobiliários Ltda. (“Sociedade” ou “Lombard Odier (Brasil”), 

sociedade empresária de responsabilidade limitada, com sede na Avenida Nove de Julho, nº 

3634, 6º andar, Jardim Paulista, CEP 01406-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

Brasil, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ/ME) sob nº 37.456.586/0001-

03, cujo Instrumento Particular de Constituição está arquivado na Junta Comercial do Estado 

de São Paulo sob o NIRE 35236084321, em sessão de 18 de junho de 2020.  

 

A Lombard Odier (Brasil) integra o Grupo Lombard Odier (“Grupo”). A cultura e reputação do 

Grupo são definidas em última instância pelas medidas e decisões tomadas pelos empregados 

cotidianamente em todas as empresas do grupo.  Todos nós damos nossa contribuição direta 

para assegurar que a reputação de integridade e conduta corporativa responsável do Grupo 

Lombard Odier Group seja mantida. 

 

O presente Código estabelece os principais princípios e práticas que definem nosso 

comportamento, a forma como operamos e compartilhamos valores. A Sociedade espera que 

todos os membros do Conselho de Administração Local, Diretores, consultores de valores 

mobiliários, empregados e associados (sendo todos designados isoladamente "Colaborador" 

ou em conjunto os "Colaboradores ") leiam o Código e apliquem seus princípios em suas 

operações comerciais e concluam o treinamento obrigatório do Código de Conduta do Grupo. 

Favor notar que diretrizes internas detalhadas poderão ser adotadas para a implementação 

do presente Código na Lombard Odier (Brasil), as quais observarão as Diretrizes do Grupo em 

cada matéria bem como as leis e regulamentos brasileiros aplicáveis à Sociedade e à respectiva 

matéria (“Diretrizes Internas”). 

 

Os princípios do Código estão agrupados em sete valores principais que não são "novos" para 

o Grupo, mas simplesmente articulam os valores que já sustentam o modo de operar da  

Lombard Odier: 

 

A. ATUAMOS COM INTEGRIDADE 

B. RESPEITAMOS NOSSOS CLIENTES 

C. EVITAMOS CONFLITOS DE INTERESSES 

D. PROTEGEMOS A REPUTAÇÃO DA NOSSA EMPRESA 
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E. RESPEITAMOS O INDIVÍDUO 

F. SOMOS ABERTOS E HONESTOS NA NOSSA COMUNICAÇÃO 

G. ESTAMOS COMPROMETIDOS COM O BEM COMUM 

 

O comportamento ético é responsabilidade de todos. O conceito de uma cultura ética começa 

no mais alto nível dentro do Grupo, com os Sócios, Chefes de Unidades, Chefes de Mercado e 

Alta Administração do Grupo  e também no mais alto nível dentro da Lombard Odier (Brasil), 

com seu Conselho de Administração e Diretores (“Alta Administração da Sociedade”), 

liderando pelo exemplo à medida que fixam o "tom no topo". É essa cultura marcante e a 

ênfase na reputação que criam valor de longo prazo para o Grupo e a Sociedade. 

 

O presente Código está em conformidade com o Código de Conduta e Valores Compartilhados 

(versão 1.1, aprovado em 18 de fevereiro de 2019) do Grupo Lombard Odier. 

 

2. IMPLEMENTAÇÃO DO CÓDIGO 

 

Todos os Colaboradores deverão ler, entender e observar o Código, bem como assegurar que 

nossas ações cotidianas reflitam os valores e princípios ali articulados. Os Colaboradores 

deverão notar que: 

 

• O Código se aplica em todas as circunstâncias, de sorte que a Sociedade não 

tolerará violações do Código (ou outras regras aplicáveis, internas ou externas, 

relevantes). 

• Qualquer violação do Código poderá resultar em procedimento disciplinar, 

até e inclusive, mas sem limitação, desligamento. 

• Os Colaboradores são devidamente treinados em conformidade com os 

princípios e normas contidos no Código. A demonstração de comportamento 

compatível com o Código constituirá parte da avaliação de desempenho anual de 

todos os empregados, sendo avaliada como parte do processo de Alinhamento de 

Risco do Grupo.   

• Todos os Colaboradores são incentivados a relatar preocupações fundamentadas 

acerca das violações do Código. O Diretor de Compliance da Sociedade será 

notificado diretamente na hipótese de qualquer conduta que um Colaborador 

razoavelmente acredite constituir violação.   

• O Código complementa diretrizes internas, normas, políticas e diretivas bem 

como outros acordos específicos implementados pela Sociedade, os quais 
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permanecem integralmente aplicáveis e prevalecem em relação ao presente 

Código no caso de discrepância. 

 

3. NOSSOS VALORES  

 

A. ATUAMOS COM INTEGRIDADE 

 

1. Observância de leis, normas e regulamentos 

 

A Sociedade tem o compromisso de assegurar que nossas atividades sejam conduzidas e 

nossos Colaboradores se comportem) em conformidade com as leis, normas e regulamentos 

aplicáveis.  Em termos práticos, os Colaboradores da Sociedade deverão observar as Diretrizes 

Internas da Sociedade e quaisquer instruções internas específicas relacionadas às leis e 

regulamentos aplicáveis.  

 

A Sociedade atua em um setor altamente regulado, tendo ciência de que as (e a observância 

das) leis, normas e regulamentos aplicáveis à Sociedade no território em que opera não 

constitui apenas uma parte crítica do nosso negócio, mas fundamental a quem somos.  A 

violação das leis e regulamentos poderá enfraquecer a confiança dos clientes e colocar a 

reputação em risco, podendo acarretar censura do órgão regulador, ação judicial, multas e 

penalidades assim como outras repercussões negativas para a Sociedade. 

 

2. Regulamentação da Atividade de Consultoria de Valores Mobiliários – Instrução 

CVM nº 592  

 

2.1. Regras de Conduta aplicadas ao Consultor de Valores Mobiliários 

 

A Sociedade, ao atuar como consultora de valores mobiliários em conformidade com a 

Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 592 de 17 de novembro de 2017 

(“Instrução CVM nº 592”), deve observar as seguintes regras de conduta: 

 

(a) exercer suas atividades com boa-fé, transparência, diligência e lealdade, 

colocando os interesses de seus clientes acima dos seus; 

 

(b) desempenhar suas atribuições de modo a buscar atender aos objetivos de 

investimento de seus clientes,  levando em consideração a sua situação financeira 
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e o seu perfil, nos termos da regulamentação que dispõe sobre o dever de 

verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente; 

 

(c) cumprir fielmente o contrato firmado com o cliente, prévia e obrigatoriamente 

por escrito, o qual deve conter as características dos serviços a serem prestados, 

dentre as quais se incluem: 

 

(c.1) descrição detalhada da remuneração cobrada pelos serviços; 

 

(c.2) informações sobre outras atividades que o próprio consultor exerça e os 

potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades e a 

consultoria de valores mobiliários; 

 

(c.3) informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, 

controladas, coligadas e sob controle comum ao consultor e os potenciais 

conflitos de interesses existentes entre tais atividades e a consultoria de 

valores mobiliários; 

 

(c.4) quando aplicável, os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com 

valores mobiliários nos mercados de bolsa, de balcão, nos mercados de 

liquidação futura, explicitando que a aplicação em derivativos pode resultar 

em perdas superiores ao investimento realizado, e nas operações de 

empréstimo de ações; 

 

(c.5) o conteúdo e periodicidade das informações a serem prestadas ao cliente; 

 

(c.6) informação a respeito da abrangência dos serviços prestados, indicando os 

mercados e tipos de valores mobiliários abrangidos; e 

 

(c.7) procedimento a ser seguido caso um conflito de interesse, mesmo que 

potencial, surja após a celebração do contrato, incluindo prazo para 

notificação do cliente; 

 

(d) evitar práticas que possam ferir a relação fiduciária mantida com seus clientes; 

 

(e) prestar o serviços de forma independente e fundamentada; 
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(f) manter atualizada, em perfeita ordem e à disposição do cliente, toda a 

documentação que deu suporte para a consultoria prestada ao cliente, inclusive a 

avaliação de seu perfil; 

 

(g) transferir ao cliente qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em 

decorrência de sua condição de consultor de valores mobiliários, exceto se o 

Cliente for "Investidor Profissional", de acordo com o art. 9-A da Instrução CVM 

539, de 13 de novembro de 2013, e assinar Termo de Ciência de Potencial Conflito 

de Interesses, na forma do Anexo 17 da Instrução CVM nº 592; 

 

(h) fornecer aos seus clientes as informações e documentos relativos aos serviços 

prestados na forma e prazos estabelecidos em suas regras internas; 

 

(i) fornecer aos seus clientes as informações sobre os riscos envolvidos nas operações 

recomendadas; 

 

(j) prestar as informações que lhe forem solicitadas pelo cliente, pertinentes aos 

fundamentos das recomendações de investimento realizadas; 

 

(k) informar à CVM sempre que verifique a ocorrência ou indícios de violação  da 

legislação que incumbe à CVM fiscalizar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis 

da ocorrência ou identificação;   

 

(l) na orientação a seus clientes quanto à escolha de prestadores de serviços no 

âmbito do mercado de valores mobiliários, zelar pela adequada prestação de 

serviços e divulgar qualquer tipo de relação comercial que tenha estabelecido com 

o referido prestador de serviços, sendo vedado o recebimento de remuneração 

pela indicação de serviços, em observância à alínea (g) deste Item;  

 

(m) se e quando aplicável, será permitida a cobrança de taxa de performance  

exclusivamente de investidores profissionais, conforme regulamentação 

específica. 

 

A prestação de serviços de consultoria de valores mobiliários com utilização de sistemas 

automatizados ou algoritmos está sujeita às obrigações e regras previstas na Instrução CVM 
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nº 592 e não mitiga as responsabilidades do consultor em relação às orientações, 

recomendações e aconselhamentos realizados.   O código-fonte do sistema automatizado ou o 

algoritmo deve estar disponível para a inspeção da CVM na sede da Sociedade em versão não 

compilada. 

 

O consultor está autorizado a efetuar recomendação de produtos nos quais ele ou suas partes 

relacionadas tenham participado de sua originação, estruturação e distribuição, desde que 

observados os dispositivos sobre segregação de atividades previstos no art. 20 da Instrução 

CVM nº 592, devendo cientificar os seus clientes dessa circunstância. Favor consultar Política 

sobre Informações e Segurança Física; Confidencialidade e Segregação de Atividades da 

Sociedade sobre essa matéria. 

 

2.2. Vedações aplicadas ao Consultor de Valores Mobiliários 

 

É vedada à Sociedade, na qualidade de consultora de valores mobiliários em conformidade 

com a Instrução CVM nº  592, a prática dos seguintes atos: 

 

(a) atuar na estruturação, originação e distribuição  dos produtos que sejam objeto 

de orientação, recomendação e aconselhamento aos seus clientes, salvo se 

observados os dispositivos sobre segregação de atividades previstos no art. 20 da 

Instrução CVM nº 592. Favor consultar Política sobre Informações e Segurança 

Física; Confidencialidade e Segregação de Atividades da Sociedade sobre essa 

matéria; 

 

(b) proceder a qualquer tipo de modificação relevante nas características básicas dos 

serviços prestados, exceto quando houver autorização, prévia e por escrito, do 

cliente; 

 

(c) garantir níveis de rentabilidade; 

 

(d) omitir informações sobre conflito de interesses e riscos relativos ao objeto da 

consultoria prestada; 

 

(e) receber qualquer remuneração, benefício ou vantagem, direta ou indiretamente 

por meio de partes relacionadas, que potencialmente prejudique a independência 

na prestação de serviço de consultoria de valores mobiliários; e 
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(f) atuar como procurador ou representante de seus clientes perante instituições 

integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, para fins de 

implementar e executar as operações que reflitam as recomendações objeto de 

sua prestação de serviço. 

 

2.3. Regras, procedimentos e controles internos aplicados ao Consultor de Valores 

Mobiliários 

 

A Sociedade, na qualidade de consultora de valores mobiliários, deve garantir, por meio de 

regras, procedimentos e controles internos adequados, o permanente atendimento às normas, 

políticas e regulamentações vigentes, referentes às diversas modalidades de investimento, à 

própria atividade de consultoria de valores mobiliários e aos padrões ético e profissional. 

 

Assim sendo, a Sociedade adotou a Política de Controles Internos da Consultoria de Valores 

Mobiliários, da qual o presente Código é parte integrante, visando: 

 

(a) assegurar que todos os profissionais que desempenhem funções ligadas à 

consultoria de valores mobiliários atuem com independência e o devido dever 

fiduciário para com seus clientes; 

 

(b) impedir que os interesses comerciais do consultor de valores mobiliários, ou 

aqueles de seus clientes, influenciem seu trabalho; 

 

(c) identificar, administrar e mitigar eventuais conflitos de interesses que possam 

afetar a independência das pessoas que desempenhem funções ligadas à 

consultoria de valores mobiliários; 

 

(d) diante de uma situação de conflito de interesses, informar ao cliente o potencial 

conflito de interesses e as fontes desse conflito, antes de efetuar uma 

recomendação de investimento; 

 

(e) segregar as diversas atividades que desempenhem, nos termos do art. 20 da 

Instrução CVM nº 592; e 
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(f) assegurar a existência de testes periódicos de segurança para os sistemas de 

informações, em especial para os mantidos em meio eletrônico. 

 

A remuneração do Diretor de Compliance não pode estar associada ao desempenho comercial 

da consultoria de valores mobiliários. 

 

A Sociedade deve tomar todas as medidas necessárias para assegurar que a equipe 

responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários seja formada por, no mínimo, 

80% (oitenta por cento) de consultores certificados ou registrados. 

 

2.4. Segregação de Atividades 

 

O exercício da consultoria de valores mobiliários deve ser segregado das demais atividades 

exercidas pela Sociedade,  tais como as atividades relacionadas ao escritório de representação  

do Banco Lombard Odier & Co Ltd.  Favor consultar Política sobre Informações e Segurança 

Física; Confidencialidade e Segregação de Atividades. 

 

2.5. Manutenção de Arquivos 

 

A orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional e independente no 

mercado de valores mobiliários prestados pela Lombard Odier (Brasil) em conformidade com 

a Instrução CVM nº 592 devem ser feitos de maneira a possibilitar o seu registro, 

independentemente da forma de prestação do serviço.  Esse registro deve ser protegido 

contra adulterações e permitir a realização de auditorias e inspeções. 

 

O consultor de valores mobiliários deve manter, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, ou por 

prazo superior por determinação expressa da CVM, todos os documentos e informações 

exigidos pela Instrução CVM nº 592, bem como toda a correspondência, interna e externa, 

todos os papéis de trabalho, cálculos que fundamentaram a cobrança de taxa de performance 

de seus clientes classificados como investidores profissionais, quando for o caso, relatórios e 

pareceres relacionados com o exercício de suas atividades e os estudos e análises que 

fundamentaram as orientações, recomendações ou aconselhamentos do Consultor de Valores 

Mobiliários. 
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Os documentos e informações aqui mencionados podem ser guardados em meios físico ou 

eletrônico, admitindo-se a substituição de documentos pelas respectivas imagens 

digitalizadas. 

 

3. Regulamentação Geral 

 

3.1. Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo 

 

Estabelecer relação comercial é parte essencial das atividades da Sociedade. A Sociedade 

deverá cumprir suas obrigações de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (“PLD”) a fim de 

prevenir e combater a lavagem de dinheiro e preservar a integridade do sistema financeiro 

bem como nosso próprio negócio. A Sociedade aplica uma abordagem rigorosa a seu processo 

interno de combate à lavagem de dinheiro em um esforço para prevenir, ou detectar e 

reportar, qualquer suspeita fundamentada de lavagem de dinheiro.  A Sociedade também 

realiza acompanhamento contínuo a fim de auxiliar na identificação de atividades suspeitas 

as quais, se descobertas, são prontamente submetidas à Alta Administração da Sociedade. A 

Sociedade também tem o dever de suficientemente averiguar e registrar a identidade de seus 

clientes e, quando aplicável, dos proprietários beneficiários ou controladores, assim como 

reportar às autoridades competentes quando houver fundamento para suspeitar da origem 

criminosa de ativos.  

 

A Lombard Odier (Brasil) tem o compromisso de observar todas as leis, normas e 

regulamentos brasileiros que se aplicam à Sociedade no tocante à Prevenção à Lavagem de 

Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. Favor consultar Política PLDFT. 

 

3.2. Sanções e embargos financeiros 

 

A Lombard Odier (Brasil) tem o compromisso de observar as Sanções e Embargos Financeiros 

bem como os dispositivos de Combate ao Financiamento do Terrorismo aplicáveis à 

Sociedade. 

 

A inobservância das sanções econômicas pode expor o Grupo, podendo enfraquecer a 

confiança dos clientes e colocar nossa reputação em risco, podendo ainda acarretar censura 

dos órgãos reguladores, ação judicial, multas e penalidades, assim como outras repercussões 

negativas para o Grupo. 
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Favor consultar a Diretriz do Grupo sobre sanções e embargos financeiros na medida em que 

esteja em conformidade com a legislação brasileira, ou contatar o Diretor de Compliance para 

orientação pormenorizada.  

 

3.3. Combate ao suborno & corrupção 

 

A Sociedade não tolera corrupção ou suborno, quer público quer privado. A falta de 

gerenciamento dos riscos de suborno e corrupção poderá enfraquecer a confiança dos clientes 

e colocar a reputação do Grupo em risco, podendo ainda acarretar censura dos órgãos 

reguladores, ação judicial, multas e penalidades assim como outras repercussões negativas 

para o Grupo Lombard Odier. 

 

A Lombard Odier (Brasil) tem o compromisso de observar todas as leis, normas e 

regulamentos brasileiros aplicáveis à Sociedade no tocante a Combate ao suborno & 

corrupção. 

 

Favor consultar a Diretriz do Grupo sobre combate ao suborno e corrupção (CSC) na medida 

em que esteja em conformidade com a legislação brasileira, ou contatar o Diretor de 

Compliance para orientação pormenorizada. 

 

3.4. Observância de Matérias Tributárias 

 

A Lombard Odier (Brasil) tem o compromisso de observar todas as leis, normas e 

regulamentos brasileiros aplicáveis à Sociedade no tocante a registros de imposto e 

declaração de imposto. 

 

A Sociedade não presta serviço a clientes que pretendem burlar suas obrigações fiscais. Com 

relação às obrigações fiscais dos clientes, a Sociedade implementou uma abordagem rigorosa 

a fim de dar cumprimento aos regulamentos a ela aplicáveis.  

 

Favor consultar a Política PLDFT da Sociedade. 

 

3.5. Negócio Internacional 
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Atividades internacionais envolvem uma série de riscos (por exemplo, responsabilidade civil 

por violação de normas locais relativas à proteção do consumidor ou investidor) que podem 

expor o Grupo a consequências negativas. 

 

Por conseguinte, o Grupo observa as leis, normas e regulamentos internacionais aplicáveis 

nos países em que opera. 

 

Favor consultar a Diretriz do Grupo sobre atividades internacionais na medida em que esteja 

em conformidade com a legislação brasileira, ou contatar o Diretor de Compliance para 

orientação pormenorizada. 

 

3.6. Conduta Leal e Concorrência Leal 

 

A Sociedade busca obter vantagem competitiva por meio de desempenho superior ao invés de 

utilizar qualquer prática comercial desleal.  A Sociedade  espera que seus Colaboradores: 

 

• estabeleçam negociação de boa-fé com seus clientes e contrapartes; 

• abstenham-se de tirar proveito indevido de qualquer pessoa por meio de deturpação 

ou omissão de fatos, manipulação ou ocultação ou abuso de informações privilegiadas; 

• evitem práticas concorrenciais desleais; 

• utilizem métodos legais ao coletar informações concorrenciais. 

 

3.7. Transação Privilegiada e Uso de Informações 

 

A Sociedade tem o compromisso de impedir transação privilegiada bem como o uso indevido 

de informações privilegiadas. 

 

Transações fictícias, pedidos fictícios, bem como a colocação de pedidos apenas para criar a 

aparência de atividade comercial, ou modificações/manipulações de liquidez, cotações na 

bolsa,  cotações de valores mobiliários não estão autorizados pelo Grupo. 

 

A Lombard Odier (Brasil) tem o compromisso de observar todas as leis, normas e 

regulamentos brasileiros aplicáveis à Sociedade no tocante a Transação Privilegiada e Uso de 

Informações.  
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Favor consultar a Política de Investimento Pessoal e Política sobre Informações e Segurança 

Física; Confidencialidade e Segregação de Atividades. 

 

B. RESPEITAMOS NOSSOS CLIENTES 

 

1. Melhores Interesses dos Clientes 

 

A Sociedade cuida de seus clientes no longo prazo, conquistando sua lealdade  ao ganhar sua 

confiança.  

 

Os Colaboradores devem sempre agir de modo a consultar aos melhores interesses do cliente 

e assegurar que a oferta de serviço seja adequada e valorosa para os clientes, o que inclui 

considerações de adequação e conveniência, conforme exigido em linha com a 

regulamentação aplicável. Favor consultar a Política de Suitability e a Política de Gestão de 

Conflitos de Interesses da Sociedade.  

 

2. Utilização de Informações Confidenciais 

 

A Sociedade tem o compromisso de aderir aos mais altos padrões de segurança de 

informações. Temos o compromisso de manter a confidencialidade dos clientes e proteger as 

informações dos clientes.  Mantemos a confidencialidade de quaisquer informações confiadas 

a nós por nossos clientes, salvo nos casos em que a divulgação seja autorizada por eles ou 

exigida pelas leis, normas ou regulamentos aplicáveis.  Compartilhamos essas informações 

internamente com a devida discrição.  Empregamos o devido zelo ao recebermos, 

manusearmos e armazenarmos dados, assim como aderimos a normas e procedimentos de 

segurança de dados pré-definidos destinados a impedir o acesso, uso, modificação ou 

destruição não autorizados.  

 

Os Colaboradores apenas divulgarão informações cobertas por confidencialidade comercial 

dentro da Sociedade em bases de necessidade de conhecimento e observado o cumprimento 

de normas específicas estabelecidas para certas funções e projetos.  

 

Favor consultar a Política sobre Informações e Segurança Física; Confidencialidade e 

Segregação de Atividades da Sociedade. 
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3. Confidencialidade do negócio 

 

Os Colaboradores manterão em estrita confidencialidade quaisquer informações que 

obtenham no curso de sua relação de trabalho na Sociedade.  Manteremos absoluta 

confidencialidade de quaisquer informações relacionadas aos nossos clientes e quaisquer 

operações relacionadas às contas de clientes.  Todos os sócios, administradores, empregados 

e associados do Grupo ficam obrigados a manter a confidencialidade do negócio e a 

confidencialidade banco/cliente tanto durante sua relação de trabalho quanto após seu 

desligamento.  Qualquer empregado da Sociedade que deixar de observar a confidencialidade 

ficará pessoalmente responsável.  Favor consultar a Política sobre Informações e Segurança 

Física; Confidencialidade e Segregação de Atividades da Sociedade.  

 

C. EVITAMOS CONFLITOS DE INTERESSES 

 

1. Prevenção e gestão de Conflitos de Interesses  

 

A Sociedade tem o compromisso de tomar todas as medidas razoáveis para auxiliar na 

identificação, gestão e mitigação de potenciais conflitos de interesses em seu negócio e 

prontamente submeter preocupações às funções de controle ou gestão conforme apropriado.  

Temos o compromisso de agir de modo a consultar aos melhores interesses da Sociedade e de 

nossos clientes, não favorecendo indevidamente uns clientes em detrimento de outros, ou um 

fornecedor em detrimento de outro.  Favor consultar a Política de Gestão de Conflitos de 

Interesses da Sociedade. 

 

2. Doações e Entretenimento 

 

Os Colaboradores envidarão esforços para preservar sua independência em relação a todos 

os clientes, contrapartes, fornecedores e terceiros.  Por uma questão de princípios, o 

empregado deverá recusar qualquer vantagem pessoal, tais como doações particulares, 

acordos, heranças, serviços, bilhetes de viagem, convites para eventos.  Todavia, a Sociedade 

tolera a aceitação e a oferta de doações observados certos limites e aprovações estabelecidos 

nas Diretrizes Internas.  

 

Favor consultar a Diretriz do Grupo sobre combate a suborno e corrupção (CSC) na medida 

em que esteja em conformidade com a legislação brasileira, ou contatar o Diretor de 

Compliance para aprovação e/ou orientação pormenorizadas.  
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3. Atividades Paralelas 

 

Os Colaboradores trabalharão exclusivamente para a Sociedade no curso de sua relação de 

trabalho.  Não realizaremos nenhum trabalho remunerado ou não remunerado para terceiros 

sem o consentimento por escrito da Sociedade.  Qualquer solicitação deverá ser encaminhada 

à Unidade de Recursos Humanos.  

 

Favor consultar a Diretriz do Grupo sobre regulamentos de colaboradores na medida em que 

esteja em conformidade com a legislação brasileira, ou contatar seu gerente de linha / Unidade 

de Recursos Humanos para orientação pormenorizada.  

 

D. PROTEGEMOS A REPUTAÇÃO DA NOSSA EMPRESA 

 

1. Discrição e proteção da reputação 

 

Os Colaboradores, ao longo de toda a sua relação de trabalho e subsequentemente, observarão 

a estrita confidencialidade, administrarão riscos de maneira prudente e protegerão e 

manterão a reputação dos clientes do Grupo e de todos os colegas. Os Colaboradores não 

difundirão informações ou rumores que tenham probabilidade de causar dano à reputação do 

Grupo.  Os empregados da Sociedade, tanto internos quanto externos, são representantes da 

Sociedade, devendo sempre proteger os interesses e a reputação da Sociedade em todas as 

circunstâncias.  

 

2. Dever de agir de boa-fé e no interesse do empregador 

 

A Lombard Odier (Brasil) tem o compromisso de assegurar que todos os Colaboradores, 

independentemente de sua posição, coloquem os interesses da Sociedade e de seus clientes 

acima de qualquer interesse pessoal.  Desempenharemos as atribuições a nós conferidas de 

maneira consciente, com todo o devido zelo e da melhor forma possível, e tomaremos medidas 

positivas para cumprir as Diretrizes Internas e quaisquer instruções específicas.  Seremos 

proativos e cordiais da mesma forma com os clientes e colegas e trabalharemos com espírito 

de mútuo entendimento como parte de uma equipe. Protegeremos fielmente os interesses 

legítimos do empregador em conformidade com os princípios de boa-fé e trabalho para 

promover o desenvolvimento da Sociedade.  

 



                                                                              

 

TEXT - 52564217v1 11380.9  

19  

3. Proteção e Uso Devido de Ativos 

 

A Lombard Odier (Brasil) tem o compromisso de proteger seus ativos corporativos e 

assegurar seu uso efetivo.   

 

Trataremos os ativos detidos pela Sociedade ou a ela confiados com zelo e tomaremos todas 

as medidas razoáveis para assegurar sua proteção contra perda, roubo, dano ou uso indevido. 

 

E. RESPEITAMOS O INDIVÍDUO 

 

1. Diversidade e Igualdade de Oportunidades 

 

A Lombard Odier (Brasil) tem o compromisso de continuamente aprimorar a igualdade 

profissional entre todas as faixas etárias,  independentemente de raça e/ou etnia, gênero, 

nacionalidade, idade, necessidades especiais, orientação sexual e/ou religião. A Sociedade 

acredita que há força e valor na diversidade de pensamentos e experiências.  

 

2. Isonomia salarial 

 

A Lombard Odier (Brasil) tem o compromisso de assegurar que sua política de remuneração 

corrobore o tema de isonomia salarial e assegure que quaisquer diferenças sejam 

fundamentadas.  

 

3. Saúde e Segurança 

 

A Lombard Odier (Brasil) tem o compromisso de proteger a saúde e segurança dos 

empregados no local de trabalho.  Somos responsáveis pela manutenção de um local de 

trabalho seguro mediante a observância de normas e práticas de saúde e segurança aplicáveis. 

 

 

4. Proteção contra assédio, bullying e discriminação no local de trabalho 
 

A Lombard Odier (Brasil) quer criar um ambiente profissional que promova o respeito mútuo, 

eficiência no trabalho e desenvolvimento pessoal. A Sociedade tem o compromisso de manter 

Diretrizes Internas rígidas em vigor em relação a atos de desrespeito, comportamento abusivo 

e práticas discriminatórias. A Lombard Odier (Brasil) está convencida de que a Sociedade terá 
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êxito quando os empregados ouvirem uns aos outros, colaborarem, dialogarem e debaterem 

questões de modo respeitoso.  

 

Favor consultar a Diretriz do Grupo sobre a proteção contra assédio, bullying e discriminação 

no local de trabalho na medida em que esteja em conformidade com a legislação brasileira, ou 

contatar a Unidade de Recursos Humanos para orientação pormenorizada.  

 

F. SOMOS ABERTOS  E HONESTOS EM NOSSA COMUNICAÇÃO 

 

1. Comunicação com os meios de comunicação 

 

Apenas empregados designados estão autorizados a interagir com os meios de comunicação. 

Nossa comunicação com os meios de comunicação deverá ser adequada e alinhada com nossas 

estratégias de negócio. 

 

Se você for contatado por um jornalista ou tiver qualquer dúvida a respeito dessa matéria, 

favor contatar o Diretor de Compliance. 

 

Favor consultar  a Diretriz do Grupo sobre comunicação com os meios de comunicação na 

medida em que esteja em conformidade com a legislação brasileira, ou contatar o Diretor de 

Compliance para orientação pormenorizada. 

 

2. Uso das Redes Sociais  

 

Os Colaboradores utilizarão as redes sociais de maneira devida e adequada, quer na esfera 

profissional quer na esfera privada. 

 

Nossos empregados deverão ter em mente que são pessoalmente responsáveis por tudo o que 

escreverem ou apresentarem nas redes sociais e que qualquer conteúdo postado nas redes 

sociais poderá ainda acarretar riscos significativos de reputação e litígio para o Grupo.  

 

O Grupo utiliza certas redes sociais para promoção da marca e usos corporativos. Embora a 

Sociedade não proíba os colaboradores de terem e utilizarem as redes sociais para uso 

pessoal, os empregados que utilizam as redes sociais deverão evitar fazer referência a seu 

emprego junto à Lombard Odier (Brasil) (exceto no LinkedIn), não devendo prestar nenhuma 

consultoria, direta ou indireta, de natureza financeira ou de investimento.  Nossos 
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empregados deverão ser cuidadosos para assegurar que não divulguem nem discutam 

quaisquer informações confidenciais sobre ou relacionadas aos colaboradores, clientes, 

mercado ou outros rumores, segredos comerciais e/ou outras matérias confidenciais do 

Grupo.  

 

Favor consultar a Diretriz do Grupo sobre regulamentos de colaboradores para orientação 

pormenorizada na medida em que esteja em conformidade com a legislação brasileira, ou 

contatar o Diretor de Compliance para orientação pormenorizada.  

 

3. Comunicação e intercâmbio de informações com autoridades fiscalizadoras  

 

A interação com autoridades fiscalizadoras poderá surgir, em particular, na hipótese de 

divulgação de informações, revisões, inspeções regulatórias ou solicitações específicas de 

informações. Em nossas tratativas com autoridades fiscalizadoras, nossa comunicação se dá 

de forma construtiva, adequada e respeitosa.  Apenas colaboradores designados estão 

autorizados a interagir com as autoridades fiscalizadoras de acordo com as Diretrizes 

Internas.  

 

Diretriz Interna local sobre troca de informações com autoridades fiscalizadoras entrará em 

vigor e deverá ser observada pelos Colaboradores.  Favor contatar o Diretor de Compliance 

para orientação pormenorizada dessa matéria. 

 

G. ESTAMOS COMPROMETIDOS COM O BEM COMUM 

 

1. Impacto positivo na sociedade e no meio ambiente 

 

A Lombard Odier (Brasil) tem o compromisso de causar impacto positivo na sociedade e no 

meio ambiente, no contexto de suas atividades comerciais e operacionais. 

 

No processo decisório, a Sociedade e sua administração levarão em conta os interesses de 

curto e longo prazo da Sociedade bem como o impacto de suas ações em relação ao bem 

comum e às respectivas partes interessadas, tais como os empregados, clientes, a região, a 

comunidade e o meio ambiente.  

 

Esse compromisso é de responsabilidade compartilhada com todos os Colaboradores que 

também são incentivados a assumir esses compromissos em suas atividades cotidianas.  
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2. Filantropia 

 

O Grupo Lombard Odier foi fundado em Genebra em 1796 e desde então no seu DNA histórico 

está a dedicação a uma gama de atividades filantrópicas locais e internacionais que refletem 

os valores principais do Grupo, apresentando a Lombard Odier (Brasil) os mesmos propósitos. 

 

3. Investimentos socialmente responsáveis 

 

A Lombard Odier (Brasil) acredita que investir em sustentabilidade constitui  um dos 

principais fatores de futuros investimentos e performance de carteiras.  A Sociedade visa 

integrar análise de sustentabilidade e pesquisa ao bojo de sua consultoria de investimento e 

orientação na qualidade de consultora de valores mobiliários em conformidade com o Perfil 

de Risco e Estratégia de Investimento de Clientes. 

 

4. Investimento com Responsabilidade Social 

 

O Grupo se dedica a microfinanciamento desde 1998 e é hoje um prestador muito respeitado 

de soluções de Investimento com Responsabilidade Social.  O Grupo tem expertise nesse 

campo com ênfase em títulos verdes bem como empresas em países emergentes que prestam 

serviços essenciais a comunidades de baixa renda. Também somos pioneiros em novos 

mecanismos financeiros que mobilizam capital privado para suportar atividades de 

conservação, segurança alimentar e humanitárias. O Grupo tem o compromisso de fortalecer 

o desenvolvimento da solução de Investimento com Responsabilidade Social contribuindo 

para tornar os investimentos uma força motriz para o bem.  A Sociedade visa integrar análise 

e pesquisa de investimento com responsabilidade social em sua consultoria e orientação de 

investimento na qualidade de consultora de valores mobiliários em conformidade com o Perfil 

de Risco e Estratégia de Investimento dos Clientes.  


