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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente Política de Gestão de Conflitos de Interesses (“Política”) foi aprovada 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 presente Política dispõe sobre as políticas estabelecidas pela Lombard Odier (Brasil) que 

visam estabelecer, implementar e manter os princípios gerais e responsabilidades principais 

aplicáveis à identificação, prevenção e gestão adequada de conflitos de interesses atrelados 

às atividades da Sociedade, adequadas ao porte, constituição, natureza, escala e 

complexidade do negócio da Sociedade. 

 

A presente Política se aplica a todos os membros do Conselho de Administração e Diretores 

(em conjunto "Alta Administração"), consultores de valores mobiliários, empregados e 

associados da Lombard Odier (Brasil) (sendo todos designados isoladamente "Colaborador" 

ou em conjunto os "Colaboradores ").  O Colaborador que deixar de observar a presente 

Política ficará sujeito a medida disciplinar interna, até e inclusive desligamento. 

 

A Lombard Odier (Brasil) integra o Grupo Lombard Odier (o “Grupo Lombard Odier”). O 

Grupo Lombard Odier conta com as Diretrizes do Grupo sobre Gestão de Conflitos de 

Interesses (“Diretrizes do Grupo”) que se aplicam a todas as empresas do Grupo Lombard 

Odier localizadas no Brasil e no exterior, as quais são revisadas anualmente.  Essas Diretrizes 

do Grupo delineiam os princípios gerais segundo os quais as empresas do Grupo Lombard 

Odier administram conflitos de interesses decorrentes de suas atividades e estabelecem as 

responsabilidades principais do Grupo Lombard Odier atinentes a essa matéria.  As 

Diretrizes do Grupo aplicam-se à Lombard Odier (Brasil) na medida em que estejam em 

conformidade com a legislação brasileira.  Não obstante, a presente Política, em princípio, 

prevalecerá no tocante aos serviços de consultoria de valores mobiliários prestados pela 

Lombard Odier (Brasil) quando as normas e regulamentos locais forem mais rigorosos do 

que os requisitos mínimos das Diretrizes do Grupo. Caso haja qualquer disposição conflitante 

entre os requisitos mínimos das Diretrizes do Grupo e as leis e regulamentos locais, 



                                                                              

 

TEXT - 52564226v2 11380.9  

5  

prevalecerão, em princípio,  estes últimos. Nessa hipótese,  a Lombard Odier (Brasil) deverá 

informar a Sra. Claire Seccatore (c.seccatore@lombardodier.com) e a unidade de Compliance 

do Grupo que definirão as condições referentes a desvios. 

 

2. FATORES DE RISCO 

 

Os riscos da Sociedade poderão ser resumidos como segue, os quais também afetarão o 

Grupo Lombard Odier como um todo:  

 

• Reputacional – Publicidade desfavorável, notícias negativas em razão de 

improbidade da Lombard Odier (Brasil) ou de seus Colaboradores, venda indevida 

ou tratamento desleal de clientes;  

 

• Legal – Penalidades civis e criminais em consequência do inobservância pela  

Lombard Odier (Brasil) ou seus Colaboradores de nossa obrigação de sempre agir de 

modo a consultar aos melhores interesses dos clientes, causando, assim, danos ao 

cliente;  

 

• Regulatório – Sanções impostas por regulador(es), restrições ao negócio, etc. em 

consequência da inobservância das exigências regulatórias aplicáveis à identificação, 

prevenção e adequada gestão dos conflitos de interesses.  

 

3. COMPROMISSO DO GRUPO LOMBARD ODIER COM A GESTÃO DE CONFLITOS DE 

INTERESSES 

 

As instituições financeiras, inclusive bancos, gestores de ativos e consultores de valores 

mobiliários, tais como aquelas integrantes do Grupo Lombard Odier, deverão atuar a todo 

tempo de maneira honesta, adequada e profissional em conformidade com os melhores 

interesses de seus clientes.  Esse princípio abrangente norteia todas as atividades do Grupo 

Lombard Odier. A identificação, prevenção e adequada gestão dos conflitos de interesses 

constituem a chave para assegurar que o Grupo Lombard Odier mantenha esse princípio 

abrangente. 

 

Um Conflito de Interesse poderá surgir no curso das atividades comerciais do Grupo 

Lombard Odier entre: 

 

mailto:c.seccatore@lombardodier.com
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• as próprias empresas do Grupo Lombard Odier; 

• as empresas do Grupo Lombard Odier e um cliente; 

• os Colaboradores, seus representantes ou qualquer pessoa física direta ou 

indiretamente relacionada ao Grupo Lombard Odier por meio de posição de controle 

e um cliente; 

• dois ou mais clientes; 

• uma combinação dos supracitados. 

 

Há Conflito de Interesse quando as empresas do Grupo Lombard Odier e/ou seus 

Colaboradores: 

 

• têm a probabilidade de realizar um ganho financeiro ou evitar uma perda financeira 

às expensas do cliente; 

• têm interesse no resultado de um serviço prestado ao cliente ou de uma operação 

conduzida em nome do cliente que seja distinto do interesse do cliente no aludido 

resultado; 

• têm incentivo financeiro ou de outra natureza para favorecer o interesse de outro 

cliente ou grupo de clientes em detrimento dos interesses do cliente; 

• conduzem o mesmo negócio do cliente; 

• recebem ou receberão de uma pessoa, que não o cliente, induzimento em relação a 

um serviço prestado ao cliente. 

 

Consta abaixo lista não exaustiva de cenários em que o Grupo Lombard Odier poderá incorrer 

em situação de conflito de interesse: 

 

• Empresas do Grupo Lombard Odier possam, de tempos em tempos, comprar ou 

vender instrumentos financeiros para diversos clientes e ao mesmo tempo atuar 

como proprietary trading (mesa proprietária); 

• Instrumentos financeiros emitidos por empresas que mantenham relação comercial 

com uma empresa do Grupo  Lombard Odier ou nas quais os Colaboradores possam 

atuar como conselheiros possam ser comprados ou vendidos para uma conta de 

cliente; 

• Empresas do Grupo Lombard Odier possam comprar ou vender produtos de 

investimento emitidos ou administrados por uma empresa do Grupo Lombard Odier 

para uma conta de cliente; 
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• Clientes possam investir em um ou mais produtos emitidos por uma empresa do 

Grupo Lombard Odier; 

• Uma empresa do Grupo Lombard Odier receba remuneração adicional para a 

distribuição de produtos de investimento específicos (quer administrados por outra 

empresa do Grupo Lombard Odier quer por terceiro externo); 

• Um Colaborador em funções de suporte (ou seja, Colaboradores sem contato direto 

com o cliente) receberia benefício financeiro ou não financeiro pela introdução de 

clientes potenciais em uma empresa do Grupo Lombard Odier; 

• Um Colaborador receba informações confidenciais privilegiadas utilizadas para 

obter ganho financeiro pessoal (favor consultar a Política sobre Informações e 

Segurança Física; Confidencialidade e Segregação de Atividades da Sociedade, bem 

como as Diretrizes do Grupo sobre Regras de Conduta do Mercado para dados 

adicionais a respeito dessa matéria (nº GRP 2304)); 

• Um Colaborador que administre as carteiras de clientes possa realizar investimentos 

pessoais (designados "negociação por conta própria") nos mesmos instrumentos 

financeiros dos comprados/vendidos para a carteira de clientes; 

• Um Colaborador possa receber doações de um cliente ou prestador específico com o 

objetivo de influenciar as decisões do Colaborador (por exemplo, priorizar decisões 

de investimento de um cliente (favor consultar o Código de Ética, Conduta e Valores 

Compartilhados da Sociedade e as Diretrizes do Grupo sobre Combate a Suborno e 

Corrupção para dados adicionais  (nº GRP 1014)). 

 

4. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

 

Espera-se que Todos os Colaboradores tenham familiaridade com as normas dos 

Colaboradores descritas na presente Política e entendam o que é um conflito de interesse e 

como administrá-lo de maneira adequada.  Os Colaboradores são responsáveis por reportar 

e submeter qualquer potencial conflito de interesse ao Diretor de Compliance. 

 

Os Gerentes de Linha asseguram que suas respectivas equipes têm familiaridade com a 

presente Política.  Os mesmos também são responsáveis por identificar, prevenir e/ou 

administrar potenciais conflitos de interesses dentro de sua respectiva equipe, assim como 

de submetê-los ao Diretor de Compliance para inserção no Repositório de Conflitos de 

Interesses da Sociedade e/ou ulterior análise das medidas administrativas necessárias para 

assegurar que o conflito de interesse não prejudique os interesses dos clientes. 
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Espera-se que os Colaboradores da Sociedade auxiliem o Diretor encarregado do negócio 

de consultoria de valores mobiliários a manter o ambiente de controle e contribuir para uma 

efetiva estrutura de gestão de conflito de interesses. Nesse contexto, os Colaboradores 

informarão ao Diretor de Compliance quaisquer situações de conflito de interesse das quais 

possam ter conhecimento (inclusive conflitos de interesses potenciais). 

 

O Diretor de Compliance presta assistência e auxílio na identificação e prevenção de 

conflitos de interesses ou, de resto, em sua adequada gestão.  Compliance é responsável por 

avaliar a adequação das medidas (organizacionais ou de outra natureza) colocadas em 

prática para prevenir e administrar conflitos de interesses, bem como por solicitar as 

necessárias mudanças dessas medidas, conforme aplicável. O Diretor de Compliance poderá 

decidir se a divulgação da existência do conflito de interesse se faz necessária ou não.  

Adicionalmente, o Diretor de Compliance é responsável por manter um repositório 

atualizado de conflitos de interesses na Lombard Odier (Brasil), bem como por informar ao 

Conselho de Administração quaisquer conflitos de interesses em seu relatório anual que 

deverá ser elaborado de acordo com os termos e condições estabelecidos na Consultoria de 

Valores Mobiliários: Política de Controles Internos. 

 

 A Lombard Odier (Brasil) fica obrigada a tomar todas as medidas apropriadas para 

identificar e prevenir ou administrar conflitos de interesses que possam surgir no curso de 

suas atividades comerciais em conformidade com as regras e procedimentos constantes da 

presente Política.  

 

Quando as medidas internas destinadas a prevenir e/ou administrar conflitos de interesses 

forem consideradas insuficientes para evitar ou mitigar, com confiança razoável, riscos de 

prejuízo dos interesses dos clientes, a Lombard Odier (Brasil) fica obrigada a divulgar a 

natureza geral ou específica do conflito em questão antes de prestar serviço de consultoria 

de valores mobiliários ou recomendação de investimento específica em conformidade com 

os termos e condições constantes do Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria de 

Valores Mobiliários celebrado entre a Sociedade e cada cliente (“Contrato”). 

 

5. IDENTIFICAÇÃO DE CONFLITOS DE INTERESSES 

 

O Grupo Lombard Odier e suas empresas locais, inclusive a Lombard Odier (Brasil), 

implementaram medidas organizacionais destinadas a identificar conflitos de interesses que 

poderiam surgir em razão de nossas atividades e relações comerciais. Ademais, os 
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empregados são responsáveis por identificar conflitos de interesses específicos e notificar 

sua gerência dos mesmos. 

 

A fim de determinar se há conflito de interesse (potencialmente), os empregados ficam 

obrigados a considerar as seguintes circunstâncias  nos casos em que uma empresa do Grupo 

Lombard Odier, Colaboradores ou representantes: 

 

• poderiam gerar ganho financeiro ou evitar perda financeira às expensas de um 

cliente; 

 

• tenham interesse no resultado de um serviço prestado a um cliente ou de uma 

operação  conduzida em seu nome que seja distinto dos interesses do cliente no 

resultado; 

 

• recebam benefícios de natureza financeira ou de outra natureza caso favoreçam os 

interesses de um cliente ou grupo de clientes às expensas dos interesses de outro 

cliente; 

 

• conduzam as mesmas atividades de um cliente; 

 

• recebam ou venham a receber de pessoa natural ou jurídica, que não o cliente 

envolvido, benefício relacionado ao serviço prestado para o cliente, sob a forma de 

dinheiro, bens ou serviços, que não a comissão ou honorários normalmente 

cobrados pelo aludido serviço. 

 

5.1. Medidas de Prevenção e Gestão de Conflitos de Interesses 

 

O Grupo Lombard Odier e suas empresas locais, inclusive a Lombard Odier (Brasil), mantêm 

e aplicam medidas organizacionais e administrativas destinadas a assegurar que todas as 

medidas razoáveis sejam tomadas a fim de impedir que conflitos de interesses prejudiquem 

os clientes.  Essas medidas levam em conta quaisquer circunstâncias em que um conflito de 

interesse poderia surgir em razão da estrutura organizacional do Grupo Lombard Odier e 

suas possíveis atividades conflitantes. 

 

O Grupo Lombard Odier e suas empresas locais, inclusive a Lombard Odier (Brasil), 

administram principalmente os seguintes conflitos de interesses: 
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Segregação de funções: atividades chave que, por natureza, poderiam ensejar conflitos de 

interesses são segregadas na organização. Ademais, procedimentos internos apropriados 

regem os processos e restringem fluxos de informações entre e dentro das unidades de 

negócio a fim de assegurar que as atividades sejam conduzidas em grau apropriado de 

independência e a fim de evitar conflitos de interesses que poderiam prejudicar os interesses 

de um ou de diversos clientes. Favor consultar a Política sobre Informações e Segurança 

Física; Confidencialidade e Segregação de Atividades da Sociedade. 

 

Proprietary trading (mesa proprietária): quando necessário, o Grupo Lombard Odier e 

suas empresas locais, inclusive a Lombard Odier (Brasil), criaram medidas destinadas a 

evitar conflitos de interesses decorrentes de suas atividades de proprietary trading.  Favor 

consultar a Política de Investimento Pessoal da Sociedade. 

 

Governança de produtos: O Grupo Lombard Odier e suas empresas locais, inclusive a 

Lombard Odier (Brasil), implementaram ajustes para assegurar a identificação e adequada 

gestão de potenciais conflitos de interesses que surjam em consequência das atividades do 

Grupo Lombard Odier tanto na qualidade de criador (emissor) de produtos financeiros (por 

exemplo, fundos de investimento LOIM ou Certificados Suíços) quanto de distribuidor de 

produtos financeiros.  Esses ajustes visam assegurar que o conceito e funcionalidades – 

inclusive taxas ─ dos produtos financeiros produzidos pelo Grupo  Lombard Odier não 

prejudiquem os clientes finais. Favor consultar a Política sobre Informações e Segurança 

Física; Confidencialidade e Segregação de Atividades da Sociedade. 

 

Remuneração recebida de terceiros: O Grupo Lombard Odier implementou ajustes 

internos para identificar situações em que o Grupo  Lombard Odier poderá receber 

remuneração de terceiros pela distribuição de produtos financeiros.  Favor consultar o  item 

5.2 da presente Política para detalhes de como essas situações serão administradas pela 

Lombard Odier (Brasil), em conformidade com a Instrução nº 592, editada em 17 de 

novembro de 2017 (“Instrução CVM nº 592”). 

 

Com relação a seus Colaboradores, o Grupo Lombard Odier e suas empresas locais, inclusive 

a Lombard Odier (Brasil), aplicam-se as seguintes medidas: 

 

Remuneração: a remuneração consiste em salário base e bônus discricionário associada ao 

desempenho do empregado dependendo de seus objetivos específicos e desempenho do 
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Grupo  Lombard Odier e/ou da Lombard Odier (Brasil) como um todo, conforme o caso, não 

estando diretamente associada a operações específicas. A remuneração do Diretor de 

Compliance da Sociedade não poderá estar associada ao desempenho comercial do negócio 

de consultoria de valores mobiliários, em conformidade com o art. 18, § 2º, da Instrução CVM 

nº 592. 

 

Operação de conta pessoal: foram implementadas normas internas a respeito de 

proprietary trading para fins pessoais.  A unidade de Compliance realiza monitoramento 

regular de operações pessoais a fim de assegurar que atendam às normas internas. 

Dependendo das exigências regulatórias locais e de estabelecimento de conta-empregado 

própria de uma empresa do Grupo Lombard Odier, esse monitoramento poderá ocorrer 

diariamente. Favor consultar a Política de Investimento Pessoal da Sociedade. 

 

Doações e benefícios pessoais: normas internas regem o recebimento e a concessão de 

doações por um empregado a fim de assegurar que (1) o mesmo não utilize seu cargo na 

Lombard Odier para obter ganho pessoal significativo, quer para si próprio, sua família ou 

outras pessoas; e (2) seu parecer permaneça objetivo. Os empregados deverão proteger os 

interesses de todos os clientes de maneira imparcial.  

 

Deverão preservar sua independência em relação a todos os clientes, contrapartes e 

fornecedores do Grupo Lombard Odier.  Como regra geral, os empregados deverão recusar 

qualquer vantagem pessoal (ou seja, doações, acordos, legados e heranças, serviços, bilhetes 

de viagem, convites para eventos, etc.).   

 

Todavia, o Grupo Lombard Odier tolera a aceitação e oferta de doações, observados certos 

limites e aprovações. Para mais informações a respeito da política de doações, favor consultar 

a seção "Doações" na Diretriz do Grupo sobre  combate a suborno e corrupção (CSC) (nº GRP 

1014), na medida em que esteja em conformidade com a legislação brasileira, o Código de 

Ética, Conduta e Valores Compartilhados da Sociedade, ou contatar o Diretor de Compliance 

para aprovação e/ou orientação pormenorizadas.  

 

Os Colaboradores deverão notificar o Diretor de Compliance de quaisquer doações oferecidas 

por clientes ou fornecedores, se possível antes da aceitação. O Diretor de Compliance 

determinará a linha divisória entre a aceitação de cortesias normais e favores indevidos 

prejudiciais ao devido funcionamento da Lombard Odier (Brasil) e moralmente 

repreensíveis.  
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Atividades secundárias e nomeações externas: Os Colaboradores se comprometem a 

apenas trabalhar para a Lombard Odier (Brasil) ao longo de toda a duração de seu contrato. 

Salvo nos casos em que devidamente aprovado, os mesmos não estão autorizados a 

desempenhar tarefas remuneradas ou não remuneradas para terceiros. Em particular, os 

Colaboradores não poderão aceitar nomeações para o conselho de administração de uma 

sociedade ou qualquer outra empresa comercial, nem a nomeação para cargo que envolva 

riscos financeiros ou reputacionais, salvo nos casos em que a dispensa seja devidamente 

aprovada pela Sociedade. 

 

Treinamento interno: seria impossível prever todos os conflitos de interesses que 

poderiam surgir em decorrência de operações comerciais. Por conseguinte, é crucial que os 

empregados sempre mantenham em mente a possibilidade de conflito de interesse.  Os 

mesmos recebem treinamento para reforçar sua conscientização dessa matéria e assegurar 

que administrem quaisquer possíveis conflitos de interesse de maneira eficiente. Favor 

consultar  a Consultoria de Valores Mobiliários: Política de Controles Internos.  

 

5.2. Divulgação de Conflitos de Interesses 

 

A Sociedade, na qualidade de consultora de valores mobiliários em conformidade com a 

Instrução CVM nº 592, está proibida de ocultar informações sobre conflitos de interesses e 

riscos relacionados aos produtos e serviços recomendados no contexto dos serviços de 

consultoria prestados.  

 

No Contrato, o respectivo cliente é previamente informado das atividades conduzidas pela 

Lombard Odier (Brasil) e por outras empresas do Grupo Lombard Odier, considerando para 

esse fim todas as empresas controladas, controladoras, coligadas ou empresas sob controle 

comum da Sociedade, que sejam identificadas no Formulário de Referência da Lombard Odier 

(Brasil) disponível em seu website https://www.lombardodier.com/home/legal-

information/our-offices-in-americas/sao-paolo.html, sendo informado também dos 

potenciais conflitos de interesses atrelados a essas atividades e aos serviços prestados pela 

Lombard Odier (Brasil) ao cliente.  

 

A fim de contratar os serviços de consultoria de valores mobiliários da Lombard Odier 

(Brasil), o cliente terá ciência, expressamente reconhecerá e concordará com os potenciais 

conflitos de interesses porventura atrelados e/ou decorrentes dos serviços de consultoria de 

https://www.lombardodier.com/home/legal-information/our-offices-in-americas/sao-paolo.html
https://www.lombardodier.com/home/legal-information/our-offices-in-americas/sao-paolo.html
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valores mobiliários, a forma como serão administrados e, quando necessário, divulgados pela 

Sociedade ao cliente de acordo com os termos e condições estabelecidos no Contrato.  

 

Quando os Colaboradores considerarem haver necessidade de divulgação de um conflito de 

interesse, os mesmos consultarão o Diretor de Compliance local antes de fazer qualquer tal 

divulgação, o qual examinará o caso e confirmará se a divulgação é necessária ou não. Nesse 

contexto, os Colaboradores deverão fornecer ao Diretor de Compliance, por escrito, descrição 

da natureza e fonte do conflito, o tipo de conflito e os riscos potenciais dele decorrentes.  O 

Diretor de Compliance verificará e confirmará se o conflito precisa ser divulgado. O Diretor 

de Compliance também poderá decidir submeter o caso ao Conselho de Administração, a seu 

exclusivo critério.  

 

Exceto nos casos de conflitos de interesses expressamente informados ao cliente no Contrato, 

hipótese em que o cliente já foi informado dos mesmos e os aceitou de acordo com os termos 

e condições estipulados no Contrato, desde que a Estratégia de Investimento seja respeitada, 

a Sociedade informará ao cliente quaisquer situações de conflito de interesse bem como as 

fontes do conflito antes de fazer uma recomendação de investimento e, caso o Consultor de 

Valores Mobiliários entenda que o mesmo não prejudica a prestação dos serviços, o Consultor 

de Valores Mobiliários poderá solicitar autorização do cliente para continuar a fazer a 

recomendação de investimento.  

 

A Lombard Odier (Brasil) informará ao cliente caso um conflito de interesse, ainda que 

potencial, que não tenha sido reportado no Contrato, surja após a assinatura do Contrato, 

comunicando ao cliente dentro de determinado prazo estabelecido no Contrato, contado da 

data em que o Diretor de Compliance recomendar que o cliente seja informado do respectivo 

conflito de interesse e, em qualquer hipótese, antes da realização de qualquer recomendação 

de investimento ao cliente.  

 

A Lombard Odier (Brasil) por si não presta serviços relacionados a administração, 

intermediação, distribuição, estruturação e originação de valores mobiliários ou produtos 

financeiros. Todavia, outras empresas do Grupo Lombard Odier, totalmente segregadas em 

termos físicos e operacionais da Lombard Odier (Brasil), poderão conduzir essas atividades.  

Por conseguinte, contanto que o cliente seja um "Investidor Profissional", de acordo com o 

art. 9-A da Instrução CVM 539, de 13 de novembro de 2013, e assine Termo de Ciência de 

Potencial Conflito de Interesses, na forma do Anexo 17 da Instrução CVM nº 592, a Lombard 

Odier (Brasil), ao agir como Consultora de Valores Mobiliários, está autorizada a recomendar 
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investimentos específicos, tais como produtos estruturados ou veículos de investimento 

coletivo com relação aos quais o Bank Lombard Odier e/ou o Grupo Lombard Odier 

desempenham tarefas específicas (emitindo produtos, estruturando produtos, 

administrando ou qualquer outra função relativa ao aludido veículo de investimento) com 

relação aos quais a Lombard Odier (Brasil) cobre ou receba remuneração, benefício ou 

vantagem adicional, direta ou indiretamente, por intermédio do Grupo Lombard Odier.  A 

escolha de veículos de investimento coletivo e outros instrumentos financeiros tomará por 

base sua adequação em comparação com o Perfil de Risco e Estratégia de Investimento do 

cliente, a transparência dos investimentos, a qualidade do emissor dos produtos financeiros 

considerados e seu custo para o cliente. Caso o cliente não se enquadre nessa exigência, a 

Lombard Odier (Brasil) deverá transferir para o cliente qualquer benefício ou vantagem que 

o mesmo possa lograr em decorrência da posição de consultoria de valores mobiliários em 

conformidade com a Instrução CVM nº 592.  

 

Ao assessorar clientes quanto à escolha de prestadores de serviço no mercado de valores 

mobiliários, a Sociedade deverá assegurar que esses serviços sejam prestados de maneira 

adequada, bem como deverá divulgar qualquer tipo de relação comercial que a Lombard 

Odier (Brasil) tenha estabelecido com o prestador de serviço, hipótese em que a Sociedade 

não deverá receber remuneração pela indicação desses serviços.  

 

5.3. Operação de Conta Pessoal de Colaborador 

 

A Lombard Odier (Brasil) colocou em vigor medidas para assegurar que os Colaboradores 

não utilizem indevidamente informações às quais tenham acesso em consequência de sua 

qualidade de empregado da Lombard Odier (Brasil).  

 

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

Segregação de Atividades, a Política de Investimento Pessoal e o Código de Ética, Conduta e 

Valores Compartilhados, ou contatar o Diretor de Compliance para mais informações.  

 

5.4. Governança 

 

Os membros do Conselho de Administração deverão assegurar que a presente Política seja 

regularmente atualizada e publicada. O Conselho de Administração também assegura que o 

Diretor de Compliance verifique o cumprimento da presente Política e das Diretrizes do 

Grupo Lombard Odier. O Conselho de Administração é notificado de todas as transgressões 
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do Diretor de Compliance, reservando-se a Lombard Odier (Brasil) o direito de tomar todas 

as medidas que reputar apropriadas.  

 

5.5. Livro de Registro de Conflitos de Interesses 

 

A Lombard Odier (Brasil) manterá e regularmente atualizará um arquivo dos serviços e/ou 

atividades em que conflito de interesse que implique risco de dano aos interesses de um ou 

mais clientes tenha surgido ou, no caso de serviço ou atividade em andamento, possa surgir. 

O repositório deverá conter, no mínimo, (1) descrição do conflito; e (2) indicação das 

medidas tomadas para impedir e/ou administrar cada conflito.  

 

O Diretor de Compliance será o guardião do repositório. 

 

6. RESPONSABILIDADE E EXECUÇÃO  

 

Todos os Colaboradores expressamente reconhecerão, assinando o Termo de Consentimento 

anexo à Consultoria de Valores Mobiliários: Política de Controles Internos, que poderão ser 

responsabilizados civil e criminalmente pelo descumprimento de qualquer regra 

estabelecida na presente Política, que ensejará a imediata adoção pela Lombard Odier 

(Brasil) das medidas civis e criminais aplicáveis, inclusive, sem limitação, reclamações de 

perdas e danos, lucros cessantes, danos morais bem como a aplicação de qualquer outra 

penalidade e/ou reparação ou pagamento de valores, a qualquer título, que venha a ser 

reclamado. A Lombard Odier (Brasil) reserva-se o direito de tomar todas as medidas legais 

previstas na legislação trabalhista vigente relacionada a indisciplina bem como medidas civis 

e criminais se e quando aplicáveis contra qualquer Colaborador que violar as regras 

estabelecidas na presente Política.  

 

Caso qualquer Colaborador tenha ciência de que um outro Colaborador violou a presente 

Política, o mesmo deverá reportar a violação ao Diretor de Compliance, sob pena de ser 

considerado co-responsável com o Colaborador infrator. 

 

O Diretor de Compliance deverá assegurar que todos os Colaboradores assinem o Termo de 

Consentimento anexo à Consultoria de Valores Mobiliários: Política de Controles Internos 

como "Anexo I", reconhecendo e se comprometendo a observar a presente Política, suas 

regras de conduta relacionadas a gestão de conflito de interesse, bem como as consequências 

de qualquer violação da presente Política, conforme mencionado acima. 
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Caberá ao Diretor de Compliance promover o cumprimento da presente Política bem como 

controlar, supervisionar e aprovar exceções à mesma. Incumbe ao Diretor de Compliance 

assegurar a implementação de mecanismos efetivos de gestão de conflitos de interesses, bem 

como identificar quaisquer violações da presente Política.  

 

 

 

 


