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POLÍTICA DE COMPRA E VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS POR ADMINISTRADORES, SÓCIOS E 
FUNCIONÁRIOS 

 
1. OBJETIVO 
  
Estabelecer os procedimentos adotados pela instituição para compra e venda de valores mobiliários para 
funcionários, sócios, diretores, estagiários, terceirizados ou demais prestadores de serviços do participante, 
bem como seus cônjuges e filhos menores.  
 
2. ÁREAS DE ATUAÇÃO 
 
Todas as áreas da instituição 
 
3. REGRAS E PROCEDIMENTOS  
 
Em conformidade com o Código de Ética e Conduta da instituição, os colaboradores da Amaril Franklin, devem 
se atentar na negociação de valores mobiliários em suas carteiras próprias, observando, mas não se limitando 
aos seguintes procedimentos:  
 
Os colaboradores devem operar somente através da instituição e inibir a criação de situações que gerem 
conflito de interesse. O investimento pessoal é permitido através de outras instituições, quando os produtos ou 
serviços não são disponíveis na corretora;  
 
Observar que as operações dos clientes sempre tenham prioridade sobre outras operações, ou seja, os 
colaboradores que estiverem ligados às mesas de operação, que fazem análise ou aconselhamento de 
investimento ou ainda que atendam investidores não podem colocar ordens concorrendo com as de clientes ou 
das carteiras que administram ou fazem gestão;  
 
As ordens de compra somente podem ser colocadas se houver capacidade financeira, ou seja, os volumes 
operados devem estar em perfeito acordo com a situação patrimonial do colaborador;  
 
Não é permitido realizar operações com base em Informação Privilegiada;  
 
É vedado realizar operações em seu nome por conta de terceiros;  
 
Não são permitidas negociações diretas aos colaboradores,  
 
É vedado aos colaboradores que negociam diretamente com Bancos, Corretoras e clientes realizar quaisquer 
negociações pessoais com títulos e valores mobiliários diretamente com os mesmos por conta própria ou de 
terceiros;  
 
O acordo de preços e condições entre colaboradores e colaboradores de outras instituições é vedado;  
 
Os colaboradores não devem realizar quaisquer negociações com base em conhecimento relativo a uma 
ordem, ou expectativa de ordem de clientes;  
Divulgar as transações pessoais quando solicitado pela auditoria interna e/ou Compliance para efeito de 
supervisão);  
 
Não é permitido aos colaboradores realizar operações day trade. 
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4. MONITORAMENTO 
 
A área de Compliance será a responsável para aferição do cumprimento desta política e a integridade das 
operações efetuadas, também como a fidelização aos normativos vigentes para o assunto. 
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
Todos os colaboradores deverão manter sua ficha cadastral atualizada, em conformidade com a legislação 
vigente.  
 
 
 
AMARIL FRANKLIN CORRETORA DE TITULOS E VALORES LTDA 


