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Código de Ética da Consultoria de Valores Mobiliários da Capitânia S.A. 
 

 
 

1. Objetivo 
 
Este Código regula as relações dos associados da Capitânia com a atividade de Consultoria 
de Valores Mobiliários, conforme definida pela Instrução CVM 592 de 17/11/2017 e 
normas posteriores.  
 
Considera-se consultoria de valores mobiliários a prestação de serviços de orientação, 
recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, 
sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação 
sejam exclusivas do cliente. 
 
A adesão a este Código é obrigatória para todos os associados da Consultoria Capitânia. 
 
 
2. Princípios de Conduta Profissional 
 
O Consultor de Valores Mobiliários deve: 
 
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 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. 
 
d) evitar práticas que possam ferir a relação fiduciária mantida com seus clientes;  

 
e) prestar o serviço de forma independente e fundamentada;  

 
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;  
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g) transferir ao cliente qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em 
decorrência de sua condição de consultor de valores mobiliários, exceto na hipótese de 
consultoria prestada a clientes classificados como investidores profissionais, desde que 
eles assinem termo de ciência, nos termos do Anexo I.  
 
h) suprir seus clientes com informações e documentos relativos aos serviços prestados na 
forma e prazos estabelecidos em suas regras internas;  
 
i) suprir seus clientes com 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. 
 
 
3. Conflitos de Interesses 
 
O Consultor de Valores Mobiliários deve identificar, administrar e mitigar eventuais 
conflitos de interesses que possam afetar a independência e o devido dever fiduciário 
para com seus clientes. 
 
Diante de uma situação de conflito de interesses, o Consultor de Valores Mobiliários deve 
informar ao cliente o potencial conflito de interesses e as fontes desse conflito antes de 
efetuar uma recomendação de investimento. 
 
 
4. Segregação de Atividades 
 
A Capitânia pode desempenhar atividades regulamentadas e fiscalizadas pela Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM), que preveja a segregação completa de informações entre 
essas atividades. 
 
Você não poderá fornecer qualquer informação substancial que não seja de domínio 
público capaz de influenciar alguma decisão de investimento a qualquer pessoa detentora 
de responsabilidades de outra atividade que não a que você pertence. 
 
Você deverá observar as restrições configuradas pela Capitânia nos sistemas de 
informação, incluindo acessos a arquivos e documentos, bem como na disposição dos 
espaços de trabalho, que devem ser fisicamente segregados. 
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Você deverá freqüentar os treinamentos de segurança e segregação de informações 
disponibilizados periodicamente pela Capitânia. 
 
5. Informações Adicionais 
 
Se tiver dúvidas sobre a Política, ou sobre sua possibilidade de aplicação em relação a 
algum assunto específico, favor entrar em contato com a Diretoria de Compliance.  
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De acordo 
 
Código de Ética da Consultoria de Valores Mobiliários da Capitânia S.A. 
 
Li, compreendi e concordo em obedecer ao Código de Ética da Consultoria de Valores 
Mobiliários da Capitânia S.A. (“Código”). 
 
Não tenho ciência, neste momento, de quaisquer circunstâncias que envolvam a mim, 
algum parente meu ou qualquer outro funcionário e que possam estar em conflito com o 
Código. Caso tome conhecimento de qualquer circunstância desse tipo, comprometo-me 
a notificar imediatamente o Diretor de Compliance. 
 
 
 
 
_____________________________ 
Nome 
 
 
 
_____________________________ 
Data 
 
 
 
_____________________________ 
Assinatura 
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ANEXO I 
 

TERMO DE CIÊNCIA DE POTENCIAL CONFLITO DE INTERESSES  

 

Ao assinar este termo, estou confirmando que tenho ciência de que:  

 

I – o consultor de valores mobiliários, ou partes a ele relacionadas, podem receber remuneração 

decorrente da alocação de recursos em títulos, valores mobiliários e veículos de investimento 

objeto desta consultoria; e  

 

II – o recebimento da remuneração acima mencionada pode afetar a independência da atividade de 

consultoria em decorrência do potencial conflito de interesses.  

 

 

 

 

[data e local] 

 

 

 

___________________ 

[nome e CPF ou CNPJ] 


