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1.  OBJETIVO 

Como uma empresa de capital aberto, a Nexa Resources S.A. (o “Emissor” ou “nós”) 
e seus diretores, executivos, funcionários e outras pessoas estão sujeitos às leis de 
valores mobiliários relativas ao tratamento de informações materiais não divulgadas e 
à negociação de valores mobiliários do Emissor, cujas leis proíbem a negociação de 
valores mobiliários de uma empresa enquanto eles detêm informações materiais não 
públicas sobre a empresa. 

As diretrizes estabelecidas nesta Política de Negociação (a “Política”) foram 
desenvolvidas para proteger o Emissor e aqueles a quem esta Política é aplicável, 
impedindo negociações impróprias e a aparência de negociações impróprias de valores 
mobiliários do Emissor. Elas são complementares e não substituem as leis de valores 
mobiliários no Canadá, dos Estados Unidos e em outras jurisdições aplicáveis que 
regem a negociação de valores mobiliários do Emissor. Essas diretrizes complementam 
aquelas estabelecidas na “Política de Divulgação” do Emissor. 

É essencial que todos estejam conscientes das leis relativas ao uso de informações 
privilegiadas (insider trading). É sua responsabilidade pessoal assegurar que quando 
você propõe negociar valores mobiliários do Emissor ou valores mobiliários das 
empresas com as quais fazemos negócios, você cumpra esta Política e todas as leis 
relativas ao uso de informações privilegiadas. Se você estiver em dúvida se está ou 
não autorizado a negociar valores mobiliários do Emissor ou os valores mobiliários de 
outra empresa de capital aberto, entre em contato com o Departamento de Relações 
com Investidores antes de agir. 

2.  ESCOPO 

Esta Política aplica-se a todos os diretores, executivos, funcionários, consultores e 
subcontratados do Emissor e suas subsidiárias, onde quer que estejam localizados.  

Embora as restrições estabelecidas nesta Política geralmente não se apliquem ao seu 
cônjuge, parceiro ou outros familiares que vivem com você, você deve ser 
particularmente sensível para assegurar que eles não tenham acesso, de maneira 
intencional ou não intencional, a informações materiais não divulgadas sobre o 
Emissor. As restrições de negociação nesta Política e nas leis de valores mobiliários, 
além das possíveis consequências da violação, serão aplicadas ao seu cônjuge, parceiro 
ou outros familiares se eles tiverem acesso a informações materiais não divulgadas. 

Esta Política também se aplica a todas as negociações de quaisquer valores mobiliários 
do Emissor, incluindo quaisquer ações, títulos conversíveis ou permutáveis em ações 
ou outros valores mobiliários do Emissor, instrumentos de dívida, puts, calls, opções e 
quaisquer outros direitos ou obrigações de compra ou venda de valores mobiliários do 
Emissor. Ela também se aplica a derivativos relacionados aos valores mobiliários do 
Emissor, emitidos por ele ou não. 

É importante entender que esta Política se aplica a todos os valores mobiliários que 
você detém e/ou sobre os quais possui controle ou comando direto ou indireto, 
incluindo valores mobiliários de propriedade de terceiros (como membros da família), 
nos quais você controla ou influencia suas decisões de investimento. 
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3.  DEFINIÇÕES 

“Informações materiais”: significa, de maneira muito geral, qualquer fato ou 
mudança (ou uma decisão do Conselho de Administração ou da alta administração de 
implementar uma mudança) no negócio, operações, situação financeira ou capital do 
Emissor que razoavelmente deve ter um efeito significativo sobre o preço de mercado 
ou valor dos títulos do Emissor.  As informações materiais também incluem 
informações que um investidor sensato consideraria importantes para tomar uma 
decisão de investimento. Qualquer informação que se poderia esperar que afete o 
preço das ações de uma empresa, seja de maneira positiva ou negativa, ou se a 
mudança for grande ou pequena, pode ser considerada material. 

Não é possível definir todas as categorias de informações materiais, uma vez que a 
determinação final da materialidade pelas autoridades responsáveis pela aplicação 
estará baseada em uma avaliação de todos os fatos e circunstâncias.  As informações 
que são materiais em um determinado momento podem deixar de ser materiais em 
outro momento, e vice-versa. Embora os itens abaixo não visem ser uma lista 
exaustiva ou um substituto para o exercício do julgamento na determinação da 
materialidade, alguns exemplos de informações que podem ser consideradas materiais 
incluem: 

• resultados operacionais e financeiros; 

• projeções financeiras; 

• fusões, aquisições ou joint ventures propostas, envolvendo o Emissor, ou 
alienações de ativos significativos ou de uma controlada do Emissor; 

• mudanças no controle ou na administração; 

• mudanças no Conselho de Administração; 

• vendas públicas ou privadas de valores mobiliários do Emissor;  

• financiamentos materiais propostos ou pendentes; 

• eventos de inadimplementos em financiamentos ou outros acordos; 

• transações materiais envolvendo diretores, executivos ou os acionistas 
principais do Emissor; 

• disputas trabalhistas ou disputas com clientes importantes; 

• desastres naturais ou quaisquer outros atos significativos relacionados ao meio 
ambiente, saúde e segurança; 

• mudanças nos auditores do Emissor; 

• litígios pendentes ou ameaças de litígios;  

• investigações internas e assuntos relacionados à conformidade; 

• reduções ao valor recuperável, baixas ou reestruturações materiais; 

• criação de uma obrigação financeira material direta ou contingente; 

• falência iminente ou problemas de liquidez financeira; 

• acordos materiais que não ocorrem no curso normal dos negócios (ou sua 
rescisão); 
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• decisões ou recomendações sobre pagamentos ou políticas de dividendos ou 
outras modificações nos direitos dos segurados do Emissor; e 

• mudanças no capital ou na estrutura corporativa.  

 

“Informações materiais não divulgadas”: Informações materiais que ainda não 
foram abertamente divulgadas ao público são chamadas de “informações materiais 
não divulgadas”. As informações relevantes sobre o Emissor devem ser consideradas 
não públicas ou não divulgadas, a menos que haja certeza de que estão disponíveis 
publicamente.  Como regra geral, a informação material é considerada “abertamente 
divulgada” somente quando tiver sido publicada com precisão e divulgada amplamente 
por meio de um comunicado à imprensa, tornando-a abertamente disponível para os 
investidores, e um tempo suficiente decorreu para que os investidores reajam à 
informação. Isso significa que, mesmo após a divulgação pública de informações 
materiais sobre o Emissor, você deve aguardar três (3) dias de negociação completos 
antes de poder tratar a informação como pública, a menos que orientado de outra 
forma pelo Departamento de Relações com Investidores de que o período de tempo 
suficiente é maior ou menor à luz das circunstâncias prevalecentes. O termo “dia de 
negociação” significa um dia no qual a(s) bolsa(s) de valores na(s) qual(is) os valores 
mobiliários do Emissor são negociados (atualmente a Bolsa de Valores de Toronto e a 
Bolsa de Valores de Nova York) está(ão) aberta(s) para negociação.  

4.  DIRETRIZES 

4.1  Uso de informações privilegiadas e restrições sobre o vazamento de 
informações para outras pessoas (tipping) 

O vazamento de informações é proibido para que todos no mercado tenham acesso 
igual e a mesma oportunidade de agir sobre as informações materiais.  As proibições 
de uso de informações privilegiadas e de vazamento de informações são projetadas 
para assegurar que qualquer pessoa que tenha acesso a informações materiais não 
divulgadas não realize negócios nem ajude outras pessoas a realizar negócios em 
desvantagem para os investidores em geral. 

(a) Pessoas em um “relacionamento especial” com o Emissor 

Você pode ter acesso a informações materiais sobre o Emissor ou outras empresas no 
curso normal do seu trabalho (como notícias sobre resultados financeiros antes da 
divulgação pública, mudanças significativas na administração, etc.).  De acordo com 
as leis de valores mobiliários aplicáveis, os diretores, executivos, funcionários, 
subcontratados e consultores do Emissor, entre outros, são considerados com tendo 
um “relacionamento especial” com o Emissor e, consequentemente, são abrangidos 
pelas proibições de uso de informações privilegiadas e de vazamento de informações 
descritas abaixo. O conceito de relacionamento especial com uma empresa de capital 
aberta é definido de forma muito ampla e se estende a qualquer pessoa ou empresa 
que se enquadre numa das categorias resumidas no Anexo “A”. Sobretudo, também 
captura uma cadeia potencialmente infinita de pessoas que recebem informações 
materiais não divulgadas sobre o Emissor.  

(b) Não negociação com base em informações materiais não divulgadas 

É ilegal e estritamente proibido por esta Política, direta ou indiretamente, realizar 
qualquer transação que envolva uma compra ou venda de valores mobiliários do 
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Emissor, ou realizar quaisquer transações, direta ou indiretamente, com quaisquer 
valores mobiliários do Emissor, em qualquer momento no qual você tomar 
conhecimento de informações materiais não divulgadas. Fazer isso seria utilizar 
informações privilegiadas (insider trading).  

Você pode, de tempos em tempos, recusar uma transação proposta com valores 
mobiliários do Emissor, mesmo se planeja concluir a transação antes de tomar 
conhecimento de informações materiais não divulgadas. Perguntas sobre se a 
informação é material, se a informação material agora é pública ou foi “abertamente 
divulgada”, ou deixou de ser material, devem ser direcionadas ao Departamento de 
Relações com Investidores do Emissor. 

As transações que podem ser necessárias ou justificáveis por razões independentes 
(como a necessidade de arrecadar dinheiro para uma despesa de emergência) não 
estão isentas dessas restrições ou das restrições ao vazamento de informações a 
terceiros.  As leis de valores mobiliários não reconhecem circunstâncias atenuantes e, 
em todos os casos, até mesmo a aparência de uma transação indevida deve ser evitada 
para manter a reputação do Emissor de cumprimento dos mais altos padrões de 
conduta.  

(c) Não “vazar informações” ou “fazer recomendações” 

Também é ilegal e estritamente proibido por esta Política divulgar, além do curso de 
negócios necessário, informações materiais não divulgadas relativas ao Emissor a 
qualquer outra pessoa (tais como, entre outros, familiares, vizinhos, amigos, 
conhecidos, profissionais de investimentos, planejadores financeiros, empresas 
familiares ou trustes familiares), ou fazer recomendações ou encorajar, além do curso 
de negócios necessário, a compra ou venda de valores mobiliários do Emissor com 
base em informações materiais não públicas. Fazer isso seria “vazar informações a 
terceiros”. 

A questão de saber se uma divulgação específica está sendo feita no “curso de negócios 
necessário” é uma questão de direito controversa, e deve ser determinada caso a caso. 
Embora as comunicações entre funcionários, diretores e membros do conselho, 
assessor jurídico, auditores e outros assessores profissionais sejam geralmente 
aceitáveis, a divulgação para analistas, investidores institucionais, outros profissionais 
do mercado e membros da imprensa e outros meios de comunicação é uma forma de 
“vazamento de informações” e não será considerada como estando no curso de 
negócios necessário. Perguntas sobre se determinada divulgação proposta está no 
“curso de negócios necessário” devem ser direcionadas ao Departamento de Relações 
com Investidores do Emissor. 

4.2 Restrições sobre vendas a descoberto e outras negociações especulativas 

Investir nos valores mobiliários do Emissor oferece uma oportunidade de compartilhar 
o seu crescimento futuro e, portanto, você é encorajado a realizar investimentos no 
Emissor no longo prazo. Como orientação geral, você deve adquirir os valores 
mobiliários do Emissor apenas se pretender mantê-los por um período de pelo menos 
seis meses. 

Aqueles aos quais esta Política se aplica devem abster-se de realizar negócios 
especulativos envolvendo valores mobiliários do Emissor com base em flutuações de 
curto prazo no preço dos títulos do Emissor ou outras condições de mercado. Isso 
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inclui, mas não se limita a: vendas a descoberto, negociação de puts, calls ou opções 
ou direitos ou obrigações similares de comprar ou vender valores mobiliários ou 
derivativos do Emissor relativos a títulos do Emissor, e a compra de valores mobiliários 
do Emissor com a intenção de revendê-los rapidamente. Além disso, você não tem 
permissão de comprar valores mobiliários do Emissor em margem. Você pode, 
certamente, exercer opções de compra de ações concedidas pelo Emissor e, sujeito às 
restrições discutidas nesta Política, vender as ações adquiridas por meio do exercício 
dessas opções. 

Um put é uma opção de vender um título a um preço específico antes de uma data 
definida, e um call é uma opção ou direito de comprar um título a um preço específico 
antes de uma data definida.  Geralmente, as opções de venda (put) são adquiridas 
quando uma pessoa acredita que o valor de um título cairá, enquanto as opções de 
compra (call) são adquiridas quando uma pessoa acredita que o valor de um título 
aumentará.  Uma transação em opções é, de fato, uma aposta no movimento de curto 
prazo dos valores mobiliários do Emissor e, portanto, cria uma aparência de negociação 
com base em informações materiais não públicas.  As transações em opções também 
podem focar sua atenção no desempenho de curto prazo em detrimento dos objetivos 
de longo prazo do Emissor.  Consequentemente, você não pode realizar uma transação 
de put, call ou outras transações com derivativos envolvendo os valores mobiliários do 
Emissor em uma bolsa ou em qualquer outro mercado organizado. 

4.3 Transações de proteção (hedge) 

Aqueles aos quais esta Política se aplica também estão proibidos de comprar 
instrumentos financeiros (como contratos a termo variáveis pré-pagos, swaps ou 
collars de ações), projetados para proteger ou compensar uma diminuição no valor de 
mercado dos valores mobiliários do Emissor.  

Determinadas formas de operações de proteção ou monetização, incluindo collars a 
custo zero, swaps de ações, fundos cambiais e contratos de venda a termo, permitem 
que um acionista proteja a maior parte do valor de suas participações acionárias, 
muitas vezes em troca de todo ou parte do potencial de apreciação da ação.  Essas 
transações permitem que o acionista continue detendo os valores mobiliários cobertos, 
mas sem os riscos e benefícios totais da propriedade.  Visto que a participação nessas 
transações pode fazer com que você não tenha mais os mesmos objetivos que os 
outros acionistas do Emissor, você não poderá participar dessas transações. 

4.4 Contas margem e cauções 

Os valores mobiliários detidos em contas margem como garantia, sob a forma de um 
empréstimo com margem, podem ser vendidos pelo corretor sem o consentimento do 
cliente se o cliente não atender uma chamada de margem.  Da mesma forma, os 
valores mobiliários caucionados (ou hipotecados) como garantia de um empréstimo 
podem ser vendidos na execução se o devedor inadimplir no pagamento do 
empréstimo.  Uma venda de margem ou venda de execução que ocorre no momento 
em que o administrador está ciente de informações materiais não públicas ou, de outra 
forma, não tem a autorização para negociar Valores Mobiliários do Emissor, estaria sob 
as restrições de negociação desta Política nesses momentos.  Portanto, nenhuma 
Pessoa do Emissor pode manter os Valores do Emissor em uma conta de margem ou 
caucionar os Valores Mobiliários do Emissor como garantia para um empréstimo.   
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4.5 Bloqueios (blackouts) de negociação 

O Emissor estabeleceu certos períodos (“Períodos de Bloqueio”) durante os quais todos 
os diretores, executivos, alta administração, membros das equipes financeiras e 
jurídicas do Emissor, e alguns outros funcionários que trabalham em estreita 
colaboração com informações materiais ou financeiras e que recebem um aviso do 
Diretor de Relações com Investidores de que são designados funcionários com 
bloqueio(coletivamente, “Pessoas Restritas”)1 devem abster-se de realizar qualquer 
transação com valores mobiliários do Emissor. 

Um Período de Bloqueio começará 30 dias antes do encerramento de um trimestre 
fiscal e terminará com 3 (três) dias de negociação completos após a divulgação pública 
dos resultados financeiros do Emissor para esse encerramento do trimestre ou 
exercício fiscal, conforme o caso. 

De tempos em tempos, o Departamento de Relações com Investidores, em consulta 
com o Departamento Jurídico e o Departamento de Governança Corporativa, pode 
impor períodos especiais de bloqueio, durante os quais você e outras pessoas afetadas 
estarão proibidas de realizar transações com valores mobiliários do Emissor. No caso 
de um período de bloqueio especial, o Diretor de Relações com Investidores notificará 
você e outras pessoas afetadas, que estarão proibidas de realizar qualquer transação 
envolvendo os valores mobiliários do Emissor até um novo aviso por escrito. A 
imposição de um período de bloqueio especial representa, em si, informações 
confidenciais, e o fato desse período ter sido imposto não pode ser divulgado a 
terceiros.   

O Departamento de Relações com Investidores, em consulta ao Departamento Jurídico 
e Departamento de Governança Corporativa, pode encurtar, suspender, rescindir ou 
ampliar qualquer período de bloqueio pelo tempo e durante o período de tempo que 
julgar apropriado, considerando as circunstâncias relevantes. Qualquer pessoa afetada 
por essa modificação será devidamente notificada.   

Mesmo na ausência de um Período de Bloqueio, qualquer pessoa que tenha 
informações materiais não divulgadas sobre o Emissor não deve realizar nenhuma 
transação com seus valores mobiliários até que essas informações tenham sido 
divulgadas publicamente por 3 (três) dias de negociação.  

4.6 Determinadas exceções 

Opções de ações exercidas: Esta Política não se aplica ao exercício de compra de ações 
de qualquer funcionário, na qual você paga valores do próprio bolso para exercer e 
manter a ação, ou para o “exercício líquido” de um direito de retenção de imposto 
mediante o qual você opta pelo Emissor reter as ações sujeitas a uma opção para 
atender os requisitos de retenção de impostos. No entanto, esta Política se aplica a 
qualquer venda de ações como parte de um exercício de transação auxiliado pelo 
corretor não envolvendo dinheiro ou qualquer outra venda no mercado com a 
finalidade de gerar o caixa necessário para pagar o preço de exercício de uma opção. 

Plano de compra de ações do funcionário: Esta Política não se aplica a compras de 
ações do Emissor resultantes da sua contribuição periódica no plano de compra de 
ações do funcionário de acordo com a opção feita por você no momento da inscrição. 
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No entanto, esta Política aplica-se a: (1) uma opção de participar do plano para 
qualquer período de inscrição, (2) vendas de ações do Emissor compradas de acordo 
com o plano e (3) uma opção de aumentar ou diminuir o valor das contribuições 
periódicas automáticas por desconto na folha de pagamentos para o plano. 

Prêmios em ações restritas e unidades de ações restritas: Esta Política não se aplica à 
aquisição de direitos e liquidação de ações restritas e unidades de ações restritas, ou 
à retenção ou venda de ações de volta para o Emissor para atender as obrigações de 
retenção de impostos na aquisição de ações restritas ou unidades de ações restritas. 
No entanto, a Política aplica-se a qualquer venda no mercado de ações após a aquisição 
do direito. 

Plano de Reinvestimento de Dividendos: Esta Política não se aplica a compras de ações 
do Emissor de acordo com o seu plano de reinvestimento de dividendos resultante do 
seu reinvestimento de dividendos pagos com base nas ações do Emissor. No entanto, 
esta Política aplica-se a compras voluntárias de ações do Emissor resultantes de 
contribuições adicionais que você optar por fazer ao plano de reinvestimento de 
dividendos e a uma opção de participar do plano ou aumentar seu nível de participação 
no plano.  Esta Política também se aplica à venda de qualquer ação do Emissor 
adquirida de acordo com o plano. 

4.7 Pré-aprovação de negócios 

Uma vez que as Pessoas Restritas provavelmente terão acesso a informações materiais 
não divulgadas regularmente, essas pessoas devem entrar em contato e obter a pré-
aprovação por escrito do Departamento de Relações com Investidores, 
independentemente de o Período de Bloqueio estar ou não em vigor, antes de iniciar 
qualquer transação com os valores mobiliários do Emissor, inclusive para transações 
que ocorrem fora de um período de bloqueio, qualquer exercício de opções de compra 
de ações de diretores ou funcionários e quaisquer presentes em valores mobiliários do 
Emissor. Cada transação proposta será avaliada em conjunto com o Departamento 
Jurídico e o Departamento de Governança Corporativa para determinar se gera 
potenciais preocupações de uso de informações privilegiadas ou outras preocupações 
com base na legislação de valores mobiliários. A autorização de uma transação só é 
válida por um período de três (3) dias úteis, a menos que seja revogada anteriormente. 
Se o pedido de transação não for concluído dentro desse período de 72 horas, a 
aprovação da transação proposta deve ser solicitada novamente. Se a autorização for 
negada, o fato dessa negação deve ser mantido em sigilo pela pessoa que solicita a 
aprovação.  

4.8 Requisitos sobre o uso de informações privilegiadas  

De acordo com as leis canadenses de valores mobiliários, certos “insiders” do Emissor 
(que incluem, entre outros, todos os diretores, determinados diretores executivos e 
gerentes seniores e alguns outros funcionários, consultores e subcontratados do 
Emissor) são considerados “insiders reportantes” e, consequentemente, devem 
reportar seus negócios com valores mobiliários do Emissor. O Departamento de 
Relações com Investidores vai assessorar os funcionários e terceiros se for um “insider” 
reportante, conforme definido nas leis de valores mobiliários aplicáveis. 

Os “insiders” reportantes devem arquivar um relatório inicial sobre o uso de 
informações privilegiadas dentro de até 10 (dez) dias corridos após o primeiro se tornar 
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um “insider” reportante, divulgando qualquer propriedade beneficiária direta ou 
indireta de valores mobiliários do Emissor e participação em, ou direitos ou obrigações 
associados a um instrumento financeiro relacionado envolvendo um título do Emissor. 
Os “insiders” reportantes também devem apresentar um relatório sobre o uso de 
informações privilegiadas dentro de até 5 (cinco) dias da data de qualquer mudança 
na propriedade beneficiária direta ou indireta, ou essa participação, direito ou 
obrigação. Os relatórios de “insiders” são arquivados junto aos órgãos regulatórios de 
valores mobiliários por meio do System for Electronic Disclosure by Insiders (SEDI) no 
site www.sedi.ca. 

Os “insiders” reportantes (não o Emissor) são pessoalmente e legalmente responsáveis 
por assegurar a divulgação precisa e oportuna de suas atividades de negociação. O 
Departamento de Relações com Investidores está disponível para ajudá-lo na 
preparação e arquivamento de relatórios de uso de informações privilegiadas e, quando 
essa assistência for solicitada, os “insiders” reportantes devem fornecer todas as 
informações necessárias ao Departamento de Relações com Investidores para permitir 
a apresentação oportuna. Qualquer assistência oferecida ou fornecida pelo 
Departamento de Relações com Investidores não reduz de nenhuma forma as 
obrigações impostas aos “insiders” reportantes pelas leis de valores mobiliários 
aplicáveis. Os “insiders” reportantes que arquivam seus próprios relatórios são 
solicitados a fornecer prontamente uma cópia ao Departamento de Relações com 
Investidores para que os registros do Emissor possam ser atualizados.  

As consequências do descumprimento dos requisitos de uso de informações 
privilegiadas incluem a imposição de taxas pelo arquivamento tardio, sendo 
identificado como um arquivador tardio nos bancos de dados públicos mantidos pelos 
órgãos reguladores de valores mobiliários, emissão de ordens de interrupção de 
negócios, ou, nas circunstâncias apropriadas, processos de execução. 

4.9 Negociação de títulos de outras empresas 

Esta Política não se restringe a informações que afetem o Emissor e seus títulos. Você 
pode obter informações materiais sobre outras empresas no decorrer do seu trabalho 
para o Emissor. Como tal, esta Política e as diretrizes aqui estabelecidas também se 
aplicam a informações materiais não divulgadas sobre outras empresas ou entidades 
com as quais fazemos negócios, incluindo, entre outras, parceiros de joint ventures ou 
prestadores de serviços, clientes, parceiros, vendedores e fornecedores do Emissor, 
bem como candidatos potenciais à licitação, incorporação ou aquisição (coletivamente, 
“contrapartes de negócios”), quando essas informações são obtidas no decorrer da 
relação empregatícia ou prestação de serviços para ou em nome do Emissor.  

As penalidades criminais e civis e a rescisão do seu relacionamento com o Emissor 
podem resultar da negociação de valores mobiliários de, ou o vazamento de 
informações para ou a recomendação de negócios relacionados a qualquer contraparte 
de negócios quando possuir informações materiais não divulgadas sobre essa 
contraparte de negócios. As informações materiais não divulgadas sobre as 
contrapartes de negócios do Emissor devem ser tratadas da mesma maneira e com o 
mesmo cuidado que as informações diretamente relacionadas ao Emissor. 
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4.10 Confidencialidade 

Você deve manter a confidencialidade das informações não públicas do Emissor. Caso 
você receber qualquer consulta ou pedido de informações (particularmente resultados 
financeiros e /ou projeções, e incluindo qualquer consulta ou solicitação para transmitir 
ou negar informações sobre o Emissor) de qualquer pessoa ou entidade fora do 
Emissor, como um analista de ações , e não fizer parte de suas obrigações corporativas 
regulares responder a essa consulta ou pedido, a consulta deve ser encaminhada à 
área de Relações com Investidores, que determinará se ela também deve ser 
encaminhada ao Diretor de Compliance. Consulte a Política de Divulgação da Empresa 
para obter mais orientações sobre a confidencialidade e restrições relacionadas.     

4.11 Conscientização sobre a Política e consequências de sua violação 

Cópias desta Política serão disponibilizadas aos diretores, executivos, funcionários, 
consultores e subcontratados, seja diretamente ou por meio da publicação da Política 
no site do Emissor, e essas pessoas serão informadas sempre que alterações 
significativas forem realizadas. 

O uso de informações privilegiadas e o vazamento de informações para terceiros são 
ofensas graves e as consequências podem ser sérias.  Os diretores, executivos, 
funcionários, subcontratados ou consultores do Emissor que violam esta Política 
estarão sujeitos a ações disciplinares por parte do Emissor, incluindo a eventual 
rescisão do relacionamento com o Emissor. Tais ações são adicionais à imposição de 
multas e penas significativas e/ou prisão. Você deve considerar cuidadosamente como 
as suas atividades de negociação podem ser interpretadas pelas autoridades policiais 
que têm o benefício da visão retrospectiva.   

Os “insiders” também podem ser responsabilizados por transações indevidas realizadas 
por qualquer pessoa (comumente chamada de “beneficiário do vazamento de 
informações”) que recebeu informações materiais não divulgadas sobre o Emissor ou 
recomendações ou pareceres com base nessas informações. Grandes penalidades 
foram impostas mesmo quando a pessoa divulgadora não se beneficiou da negociação. 

Além disso, qualquer atividade dessa natureza (ou mesmo uma acusação de violações 
das leis de valores mobiliários) pode não somente resultar em consequências 
significativas para você, mas também pode ser muito prejudicial para a reputação do 
Emissor e seus relacionamentos com suas contrapartes de negócios e expô-lo a 
responsabilidades.   

O Departamento de Relações com Investidores, em consulta com o Departamento 
Jurídico e o Departamento de Governança Corporativa, pode, de tempos em tempos, 
permitir desvios em relação a esta Política e nenhuma disposição aqui contida destina-
se a atribuir responsabilidade civil aos segurados do Emissor ou a qualquer outra 
responsabilidade. 

4.12 Transações pós-rescisão 

As restrições estabelecidas nesta Política podem continuar sendo aplicadas mesmo 
após o término do vínculo trabalhista ou do serviço com o Emissor.  Se você estiver 
sob posse de informações materiais não públicas quando o seu vínculo trabalhista ou 
serviço acabar, não poderá negociar valores mobiliários do Emissor (ou os valores 
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mobiliários de outra empresa, conforme descrito nesta Política) até que essas 
informações se tornem públicas ou não sejam mais materiais. 

4.13 Revisão da Política 

Esta Política será revisada periodicamente pelo Emissor, visando garantir que ela 
continue cumprindo as leis aplicáveis e boas práticas de governança corporativa. Esta 
Política pode ser alterada a qualquer momento, a critério do Departamento de Relações 
com Investidores do Emissor. 

 
4.14 Dúvidas 

Se você tiver dúvidas sobre questões gerais de uso de informações privilegiadas, 
qualquer parte desta Política ou suas responsabilidades ao amparo desta Política, entre 
em contato com o Departamento de Relações com Investidores do Emissor.  

4.15 Agradecimento 

Você deve confirmar seu entendimento e a intenção de cumprir esta Política. 

5. ANEXOS 

5.1 Organograma 
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