www.acquavero.com.br

CÓDIGO DE
CONDUTA

VS.1 julho/2021

01

A equipe Acqua-Vero tem a missão de oferecer as
melhores soluções financeiras para os nossos clientes de
acordo com seu perfil e momento de vida, priorizando o
relacionamento e a transparência.
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O Código de Conduta Acqua-Vero é um documento com o objetivo de esclarecer e apontar os
padrões éticos que valorizamos dentro da empresa, sendo útil tanto para nossa equipe interna
quanto para nossos parceiros, fornecedores e clientes, que também compactuam com os
nossos valores em prol da ética, do respeito e da honestidade.

Transparência

Disciplina

Pessoas

Excelência

Nosso intuito é colocar em prática todos os dias atitudes que reafirmam esse modo de conduta
e instruir todos que nos cercam para que também o siga. Colocamos pessoas em primeiro
lugar, e será sempre nosso dever denunciar qualquer irregularidade ocorrida na Acqua-Vero
para preservarmos a imagem da empresa perante o mercado.

Introdução
O que é um código de conduta?
“Um código de conduta é um conjunto de regras para orientar e disciplinar a conduta
de um determinado grupo de pessoas de acordo com os seus princípios.”

Ele é importante para qualquer empresa e tem como objetivo definir e defender um modo
de conduta na Acqua-Vero, ditando a maneira como os negócios devem ser realizados para
conseguirmos estar sempre alinhados com o nosso propósito de preservar o patrimônio dos
nossos clientes, aproximando-os a cada dia de seus objetivos financeiros.

Gostaria de conversar com a gente ou tem alguma dúvida?
Mande um e-mail para juridico@acquavero.com.br

É nosso dever nos mantermos sempre fiéis ao justo e ao correto.
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01. Ambiente de Trabalho
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Dentro do nosso ambiente de trabalho, o respeito é
essencial em nosso dia a dia
Saber como se comportar ao se comunicar com colegas de equipe, parceiros e clientes é
de extrema importante para um bom relacionamento.
Adotamos um Dress Code que deve ser seguido por todos os assessores. Prezamos o uso
de uma vestimenta adequada para o relacionamento com nossos clientes. Além disso,
não é permitido o uso de bebidas alcoólicas durante o ambiente de trabalho, com
exceção dos eventos que fazemos em datas especiais, mas sempre frisando a importância
da moderação e da consciência em qualquer ato. Substâncias ilícitas também são
abominadas em ambiente de trabalho.
Um perfil alinhado com a empresa é de extrema importância para um
ambiente forte e em harmonia.
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Discriminação e preconceito
Todos devem respeitar o próximo e serem respeitados. Nos preocupamos em
manter uma equipe que prioriza a ética e o espírito de pertencimento e atitudes
empreendedores para fazerem a diferença.

Assédio Moral, Psicológico e Sexual:
Prezamos para que todos os colaboradores não se sintam assediados de nenhuma
forma por qualquer parceiro de trabalho, considerando o assédio qualquer forma
de abordagem que gere constrangimento ou desconforto em outrem.

Política
Evitamos abordagens políticas em nosso ambiente de trabalho pois
acreditamos que tal posicionamento possa afetar a relação com nossos
clientes. Além disso, alertamos a todos que qualquer opinião não reflete
necessariamente com a visão da empresa.

02.

Conflito de interesses
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O Agente Autônomo de Investimentos deve informar a todos os seus clientes
exatamente a sua função dentro da Acqua-Vero, mencionando sermos um escritório
credenciado ao BTG Pactual.
Nossa assessoria se preocupa em uma comunicação formal, registrando através de
e-mails e gravações todas as propostas apresentadas e ações tomadas, além de deixar
claro os riscos envolvidos em cada operação.

Relacionamento com clientes
Nossos clientes são a base de toda a nossa estrutura. Por isso, prezamos sempre por um
relacionamento de transparência e confiança, oferecendo as melhores soluções financeiras
de acordo com o perfil e momento de cada cliente.

Relacionamento com terceiros
É sempre necessário levar em conta os interesses da Acqua-Vero, em todos e qualquer
momento de negociação com terceiros. A negociação deve ocorrer de forma respeitosa e
imparcial, buscando sempre o que for melhor para a empresa. Qualquer possível conflito,
entre em contato com o nosso jurídico.
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03.

Operações no
mercado financeiro

O mercado de renda variável pode ser muito atrativo, mas também
pode demandar maior tempo e atenção. Dessa forma, nossos
assessores não podem realizar alguns tipos de operações.
Tais operações não permitidas e suas respectivas penalidades
podem ser encontradas no Manual de Boas Práticas Acqua-Vero.

04. Mídias Sociais
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A Acqua-Vero está em constante crescimento, a cada dia alcançando novos
horizontes. Por sermos todos representantes da Acqua-Vero, devemos tomar
cuidado com a imagem da marca dentro do mercado de trabalho e com os nossos
clientes.
Devemos

ressaltar

que,

qualquer

atitude

da

vida

pessoal

dos

nossos

colaboradores acabam refletindo na imagem da empresa.

Portanto, é preciso tomar cuidado com o que é postado nas redes sociais,
principalmente por ser um dos maiores meios de comunicação e de informação
dos últimos tempos.
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Divulgar informações confidenciais ou não autorizadas pela Acqua-Vero
pode ser prejudicial para a imagem da empresa.
Não manifeste nenhuma opinião como sendo nosso posicionamento oficial,
a menos que seja autorizado pela empresa.
Não divulgue nenhum dado privado ou público que não esteja alinhado com
a comunicação Acqua-Vero.
Deve ser evitado quaisquer comentários sobre temas que possam ser
polemizados, como política, religião, movimentos extremistas, sexualidade e
drogas.
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Não se esqueça,
seu engajamento é de extrema importância para alcançarmos novas pessoas e
divulgarmos nossa marca. Porém, lembre-se sempre de que, qualquer fala ou
posicionamento de qualquer colaborador ou sócio dentro das redes sociais, pode
afetar a imagem da empresa.
Aproveite todos os nossos conteúdos divulgados nas redes sociais Acqua-Vero e os use
a nosso favor! Temos uma equipe de Marketing preparada para desenvolver conteúdos
de extrema qualidade.
Além disso, temos porta-vozes estratégicos para fazerem a comunicação da empresa
atualmente. Conte com a gente e vamos juntos nessa!
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Corrupção e fraude

Nós não toleramos quaisquer atos de corrupção na empresa, muito menos
atitudes de colaboradores para obter vantagens ou para beneficiar terceiros.
Fraude de dados internos ou de clientes também é intolerável na Acqua-Vero e
somos contra qualquer atitude que infrinja leis ou normas que regulamentam
nosso mercado.

Qualquer colaborador que infringir alguma das leis, serão responsáveis por
arcar com as consequências de seus atos.

Iremos sempre crescer seguindo uma política baseada na ética e na honestidade, e
é dessa forma que queremos seguir independente de onde e com quem
estivermos.
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0.6 Prevenção de crimes
Construímos nossa empresa pensando em um time de profissionais que estejam
100% alinhados com nossa cultura que abomina qualquer prática criminosa.

Nosso time de Compliance está sempre preparado para esclarecer
quaisquer dúvidas sobre o assunto e deve ser contatado sempre
que houver algum caso que infrinja a lei.

Contestações de qualquer colaborador que esteja compactuando com a prática de
um crime por terceiros também sofrerá penalizações.

07. Ética

12

Colocar sempre nossos clientes em primeiro lugar é um dos maiores pilares da
Acqua-Vero. Nos preocupamos em criar relações baseadas no respeito e na
transparência, para que os clientes tenham a melhor experiência possível, e assim
consiga alcançar todos os seus objetivos financeiros conosco.

Encantar as pessoas será sempre nossa missão, e é nosso dever respeitar todas e
quaisquer leis e normas dos órgãos regulatórios do nosso mercado.

Além disso, o nosso comitê de ética é formado pela área de Compliance e é
responsável por cuidar de infrações ao Manual de Boas Práticas Acqua-Vero e às
políticas de conduta das áreas.
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08.

Informações
Confidenciais e LGPD

Todas as informações referentes aos nossos clientes são
confidenciais. Não podemos compartilhar nem seus nomes
nem seus dados cadastrais. Não é permitido que se
compartilhem

informações

relacionadas

às

suas

movimentações financeiras ou investimentos.
Quando materiais com essas informações forem impressos
para assinatura de cadastro, reunião com o cliente ou por
alguma outra razão, após utilizados, deverão ser destruídos
para que esses dados sejam protegidos.
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09.
Penalidades
Qualquer pessoa que infringir nosso código sofrerá
penalidades como advertências, multas, afastamento
temporário, exclusão da sociedade e/ou demissão.
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10.

Conformidade com
o código de conduta

Com todas as medidas e precauções do nosso código Acqua-Vero,
temos a certeza de que estaremos caminhando na direção certa da
maneira correta.
Como nosso colaborador, divulgue nossa cultura e tenha sempre
“atitude de dono” para fazer a diferença pela empresa e pelas pessoas.

www.acquavero.com.br

Investindo no seu melhor relacionamento
Caso você queira fazer uma denúncia, contatar diretamente nossa área de
Compliance pelo e-mail: juridico@acquavero.com.br

Contamos com você e agradecemos a compreensão.

