
 

 

1. INTRODUÇÃO 

O objetivo desta Política é estabelecer procedimentos e regras para os investimentos 
dos colaboradores da Unbox Capital, a fim de evitar situações que possam 
caracterizar conflito de interesses ou a utilização indevida de informações 
confidenciais da Unbox e seus investidores , em concordância com o “Código de Ética 
e Conduta”.  

2. ABRANGÊNCIA 

Essa Política estende-se aos familiares diretos e dependentes dos Colaboradores, 
portanto, devem ser aplicadas em todas as negociações pessoais realizadas pelos 
Colaboradores nos mercados financeiro e de capitais, assim como por (i) seus 
cônjuges ou companheiros; (ii) seus dependentes financeiros, assim considerados 
quaisquer descendentes menores de idade e/ou pessoas assim determinadas em 
suas respectivas declarações de imposto de renda; (iii) ascendentes em 1° grau;  (iv) 
pessoas jurídicas nas quais tais pessoas detenham participação societária, e (v) 
pessoas que residam no mesmo domicílio que o colaborador. 

Todos os Colaboradores deverão atestar, por meio da assinatura e da entrega ao 
Diretor de Compliance e Risco do Termo de Recebimento e Compromisso (“Termo de 
Recebimento e Compromisso”), conforme minuta presente no Anexo I, quando da sua 
admissão na Unbox Capital, que leu e concorda com as disposições contidas nesta 
Política, e no Anexo II, caso se aplique, reportar a natureza dos investimentos 
pessoais e/ou em participações existentes que sejam relevantes, como Conselho, 
Grupos de Investimento ou qualquer outra atividade relevante. Tais práticas que o 
Colaborador venha a ocupar posições de médio e longo prazo, em qualquer atividade, 
deve sempre consultar o Diretor de Compliance e Risco. 

O Colaborador pode realizar investimentos através de instituições locais e 
internacionais, desde que estas instituições possuam boa reputação e que as 
operações efetuadas pelo Colaborador estejam em concordância com esta Política, o 
Código de Ética e Conduta e demais normas escritas da Unbox Capital. 
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3. DIRETRIZES GERAIS  

Os Colaboradores devem atuar de forma ética, íntegra, diligente e profissional. Os 
investimentos pessoais devem ser feitos em conformidade com o disposto na lei, na 
regulamentação, na presente Política e nas demais políticas da Unbox Capital 
eventualmente aplicáveis. Quaisquer exceções às regras ou dúvidas deverão ser 
reportadas e/ou aprovadas formalmente pelo Diretor de Compliance e Risco. 

Entre os princípios que norteiam as atividades de investimentos pessoais, são 
vedadas práticas que possam prejudicar os sócios, investidores, atividades e os 
negócios da Unbox Capital, tais como: 

a) Operações que possam caracterizar conflito de interesses ou aparência de conflito 
de interesses entre seus investimentos pessoais e as atividades e os negócios da 
Unbox Capital, incluindo seus sócios e investidores; 

b) Operações baseadas em informações confidenciais recebidas, por meio de nossas 
atividades de investimentos, em qualquer circunstância, em benefício próprio ou de 
terceiros; 

c) Operações que priorizem os interesses pessoais, em detrimento dos interesses da 
Unbox Capital, incluindo seus sócios e investidores;  

d) Operações de day-trade (compra e venda de ações no mesmo dia), com prazo 
menor de “hold” por 1 semana ; 

e) Operações que possam levar ao questionamento da conduta ética do Colaborador 
e coloque em risco sua própria reputação e/ou a da Unbox Capital. 

4. REGRAS PARA INVESTIMENTOS NO MAGAZINE LUIZA  

Os Colaboradores da Unbox Capital deverão cumprir a mesma Política vigente de Ato 
ou Fato relevante e Negociação de Valores Mobiliários do Magazine Luiza – que pode 
ser encontrada no link https://ri.magazineluiza.com.br/, essencialmente no que diz 
respeito a utilização de informações privilegiadas em benefício próprio ou de terceiros 
em negociação com valores mobiliários de emissão da Companhia (insider trading).  

Os Colaboradores da Unbox não poderão negociar valores mobiliários de emissão 
da Companhia ou prestar qualquer tipo de aconselhamento: 
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Durante o período de vedação de negociação de valores mobiliários de emissão da 
Companhia – período de 15 (quinze) dias corridos que antecedem a divulgação das 
informações trimestrais (ITR) e anuais (DFP) , a fim de prevenir negociações indevidas 
, cabendo ao Diretor de Compliance da Unbox, em consonância com o Diretor de 
Relações com Investidores do Magazine Luiza, informar as datas com antecedência 
aos Colaboradores da Unbox ; 

Para fins desta Política, toda e qualquer situação que ocasione dúvida, dependa de 
autorização, orientação ou esclarecimento, o Colaborador deverá entrar em contato 
com o Diretor de Compliance e Risco.  

5. VIOLAÇÕES E CONSEQUÊNCIAS  
O descumprimento desta Política estará sujeito a sanções internas e aos 
procedimentos e penalidades previstos em lei, além da responsabilização por perdas e 
danos causados a Unbox Capital e a terceiros .  

6. OUTRAS DISPOSIÇÕES  
A presente Política entrará em vigor a partir desta data , e vigorará por prazo 
indeterminado, até que haja deliberação em sentido contrário.  
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Anexo I – Termo de Recebimento e Compromisso 



Eu,  (Nome/CPF), venho por meio deste presente Termo, aderir a Política de 
Investimentos Pessoais da Unbox Capital aprovada em .../.../...... 

Comprometo-me a cumprir os termos e condições descritos, e ainda declaro ter 
ciência que violações às disposições configuram faltas suscetíveis e sanções internas 
aos procedimentos e penalidades previstos em lei, além da responsabilização por 
perdas e danos causados à Unbox Capital e a terceiros.  

Todas as informações declaradas neste termo são verdadeiras e autênticas. 

São Paulo, (data) 

Nome 
RG 
CPF 

Cargo 
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Anexo II – Declaração de posições prévias e Investimentos 



Caso aplique, listar as posições prévias à admissão na Unbox Capital que demande 
tempo prejudicial às suas atribuições na Unbox Capital, como por exemplo possíveis 
participações em Conselhos e Participações ilíquidas 

Caso aplique, listar abaixo investimentos que estejam sujeitos a restrições de acordo 
com a Política de Investimentos Pessoais. 

Todas as informações declaradas neste termo são verdadeiras e autênticas. 

São Paulo, (data) 

Nome 
RG 
CPF 

Cargo

POSIÇÃO ENTIDADE PERIODO

   

   

   

NATUREZA DO 
INVESTIMENTO ENTIDADE

D A T A D O 
INVESTIMENTO

                                           
VALOR
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