
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política de Segregação de Atividades 
ABRIL/2022 

 

 



 

 

 

 

  

POLÍTICA DE SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES SEGREGATION OF ACTIVITIES 
POLICY 

1. Introdução 1. Introduction  

1.1. A Política de Segregação de Atividades 
(“Política”) é parte integrante do Código de 
Governança Corporativa (“Código”) da 
GeoCapital Gestora de Recursos Ltda. 
(“GeoCapital”), e aplica-se a todos os sócios, 
funcionários, estagiários, temporários e 
terceiros contratados que atuem a serviço da 
GeoCapital (“Colaboradores”).  

1.1. The Segregation of Activities 
Policy (“Policy”) is an integral part of 
the Corporate Governance Code 
(“Code”) of GeoCapital Gestora de 
Recursos Ltda. (“GeoCapital”), and 
applies to all partners, employees, 
interns, temporary workers and 
contracted third parties who work in 
the service of GeoCapital 
(“Collaborators”). 

1.2. Fica eleito o sócio Fabio Maeyama, Diretor 
da GeoCapital, como responsável pelo 
disposto, em atendimento do disposto na 
Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 
2021, artigo 4º, inciso IV, estando este 
devidamente registrado no contrato social da 
empresa.  

1.2. The partner Fabio Maeyama, 
Director of GeoCapital, is elected as 
responsible for the compliance with 
the provisions of CVM1 Resolution 
No. 21, dated February 25th, 2021, 
Article 4, item IV, which is duly 
registered in the company's bylaws. 

2. Segregação das Atividades  2. Segregation of Activities 

2.1. A segregação de atividades, seja física ou 
de sistemas computacionais, constitui em mais 
uma medida para evitar situações de conflitos 
de interesses2 e uma forma adicional de 
proteger informações privilegiadas evitando, 
assim, a ocorrência de fraudes e erros.  

2.1. The segregation of activities of 
the areas, whether physical or 
through computer systems, is 
another measure to avoid situations 
of conflict of interest3 and an 
additional way of protecting 
privileged information, thus 
avoiding the occurrence of fraud 
and errors. 

2.2. Cabe destacar que para a correta aplicação 
desta Política, todos os Colaboradores têm 
seus acessos físicos e lógicos restritos às 
funções e atividades exercidas. Nesse sentido, 
há separação dos sistemas de informática e de 
acesso à dados entre as áreas e os 
Colaboradores, quando necessário, incluindo a 
segregação física das áreas que devem ser 
separadas.  

2.2. It should be noted that for the 
correct application of this Policy, all 
Collaborators should have their 
physical and logical access restricted 
to the functions, areas and activities 
performed. Due to that, there is a 
total separation between areas 
regarding computer and data access 
systems. Also, when necessary, 

 
1 The Brazilian Securities and Exchange Commission ("CVM") 
2 Os Conflitos de interesse são situações decorrentes de interesses divergentes e/ou conflitantes da 
GeoCapital com os de seus clientes. 
3 Conflicts of interest are situations arising from divergent and/or conflicting interests of GeoCapital with those 
of its clients. 



 

 

 

 

there is physical segregation of 
areas. 

2.3. A GeoCapital atuará somente na 
distribuição própria de seus fundos e carteiras 
geridas por ela, sendo assim dispensada da 
segregação física de instalações, a luz do 
parágrafo 4º do artigo 12 do Código 
Administração de Recursos de Terceiros da 
ANBIMA (“Código de Administração”).  

2.3. GeoCapital will only act in its 
own distribution of its funds and 
portfolios, thus exempting from the 
physical segregation of facilities, 
considering paragraph 4 of article 12 
of the ANBIMA4 Third-Party Asset 
Management Code (“Management 
Code”). 

2.4. A fim de evitar potenciais conflitos de 
interesse no que se refere à organização 
funcional da GeoCapital, todos os 
Colaboradores que atuam na atividade de 
gestão profissional de recursos de terceiros, 
participando do processo de análise, seleção e 
tomada de decisão de investimentos, 
dedicam-se com exclusividade à esta 
atividade. 

2.4. In order to avoid potential 
conflicts of interest regarding the 
functional organization of 
GeoCapital, all Collaborators who 
work with management of third-
party resources, such as 
participating in the analysis, 
selection, and investment decision-
making process, dedicate 
themselves solely to that activity. 

2.6 Com base na descrição do artigo 27 da 
Resolução CVM nº 21 de 25 de fevereiro de 
2021, a segregação de atividades exercidas 
pela pessoa jurídica administradora de carteira 
deve ser buscada pela adoção de 
procedimentos operacionais que tenham por 
objetivo:  
i. Segregar as instalações e definir as práticas 
que assegurem seu bom uso; 
ii. Assegurar o bom uso de equipamentos e 
informações comuns a mais de um setor da 
GeoCapital; 
iii. Preservar informações confidenciais e 
permitir a identificação das pessoas que 
tenham acesso a elas; e 
iv. Restringir o acesso a arquivos e permitir a 
identificação das pessoas que tenham acesso a 
informações confidenciais. 

2.5. Based on the description of 
article 27 of CVM Resolution No. 21 
dated February 25th, 2021, the 
segregation of activities conducted 
by the legal entity managing the 
portfolio must be sought by the 
adoption of operational procedures 
aimed at: 
i. Segregate the facilities and define 
the practices that ensure their 
effective use; 
ii. Ensure the effective use of 
equipment and information 
common to more than one sector of 
GeoCapital; 
iii. Preserve confidential information 
and allow the identification of 
people who have access to them; 
and 
iv. Restrict access to files and allow 
identification of people who have 
access to confidential information. 

2.6. Arquivos salvos na rede interna da 
GeoCapital são segregados por diretórios, cujo 

2.6 Files saved on GeoCapital's 
internal network are segregated by 

 
4 The Brazilian Financial and Capital Markets Association (“ANBIMA”). 



 

 

 

 

acesso é limitado aos Colaboradores que 
possuem devida autorização de acesso, 
conforme usuário e senha pessoal atribuído a 
cada Colaborador. Tal segregação permite que 
as respectivas equipes controlem o acesso e o 
fluxo de informações entre as equipes e 
respectivos Colaboradores autorizados.  

directories, whose access is limited 
to Collaborators who have proper 
access authorization, according to 
the user and personal password 
assigned to each Collaborator. Such 
segregation allows the respective 
areas to control the access and flow 
of information between them and 
their authorized Collaborators. 

2.9. Todos os Colaboradores da GeoCapital 
serão alocados fisicamente de acordo com as 
funções que irão desempenhar, sendo 
disponibilizadas linhas telefônicas específicas e 
diretórios de rede privativos e restritos de 
acordo com sua atividade.  

2.9. All GeoCapital Collaborators will 
be physically allocated according to 
the functions they will perform, with 
specific telephone lines and private 
and restricted network directories 
being made available according to 
their activity. 

2.10. Somente serão disponibilizadas 
informações de outras áreas caso o 
Compliance julgue necessário e cabível para o 
exercício da atividade em questão, com o 
intuito de promover maior segurança das 
informações geradas entre áreas e sua 
respectiva confidencialidade.  

2.10. Information from other areas 
will only be made available if 
Compliance deems it necessary and 
appropriate for the exercise of the 
activity in question, to promote 
greater security of the information 
generated between areas and their 
respective confidentiality. 

2.11. Nesse contexto, a GeoCapital aplica o 
conceito de “need to know basis” em que 
informações são disponibilizadas somente se 
solicitadas e com aprovação de Compliance, 
caso sejam confidenciais.  

2.11. In this context, GeoCapital 
applies the concept of “need to 
know basis” in which information is 
made available only if requested and 
if confidential, with Compliance´s 
approval. 

2.12. Para fins de segregação de 
responsabilidades a GeoCapital está dividida 
atualmente em três áreas: Investimentos, 
Operações & Controles Internos e Distribuição.  

2.12. For purposes of segregation of 
responsibilities, GeoCapital is 
currently divided into three areas: 
Investments,      Operations & 
Compliance and Distribution. 

2.13. Cada área possui um Diretor estatutário 
que será responsável legalmente pelo 
exercício das atividades de cada área, bem 
como a gestão do time em questão.  

2.13. Each area has a statutory 
Director who will be legally 
responsible for conducting the 
activities of each area as well as 
managing the area in question. 

2.14. Quando e se oportuno, a área de 
Compliance promoverá a aplicação das regras 
aqui contidas, de forma a assegurar a 
segregação física das instalações entre áreas 
responsáveis pelas atividades prestadas pela 
GeoCapital. Para isso, a área de Compliance 

2.14. When and if appropriate, 
Compliance will promote the 
application of the rules contained 
herein, to ensure the physical 
segregation of facilities between 
areas responsible for the activities 



 

 

 

 

poderá acessar todos os arquivos salvos e/ou 
transmitidos pelos Colaboradores, no contexto 
da atividade de monitoramento.  

provided by GeoCapital. Therefore, 
Compliance will be able to access all 
files saved and/or transmitted by 
Collaborators, in the context of the 
monitoring activity. 

2.15. O Compliance será responsável por 
monitorar o bom uso de instalações, 
equipamentos e informações comuns a mais 
de um setor da GeoCapital.  

2.15. Compliance will be responsible 
for monitoring the effective use of 
facilities, equipment, and 
information common to more than 
one GeoCapital areas. 

2.16. Todas as informações confidenciais serão 
preservadas e estão cobertas pela presente 
Política, sendo o Compliance responsável pela 
identificação e aprovação dos Colaboradores 
que podem ter acesso a tais informações.  

2.16. All confidential information 
will be preserved and are covered by 
this Policy, with Compliance being 
responsible for identifying and 
approving the Collaborators who 
may have access to such 
information. 

2.17. A GeoCapital manterá manuais escritos, 
que detalhem as regras e os procedimentos 
adotados relativos à segregação das atividades 
e confidencialidade. 

2.17. GeoCapital will maintain 
written manuals that detail the rules 
and procedures adopted regarding 
the segregation of activities and 
confidentiality. 

3. Tratamento de Dados Pessoais 3. Processing Personal Data 

3.1 Para fins desta Política, em consonância com 

o artigo 86 do Código de Administração, todos 
os dados pessoais devem ser tratados de acordo 
com as disposições da Lei 13.709, e, na eventual 
hipótese de compartilhamento de dados dessa 
natureza com a ANBIMA, a GeoCapital garantirá 
a atualização das informações compartilhadas e 
a transparência para com os titulares envolvidos, 
assegurando que estes tenham ciência da 
ocorrência dessa atividade e dos direitos 
garantidos pela referida Lei. 

3.1 For the purposes of this Policy, in 
accordance with article 86 of the 
Management Code, all personal 
data must be processed in 
accordance with the provisions of 
Law 13.709, and, in the event of 
sharing such data with ANBIMA, 
GeoCapital will guarantee the 
updating of the information shared 
and transparency towards the 
holders involved, ensuring that they 
are aware of the occurrence of this 
activity and the rights guaranteed by 
the aforementioned Law. 

4. Revisão  4. Revision 

4.1 A Política será analisada anualmente para 
validação e adequação da estratégia de 
investimento da GeoCapital. 

4.1 The Policy will be analyzed 
annually for validation and 
adequacy of GeoCapital's 
investment strategy. 

Em caso de dúvida ou divergências na sua 
interpretação, a versão inglesa deverá 
prevalecer. 

In case of doubt or differences of 
interpretation, the English version 
shall prevail over the Portuguese 
text. 



 

 

 

 

 

Título/Title Política de Segregação de Atividades/ 
Segregation of Activities Policy 

Elaborador/Creator Cristina Caetano 

Aprovador/Approved by Fabio Maeyama 

Data da Aprovação/Date of 
Approval 

18 de abril de 2022/ April 18th 2022  

Data da Próxima Revisão/Next 
revision 

18 de abril de 2023/ April 18th 2023 

Área Proprietária/Area Compliance e Riscos operacionais/Compliance 
and risk assessment  

 
 


