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INFORMAÇÃO
1. Introdução
1.1. A Política de Segurança e Sigilo da
Informação (“Política”) é parte integrante do
Código de Ética e Conduta (“Código”) da
GeoCapital Gestora de Recursos Ltda.
(“GeoCapital”) e visa orientar as ações,
procedimentos e diretrizes para o uso dos
ativos de informação da GeoCapital, ou a elas
confiados,
a
fim
de
garantir
a
confidencialidade, integridade, disponibilidade
e privacidade (quando aplicável) das
informações, sendo aplicável a todos os seus
sócios, funcionários, estagiários, temporários e
terceiros contratados que atuem a serviço da
GeoCapital (“Colaboradores”).

1.2. Fica eleito o sócio Fabio Maeyama, Diretor
da GeoCapital, como responsável pelo
disposto, em atendimento à Resolução CVM nº
21, de 25 de fevereiro de 2021, artigo 4º, inciso
IV, estando este devidamente registrado no
contrato social da empresa. As atividades
desenvolvidas pelo Compliance não estarão
subordinadas, em qualquer hipótese, à área de
gestão de recursos ou área de distribuição,
conforme disposto na Resolução CVM nº 21,
de 25 de fevereiro de 2021, artigo 4º,
parágrafo 3º incisos I e II.

1.3. O Analista de Tecnologia eleito e
designado como responsável pelas atividades
de tecnologia da informação, controlador e
encarregado pelo tratamento de dados
pessoais (em atendimento à Lei nº 13.709 de
2018, Lei Geral de Proteção de Dados –
“LGPD”) é o colaborador Guilherme Henrique
Vieira Pereira que pode ser representado por
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PRIVACY AND DATA SECURITY
POLICY
1. Introduction
1.1. The Privacy and Data Security
Policy (“Policy”) is an integral part of
the Code of Ethics and Conduct
(“Code”) of GeoCapital Gestora de
Recursos Ltda. (“GeoCapital”) and
aims to guide the actions,
procedures and guidelines for the
use of GeoCapital's information
assets, or entrusted to them, in
order
to
guarantee
the
confidentiality, integrity, availability
and privacy (when applicable) of the
information, being applicable to all
its partners, employees, interns,
temporary staff and contracted
third parties that work in GeoCapital
service (“Collaborators”).
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.
The activities developed by
Compliance
will
not
be
subordinated,
under
any
circumstances, to the management
area and/or distribution area, as
provided in CVM Resolution No. 21,
of February 25, 2021, article 4,
paragraph 3, items I and II.
1.3. The Technology Analyst elected
and designated in GeoCapital's as
controller and in charge of
processing personal data (in
compliance with Law No. 13,709 of
2018, General Data Protection Law “LGPD”) will be Guilherme Henrique
Vieira Pereira, and he may be

The Brazilian Securities and Exchange Commission ("CVM").

outros
Colaboradores
devidamente
habilitados, nos termos da regulamentação
atual.
1.4. A presente Política está em conformidade
com o disposto no item 2.7 do Ofício Circular
CVM/SIN Nº 05 de 2014 e no artigo 21 da
Resolução CVM nº 21 de 2021 que dispõe as
regras que orientam a conduta de todos os
Colaboradores no exercício de suas funções.

2. Política de segurança da Informação
2.1 Na GeoCapital entendemos que segurança
é a parte principal da cultura da sociedade e
que a segurança da informação deve ser
adotada como regra por todos os
colaboradores e parceiros. Para os
fornecedores a GeoCapital inclui cláusulas
contratuais explícitas sobre a Política e sua
importância para a sociedade. Todos esses
esforços convergem para a proteção dos ativos
de informação da GeoCapital, principalmente
em relação aos seus clientes, Colaboradores e
parceiros de negócios.

2.2 Todo Colaborador usufrui do acesso a
computadores,
telefones,
sistemas
e
informações corporativas para que possa
exercer sua função, o que implica na obrigação
de usar tais sistemas de forma responsável e
seguir as políticas da sociedade para proteger
tais informações e sistemas.
2.3 Os Colaboradores receberão, no momento
de sua contratação, um usuário e senha,
pessoal e intransferível para acesso à rede da
GeoCapital e correio eletrônico. A senha é de
inteira responsabilidade do Colaborador, que
não deverá, em hipótese alguma, compartilhar
ou emprestar a outros colaboradores e
terceiros.
2.3.1 Em caso de mudança de atividade,
desligamento ou ausência temporária não

represented by other Collaborator
duly qualified, under the current
regulations.
1.4. This Policy complies with the
provisions of item 2.7 of CVM/SIN
Circular Letter No. 05 of 2014 and
article 21 of CVM Resolution No. 21
of 2021, which provides rules that
guide
the
conduct
of
all
Collaborators in the exercise of their
functions.
2. Information Security Policy
2.1 GeoCapital understands that
security and protecting information
is an essential part of the culture and
all Collaborators and partners follow
such rule. Any system, process,
procedure, and control are designed
within this guideline. For suppliers,
GeoCapital
includes
explicit
contractual clauses about its Policy
and importance to GeoCapital. All
these efforts converge to protect
GeoCapital's information assets,
mainly in relation to its clients,
Collaborators,
and
business
partners.
2.2 Every Collaborator has access to
computers,
telephones,
and
corporate information so that he
can perform his function, which
implies the obligation to use such
information responsibly and follow
society's policies to protect such
information and systems.
2.3 Every Collaborator will receive,
at the time of their entrance in
GeoCapital, a personal and nontransferable
username
and
password for access to the
GeoCapital´s network and electronic
mail. The password is the sole
responsibility of the Collaborators,
who shall not, under any
circumstances, share or lend it to

remunerada o Colaborador ou gestor devem
comunicar o Compliance, que pode revogar o
acesso atual as pastas, e-mails ou documentos
de forma a manter a segurança das
informações.

2.4 Os arquivos com dados e informações
relativas a cada uma das atividades
desenvolvidas pela GeoCapital ficarão
alocados de forma que apenas os
Colaboradores da área relacionada à atividade
terão acesso às informações confidenciais e
sigilosas relativas à sua atividade.
2.5 Os Diretores, em nível estratégico, apoiam
ativamente a cultura desta Política como valor
estratégico para GeoCapital, por meio de um
claro direcionamento, demonstrando o seu
comprometimento, tal como demonstrado na
aprovação formal desta Política.
2.6 Os computadores e demais equipamentos
disponibilizados aos Colaboradores deverão
ser utilizados com a finalidade de atender aos
interesses da GeoCapital, sendo facultada a
utilização, de forma moderada, para fins
particulares, desde que sejam cumpridas as
seguintes regras:
i. mensagens devem ser profissionais e
apropriadas para comunicação empresarial;
ii. não são permitidas conversações que
possam ser consideradas ofensivas, chulas,
vulgares, obscenas, com ameaças ou assédio
(ou seja, piadas de gosto duvidoso,
comentários ou imagens de conteúdo sexual,
comentários que possam transmitir ofensa,
inclusive os baseados em sexo, raça, idade,
crença, orientação sexual, identidade sexual,
deficiência ou qualquer outra definida por lei);
iii. não é permitida a distribuição de materiais
licenciados ou registrados, de maneira
imprópria;

other Collaborators
parties.

and

third

2.3.1 In the event of a change of
activity, termination or temporary
unpaid absence, the Collaborator or
manager must notify Compliance,
who may revoke current access to
folders, emails, or documents to
maintain information security.
2.4 Files with data and information
related to each of the activities
developed by GeoCapital will be
allocated so that only Collaborators
in the area related to that activity
will have access to confidential
information related to their activity.
2.5 The Directors, at a strategic
level, actively support the culture of
this Policy as a strategic value for
GeoCapital, through a clear
direction, demonstrating their
commitment, as showed in the
formal approval of this Policy.
2.6 The computers and other
equipment made available to the
Collaborators must be used with the
purpose of meeting the interests of
GeoCapital, being allowed to use, in
a moderate way, for private
purposes, provided that the
following rules are complied with:
i. messages must be professional
and appropriate for business
communication;
ii. conversations that could be
considered offensive, foul, vulgar,
obscene, threatening or harassing
are not permitted (i.e., bad jokes,
comments or images of sexual
content, comments that may convey
offense, including those based on
sex, race, age, belief, sexual
orientation, sexual orientation,
disability, or any other basis defined
by law);

iv. não é permitida a transmissão de correntes,
anúncios ou solicitações, a não ser que tenham
sido
explicitamente
autorizados
pela
companhia; e
v. não é permitido o uso e, ou, download de
materiais impróprios.

2.7 Cada Colaborador tem acesso aos sistemas
da GeoCapital em prol de conduzir os seus
negócios legítimos e espera-se que estes sejam
usados de maneira profissional e responsável.
A área de Compliance se reserva o direito de
interceptar, monitorar e registrar sua
comunicação através de tais sistemas.

2.8. Todo Colaborador deve ser cuidadoso com
seu próprio equipamento e zelar pela boa
utilização dos demais. Caso algum Colaborador
identifique a má conservação, uso indevido ou
inadequado de qualquer ativo, deve
comunicar à área de Compliance.
2.8.1 Programas instalados nos computadores,
principalmente via Internet (“downloads”),
sejam de utilização profissional ou para fins
pessoais devem obter autorização prévia do
responsável pela área de informática e pela
área de Compliance. Não é permitida a
instalação de nenhum software ilegal
(“pirata”) ou que possuam direitos autorais
protegidos.
2.8.2 A instalação de aplicativos, bem como
Downloads para uso profissional, pode ser
realizada com prévia autorização do
Compliance, que poderá realizar inspeções
para averiguar a utilização de acordo com a
função exercida. Sanções poderão ser
aplicadas se tal ato puder trazer algum tipo de
risco para a GeoCapital e seus clientes ou se for
caracterizado o uso impróprio dos
equipamentos da GeoCapital para fins
diversos.

iii. improper distribution of licensed
or registered materials is not
permitted;
iv. it is not allowed to transmit
chains,
advertisements,
or
solicitations, unless they have been
explicitly authorized by GeoCapital;
and
v. use and/or download of
inappropriate materials is not
permitted.
2.7 Each Collaborator has access to
GeoCapital's systems to conduct its
legitimate business and is expected
to use it in a professional and
responsible
manner.
The
Compliance area reserves the right
to intercept, monitor and record
Collaborator´s
communication
through such systems.
2.8. All Collaborators must be
careful with their own equipment
and ensure that others are safely
used. If any Collaborator identifies
the poor conservation, misuse, or
inappropriate use of any asset,
he/she must report it to the
Compliance area.
2.8.1 Programs installed on
computers, mainly via the Internet
(“downloads”),
whether
for
professional use or for personal
purposes, must obtain prior
authorization from the person
responsible for the IT area and the
Compliance area. It is not allowed to
install any illegal (“pirated”)
software or that have copyright
protected.
2.8.2 The installation of applications,
as well as Downloads for
professional use, can be conducted
with prior authorization from
Compliance, being able to conduct
inspections to verify the use
according
to
the
function

2.9 O correio eletrônico disponibilizado pela
GeoCapital (“E-mail Corporativo”) caracterizase como correio eletrônico corporativo para
todos os efeitos legais, especialmente os
relacionados aos direitos trabalhistas, sendo
sua utilização preferencial voltada para
alcançar os fins comerciais aos quais se
destina.
2.9.1 As mensagens enviadas ou recebidas
através do E-mail Corporativo, os anexos
relacionados e a navegação através da rede
mundial de computadores estarão sujeitas a
monitoramento, sendo o Compliance
responsável pela verificação periódica dos
acessos e da utilização de mecanismos para
resguardar os interesses da GeoCapital.
2.9.2 O Colaborador deverá verificar o
conteúdo das mensagens recebidas através do
E-mail Corporativo no momento da abertura
da mensagem evitando sobre qualquer
hipótese a manutenção ou o arquivamento de
conteúdo
ofensivo,
discriminatório,
pornográfico ou vexatório, sendo a
responsabilidade apurada de forma específica
em relação ao destinatário da mensagem. Os
E-mails
Corporativos
poderão
ser
inspecionados pela GeoCapital, a critério da
área de Compliance, a qualquer tempo e sem
prévia notificação.

2.10 Todos os acessos remotos serão
monitorados pelo Compliance, sendo passíveis
de verificação periódica e sem prévio aviso.
2.11 A GeoCapital utiliza a tecnologia de
armazenamento de dados na nuvem (“eCloud
Computing”). Essa tecnologia permite maior

performed. Sanctions may be
applied if such an act can bring any
type of risk for GeoCapital and its
clients or if the misuse of GeoCapital
equipment for different purposes is
characterized.
2.9 The electronic mail provided by
GeoCapital (“Corporate E-mail”) is
characterized as corporate e-mail
for all legal purposes, especially
those related to labor rights, and its
preferential use is aimed at
achieving the commercial purposes
for which it is intended.
2.9.1 Messages sent or received
through Corporate E-mail, related
attachments and browsing through
the world wide web will be subject
to monitoring, with Compliance
being responsible for periodically
verifying
access
and
using
mechanisms to protect the interests
of the GeoCapital.
2.9.2 The Collaborator must verify
the content of the messages
received through the Corporate Email at the time of opening the
message, avoiding, under any
circumstances, the maintenance or
archiving
of
offensive,
discriminatory, pornographic, or
vexatious content, the responsibility
being determined specifically in
relation to the recipient of the
message. Corporate E-mails may be
inspected by GeoCapital, at the
discretion of the Compliance area, at
any time and without prior
notification.
2.10 All remote access will be
monitored by Compliance, being
subject to periodic verification and
without prior notice.
2.11 GeoCapital uses cloud data
storage
technology
(“eCloud
Computing”). This technology allows

segurança no acesso aos dados, uma vez que
as credenciais podem ser validadas até 2 vezes,
uma ao se conectar ao computador e uma
segunda ao se conectar ao servidor através da
rede
mundial
de
computadores.
Adicionalmente, além do firewall de segurança
nos servidores para acesso a sua rede, as
informações são monitoradas 24 horas por dia,
7 dias por semana por uma empresa
terceirizada contratada.
2.11.1 Os dados armazenados no eCloud
Computing também contam com rotinas de
Backup e realocação automática de servidor
em casos de falha, garantindo a integridade e
o acesso aos dados armazenados bem como a
continuidade nos negócios.
2.12 É de responsabilidade de todos os
Colaboradores a utilização responsável, a
conservação e a proteção dos patrimônios da
GeoCapital. Por isso, todos os equipamentos e
recursos eletrônicos devem ser manuseados
pelos Colaboradores com a intenção de
propiciar as ferramentas e informações
necessárias ao desempenho da função e que
incentivem a eficiência de cada Colaborador.
2.12.1 É expressamente proibido o uso de
qualquer recurso corporativo ou patrimônio
para uso pessoal e/ou prática de qualquer ato
ilícito, sob pena de responsabilização civil ou
até criminal.

2.13 A base de dados, sistemas
computadorizados, controles e planilhas
eletrônicas desenvolvidas internamente são
de propriedade da GeoCapital, sendo a sua
reprodução, cópia e transmissão vedados nos
termos da Lei 9.609/98.
2.14 O acesso remoto aos sistemas da
GeoCapital é feito de forma monitorada e
controlada pelo Administrador, podendo ser
verificada pelo Compliance a partir do registro
gerado pelo login do usuário.

greater security in data access since
credentials can be validated up to
two times: (i) once when connecting
to the computer and (ii) when
connecting to the server through the
World Wide Web. Additionally, in
supplement to the security system
on the servers to access your
network, the information is
monitored 24 hours a day, 7 days a
week by an outsourced company.
2.11.1 The data stored in eCloud
Computing also has backup routines
and automatic server reallocation in
case of failure, ensuring the integrity
and access to stored data as well as
business continuity.
2.12
All
Collaborators
are
accountable for the responsible use,
conservation, and protection of
GeoCapital's assets. Therefore, all
equipment and electronic resources
must be handled by Collaborator
with the intention of providing the
tools and information necessary for
the performance of the function and
that encourage the efficiency of
each Collaborator.
2.12.1 It is expressly prohibited to
use any corporate resource or
property for personal use and/or
practice of any illicit act, under
penalty of civil or even criminal
liability.
2.13 The database, computer
systems, controls and electronic
spreadsheets developed internally
are the sole property of GeoCapital,
and their reproduction, copying and
transmission are prohibited under
the terms of Law 9.609/98.
2.14 Remote access to GeoCapital's
systems is monitored and controlled
by the Administrator and can be
verified by Compliance from the
record generated by the user's login.

2.15 Toda e qualquer credencial de acesso que
não tiver atividade em até 30 dias serão
bloqueadas
em
todos
os
sistemas
corporativos.
2.16 Sempre que houver a ocorrência de
descumprimento ou suspeita ou indício de
descumprimento de quaisquer das regras
estabelecidas no Código ou aplicáveis às
atividades da GeoCapital, de acordo com os
procedimentos estabelecidos, o Compliance
poderá se utilizar dos registros e sistemas de
monitoramento eletrônico e telefônico
disponíveis para verificar a conduta dos
Colaboradores envolvidos.

3. Política de Confidencialidade e Sigilo das
Informações
3.1. As regras estabelecidas nessa política
visam proteger a GeoCapital e os seus clientes
acerca da divulgação inapropriada de
informações que possam representar quebra
de sigilo ou uso inapropriado da propriedade
intelectual da GeoCapital e seus clientes.

3.2.
Definição:
serão
consideradas
“Informações Confidenciais” todas e quaisquer
informações e/ou dados de natureza
confidencial (incluindo, sem limitação, todas as
informações
técnicas,
financeiras,
operacionais, econômicas, bem como demais
informações comerciais) referentes à
GeoCapital, suas atividades e seus clientes e
quaisquer cópias ou registro dos mesmos,
orais ou escritos, contidos em qualquer meio
físico ou eletrônico, que tenham sido direta ou
indiretamente fornecidos ou divulgados em
razão da atividade de administração de ativos
e carteiras de valores mobiliários e/ou
atividades de distribuição dos fundos geridos
pela GeoCapital, ainda que tais informações
e/ou dados não estejam relacionados
diretamente aos serviços ou às transações aqui
contempladas.

2.15 Any and all access credentials
that do not have activity within 30
days will be blocked on all corporate
systems.
2.16 Whenever there is an
occurrence of non-compliance or
suspicion or evidence of noncompliance with any of the rules
established in the Code or applicable
to GeoCapital's activities, in
accordance with the established
procedures, Compliance may use
the records and electronic and
telephone monitoring systems
available to verify the conduct of the
Collaborators involved.
3. Information Privacy and
Confidentiality of the information
3.1. The rules established in this
Policy aim to protect GeoCapital and
its clients from the inappropriate
disclosure of information that may
represent a breach of confidentiality
or inappropriate use of the
intellectual property of GeoCapital
and its clients.
3.2.
Definition:
“Confidential
Information” will be considered any
and all information and/or data of a
confidential nature (including,
without limitation, all technical,
financial, operational, economic
information, as well as other
commercial information) regarding
GeoCapital, its activities and its
clients and any copies or records
thereof, whether oral or written,
contained in any physical or
electronic medium, which have
been directly or indirectly provided
or disclosed as a result of asset
management
and
securities
portfolio
activities
and/or
distribution
activities
funds
managed by GeoCapital, even if such
information and/or data are not

3.2.1. Não serão consideradas Informações
Confidenciais todas as informações de domínio
público, de fácil acesso ou que tenham sido
divulgadas por terceiros por boa-fé, desde que
o Colaborador tenha o direito de divulgar sem
obrigação de confidencialidade.

3.3. Fica estabelecido que o Colaborador é
expressamente obrigado a manter o sigilo das
Informações
Confidenciais
transmitidas,
fornecidas e/ou divulgadas em função das suas
atividades através da GeoCapital ou em função
do seu vínculo. A reprodução, utilização,
divulgação, sem expressa autorização formal
do titular é vedada a todos os Colaboradores.

3.4. Todos os materiais produzidos e utilizados
pela GeoCapital e/ou por seus clientes, é
considerada material de propriedade da
GeoCapital, sendo vedada aos Colaboradores a
utilização para fins próprios, cessão, alienação
ou divulgação para terceiros. Os materiais
incluem, mas não se limitam a: informações
sobre
negócios,
técnicas,
planilhas,
formulários, projetos, desenvolvimentos de
qualquer natureza, produtos e serviços,
mesmo que estes possuem significativa
participação ou elaboração do Colaborador.

3.5. Os Colaboradores, ao aderirem ao Código,
dão ciência formal e expressa de que todo o
conteúdo produzido por eles passa a ser de
propriedade intelectual da GeoCapital.
3.6. Caso o Colaborador tenha que divulgar
qualquer informação confidencial, por
determinação
judicial
ou
autoridade
competente,
deverá
comunicar
imediatamente o Compliance tão logo receba
a solicitação e previamente à divulgação,

directly related to the services or
transactions contemplated herein.
3.2.1. Confidential Information will
not be considered all information in
the public domain, easily accessible
or that have been disclosed by third
parties in good faith, provided that
the Collaborator has the right to
disclose without obligation of
confidentiality.
3.3. It is hereby established that the
Collaborator is expressly obliged to
maintain the privacy of the
Confidential
Information
transmitted,
provided
and/or
disclosed according to his activities
through GeoCapital or according to
his relationship. Reproduction, use,
dissemination, without the express
formal authorization of GeoCapital
is prohibited to all Collaborators.
3.4. All materials produced and used
by GeoCapital and/or its clients are
GeoCapital's
property,
and
Collaborator are prohibited from
using them for their own purposes,
assignment, sale, or disclosure to
third parties. The materials include,
but are not limited to business
information,
techniques,
spreadsheets, forms, projects,
developments of any nature,
products, and services, even if these
have significant participation or
elaboration by the Collaborator.
3.5. Collaborators, by adhering to
the Code, give formal and express
knowledge that
all content
produced by them becomes
GeoCapital's intellectual property.
3.6. If the Collaborator must disclose
any confidential information, by
court order or competent authority,
he must immediately notify
Compliance as soon as he receives
the request and prior to disclosure,

limitando-se a divulgar estritamente
Informação Confidencial solicitada.

a limiting himself to strictly disclosing
the
Confidential
Information
requested.
3.7. A GeoCapital, através do Compliance, 3.7.
GeoCapital,
through
poderá:
Compliance, will be able to:
i. manter diferentes níveis de acesso a pastas e i. maintain distinct levels of access to
arquivos eletrônicos de acordo com as funções electronic folders and files according
dos Colaboradores através da disponibilização to the functions of the Collaborators
de login e senhas individuais e intransferíveis; through the availability of login and
ii. monitorar o acesso dos Colaboradores a individual and non-transferable
sites, blogs, fotologs, webmails, mensagens passwords;
instantâneas, entre outros, bem como os e- ii. monitor the access of
mails enviados e recebidos; e
Collaborators to websites, blogs,
iii. poderá gravar as ligações telefônicas de fotologs,
webmails,
instant
Colaboradores realizadas ou recebidas por messages, among others.
meio das linhas telefônicas disponibilizadas iii. may record the telephone calls of
pela GeoCapital para a atividade profissional Collaborator made or received
de cada Colaborador, especialmente, mas não through the telephone lines made
se limitando, às ligações da equipe de available by GeoCapital for the
atendimento e da mesa de operações da professional activity of each
GeoCapital.
Collaborator, especially, but not
limited to, calls from the service
team and the GeoCapital operations
desk.
3.8. Caso um Colaborador tenha acesso a 3.8. If a Collaborator has access to
qualquer informação que não tenha sido any information that has not been
previamente
autorizada
deverá, previously authorized, he/she must
imediatamente:
immediately:
i. abster-se de usar tal informação em seu i. refrain from using such
favor, para clientes da GeoCapital ou para information in your favor, for clients
terceiros, sob pena de demissão por justa of GeoCapital or for third parties,
causa e
under penalty of dismissal for just
ii. informar a Diretoria acerca do ocorrido cause and
indicando: a informação obtida, a forma como ii. inform the Board of Directors
tal informação foi obtida e a fonte da about what happened, indicating:
informação.
the information obtained, the way in
which such information was
obtained and the source of the
information.
3.9 A GeoCapital veda expressamente aos 3.9 GeoCapital expressly prohibits
Colaboradores efetuar qualquer tipo de Collaborators from conducting any
operação no mercado financeiro baseada em type of operation in the financial
informações privilegiadas, bem como market based on privileged
recomendá-las ou sugeri-las a terceiros. Fica information,
as
well
as
ressaltado que a realização de operações no recommending or suggesting them
mercado financeiro mediante o emprego de to third parties. It should be noted

informações privilegiadas fere as regras that conducting operations in the
estabelecidas pela CVM, sendo punível cível e financial market using privileged
criminalmente.
information violates the rules
established by the CVM, being
punishable civilly and criminally.
3.10. Todas as Informações Confidenciais 3.10. All Confidential Information
recebidas devem ser analisadas pelo received must be analyzed by the
Colaborador atentamente, principalmente, Collaborator carefully, mainly, but
mas não limitado a:
not limited to:
i. Insider Trading: significa a compra e/ou i. Insider Trading: means the
venda de títulos e valores mobiliários através purchase and/or sale of securities
do uso de informação privilegiada, com a using privileged information, with
intenção de conseguir benefício próprio ou the intention of obtaining a benefit
terceiros;
for oneself or for third parties;
ii. Front Running: significa a realização de ii. Front Running: means conducting
operações de compra e/ou venda de títulos e operations to buy and/or sell
valores mobiliários de forma a concluir e/ou securities to conclude and/or obtain
obter vantagem econômica antecipadamente an economic advantage in advance
a outros; e
to others; and
iii. Qualquer outra prática que não esteja iii. Any other practice that is not
alinhada com os interesses da GeoCapital e aligned with the interests of
seus clientes conforme previsto no Código, GeoCapital and its clients as
podendo ser aplicado ao Colaborador o rigor provided for in the Code, and the
das sanções previstas no Código.
rigor of the sanctions provided for in
the Code may be applied to the
Collaborator.
3.11. A vigência da Informação Privilegiada 3.11. The validity of the Privileged
deve ser observada durante todo o período de Information must be observed
relacionamento do Colaborador com a during the entire period of the
GeoCapital e seus clientes, inclusive após o Collaborator's relationship with
término.
GeoCapital and its customers,
including after termination.
3.12. Ao final do vínculo de um Colaborador 3.12. Upon termination of a
com a GeoCapital, ele deverá devolver todos Collaborator's relationship with
os livros, registros, relações e outros materiais GeoCapital, he/she must return all
manuscritos, escritos à máquina, impressos ou books, records, reports and other
arquivados de forma eletrônica, que handwritten, typewritten, printed or
contenham qualquer informação relacionada electronically archived materials
com os negócios da GeoCapital. Ademais, that contain any information related
descarte de Informações Confidenciais, to GeoCapital's business. In
armazenadas em meio físico ou eletrônico, addition, disposal of Confidential
deverá ser realizado segundo o procedimento Information, whether stored on
de descarte aplicável para garantir que sejam physical or electronic media, must
descartadas de forma que não possam ser be conducted in accordance with
recuperadas de qualquer forma. Este item the applicable disposal procedure to
ensure that it is disposed of in a way

deve ser observado em consonância com o that cannot be recovered in any
item 8.3, abaixo.
way. This item must be observed in
accordance with item 8.3, below.
3.13. O acesso às instalações físicas da 3.13. Access to GeoCapital's physical
GeoCapital é restrito aos colaboradores e facilities
is
restricted
to
controlado por crachás eletrônicos. O acesso Collaborators and controlled by
de pessoas estranhas à GeoCapital a áreas electronic badges. The access of
restritas somente será permitido com a people outside GeoCapital to
permissão expressa de Colaborador autorizado restricted areas will only be allowed
pelo Diretor de Compliance. A mesma with the express permission of a
autorização é necessária para familiares e Collaborator authorized by the
amigos dos Colaboradores acessarem a Compliance Officer. The same
GeoCapital.
authorization is required for family
and friends of the Collaborators to
access
GeoCapital's
physical
facilities.
3.14. Sempre que houver a ocorrência de 3.14. Whenever there is an
descumprimento ou suspeita ou indício de occurrence of non-compliance or
descumprimento de quaisquer das regras suspicion or evidence of nonestabelecidas nesta Política ou aplicáveis às compliance with any of the rules
atividades da GeoCapital, de acordo com os established in this Policy or
procedimentos estabelecidos, o Compliance applicable to GeoCapital's activities,
poderá se utilizar dos registros e sistemas de in accordance with the established
monitoramento eletrônico e telefônico procedures, Compliance may use
disponíveis para verificar a conduta dos the records and electronic and
Colaboradores envolvidos, sendo facultado o telephone monitoring systems
acesso pela GeoCapital a quaisquer available to verify the conduct of the
informações, contatos, documentos e arquivos Collaborators
involved,
with
gerados pelas atividades profissionais GeoCapital providing access to any
desenvolvidas na GeoCapital, ou que transitem information, contacts, documents
pela sua infraestrutura de TI.
and files generated by the
professional activities developed at
GeoCapital, or that transit through
its IT infrastructure.
3.15. Caso tenham conhecimento de que 3.15. If they are aware that any
qualquer Colaborador tenha violado as regras Collaborator has violated the rules
contidas
nesta
Política,
os
demais contained in this Policy, the other
colaboradores obrigam-se a reportar tal falta collaborators are obliged to report
ao Compliance e/ou Diretoria da GeoCapital, such lack to the Compliance and/or
sob pena de ser considerado corresponsável Board of GeoCapital, under penalty
diante de omissão.
of being considered co-responsible
in the event of omission.
3.16. O Diretor de Compliance será 3.16. The Compliance Officer will be
responsável por aplicar, bem como controlar, responsible for applying, controlling,
supervisionar e aprovar eventuais exceções ao supervising, and approving any
cumprimento desta Política.

3.17. Os Colaboradores, ao firmarem ciência
através do Termo de Adesão, atestam para
todos os efeitos que estão em acordo e cientes
das políticas estabelecidas e possíveis sanções
aplicáveis ao não cumprimento da política.
4. Política de Segurança Cibernética
4.1 É de responsabilidade de todos os
colaboradores observar as regras desta Política
para evitar a facilitação de possível ação
criminosa a partir das informações geridas pela
GeoCapital. De todo modo, foi definido um
programa de segurança cibernética com as
seguintes etapas:
i. Identificação e avaliação de riscos;
ii. Ações de prevenção e proteção;
iii. Monitoramento e testes; e
iv. Vigência.

4.2 A responsabilidade da implementação,
validação e testes caberá à área de Compliance
e poderá contar com o auxílio externo
especializado para melhorar a segurança do
ambiente em questão, bem como de analistas
de tecnologia para avaliar e identificar
potenciais riscos da estrutura empregada.

4.3 A partir da identificação dos riscos, serão
analisados os princípios da confidencialidade,
integridade e disponibilidade.
5. Identificação, ações de proteção e
prevenção
5.1 Foram identificados os seguintes ativos e
processos relevantes para a GeoCapital:
i. Equipamentos: compreendem todos os
computadores e periféricos, monitores,
impressoras, modem, telefones e demais
equipamentos destinados a uso profissional
pessoal de propriedade da GeoCapital;
ii. Instalações elétricas: compreende toda
instalação elétrica, incluindo nobreaks, que

exceptions to compliance with this
Policy.
3.17. The Collaborators, by signing
the Term of Adhesion, certify for all
purposes that they agree and are
aware of the established policies
and possible sanctions applicable to
non-compliance with the policy.
4. Cyber Security Policy
4.1 It is the responsibility of all
Collaborators to observe the rules of
this Policy to avoid facilitating a
possible criminal action of the
information
managed
by
GeoCapital. In any case, a
cybersecurity program was defined
with the following steps:
i. Risk identification and assessment;
ii. Prevention and protection
actions;
iii. Monitoring and testing; and
iv. Validity.
4.2
The
responsibility
for
implementation, validation and
testing will fall to the Compliance
area and may rely on specialized
external assistance to improve the
security, as well as technology
analysts to assess and identify
potential risks of GeoCapital´s
structure.
4.3 From the identification of risks,
the principles of confidentiality,
integrity and availability will be
analyzed.
5. Identification, protection, and
prevention actions
5.1 The following assets and
processes relevant to GeoCapital
were identified:
i.
Equipment:
comprise
all
computers
and
peripherals,
monitors,
printers,
modems,
telephones, and other equipment
intended for personal professional
use owned by GeoCapital;

permitem o funcionamento adequado dos
Equipamentos;
iii. Acesso a sistemas em nuvem: compreende
os links de internet que são utilizados para
acessar o serviço de armazenamento em
nuvem, bem como serviços de e-mail;
iv. Firewall: compreende o equipamento físico
e o software utilizado para proteção de tráfego
de dados entre a rede interna e redes externas;
v. Senhas: compreende o mecanismo que
administra remotamente o acesso a
armazenagem em nuvem e e-mails;
vi. E-mails: compreende toda a comunicação
feita através das contas corporativas da
GeoCapital, realizada entre os sócios e
funcionários de forma interna e externa; e
vii. Sistemas e base de dados: compreende os
sistemas proprietários da GeoCapital, bem
como as informações por ela utilizada e
armazenada para a gestão de portfólio,
controles de operações e risco, controle de
clientes e dos contatos comerciais.

5.2 Em caso de falta ou falha de alguns dos
itens acima, as seguintes providências são
ativadas:
i. Equipamentos: diante de situação que torne
um equipamento indisponível ou inutilizado a
GeoCapital conta com máquinas préconfiguradas para
uso,
bem
como
fornecimento de fábrica para reposição
mediante compra. Atualmente também
contamos com cadastro e serviço de aluguel
eventual de equipamentos que possam ser
rapidamente contratados;
ii. Instalações elétricas: diante de falta de
fornecimento de energia, o edifício da
GeoCapital conta com gerador independente
que é capaz de suprir energia para o prédio de
forma autônoma. A GeoCapital também conta

ii. Electrical installations: comprises
all electrical installations, including
no-breaks, which allow the proper
functioning of the Equipment;
iii. Access to cloud systems:
comprises the internet links to
which they are used to access the
cloud storage service, as well as email services;
iv. Firewall: comprises the physical
equipment and software used to
protect data traffic between the
internal network and external
networks;
v. Passwords: comprises the
mechanism that remotely manages
access to cloud storage and e-mails;
vi.
E-mails:
comprises
all
communication made through
GeoCapital's corporate accounts,
conducted between Collaborators
internally and externally; and
vii.
Systems
and
database:
comprises GeoCapital's proprietary
systems, as well as the information
used and stored by it for portfolio
management, operations and risk
controls, customer control and
commercial contacts.
5.2 In case of lack or failure of any of
the above items, the following
measures are activated:
i. Equipment: in a situation where
the equipment is unavailable or
unusable, GeoCapital has preconfigured machines for use, as well
as
supply
for
replacement.
Currently, GeoCapital also has a
registry and service for the
occasional rental of equipment that
can be quickly hired;
ii. Electrical installations: in the face
of lack of energy supply, the
GeoCapital
building
has
an
independent generator that can
supply energy to the building

com nobreaks que tem carga suficiente para a
transição de falta de energia até o início da
operação do gerador;
iii. Acesso a sistemas em nuvem: o acesso é
feito de forma redundante, ou seja, contamos
com dois links de internet que são balanceados
pelo firewall de forma a garantir
disponibilidade alternada de provedores de
acesso;
iv. Firewall: a GeoCapital possui um firewall
que monitora todo o tráfego de informação
interno e externo, também conta com
antivírus instalado em todos os desktops que
possui monitoramento de vírus e malwares,
sendo a lista atualizada automaticamente;
v. Senhas: todas as senhas possuem registro e
obedecem a mesma política de acesso através
de administrador virtual, tanto para salvar
arquivos como para acesso a e-mail;
vi. E-mails: todos os e-mails são monitorados e
contam com armazenamento, serviços de
AntiSpam, antivírus, recuperação e alertas do
G-Suite; e
vii. Sistemas e base de dados: todos os
sistemas e base de dados têm acesso e
proteção da AWS (Amazon Web Services).

6. Home Office
6.1. A GeoCapital permite, excepcionalmente,
que os Colaboradores exerçam suas atividades
remotamente, através de aprovação prévia e
análise casuística da eventual necessidade.
6.2. O Home Office da GeoCapital foi
desenvolvido no modelo BYOD – do inglês,
Bring Your Own Device (traga seu próprio
dispositivo). Entretanto, a GeoCapital permite
que os Colaboradores retirem dispositivos
necessários para que sejam utilizados em suas
respectivas residências, desde que o
Colaborador se responsabilize com o uso
consciente.

autonomously. GeoCapital also has
no-breaks that have enough charge
for the transition from power failure
to the start of generator operation;
iii. Access to cloud systems: access is
made redundantly, that is, we have
two internet links that are balanced
by the security system to guarantee
alternate availability of access
providers;
iv. Firewall: GeoCapital has a
security system that monitors all
internal and external information
traffic, it also has an antivirus
installed on all desktops that has
virus and malware monitoring, the
list being updated automatically;
v. Passwords: all passwords are
registered and follow the same
access policy through a virtual
administrator, both for saving files
and for accessing e-mail;
vi. Emails: all emails are monitored
and have storage, AntiSpam
services, antivirus, recovery, and GSuite alerts; and
vii. Systems and Database: All
systems and databases have access
and protection from AWS (Amazon
Web Services).
6. Home Office
6.1.
GeoCapital
allows,
exceptionally, that Collaborators
conduct their activities remotely,
through prior approval and case-bycase analysis of any need.
6.2. GeoCapital's Home Office was
developed on the “BYOD model”
(Bring Your Own Device). However,
GeoCapital allows Collaborators to
remove necessary devices so that
they can be used in their respective
homes,
provided
that
the
Collaborator is responsible for the
conscientious use.

6.3. O conceito do BYOD surge com a
concessão da faculdade para que o funcionário
possa usar seus próprios aparelhos e
dispositivos para acessar e modificar
informações da empresa. Para isso, é
necessário que todo Colaborador:
i. Não abra e-mail ilegítimos – também
chamados de phishing, que é uma técnica de
fraude que visa roubar dados pessoais;
ii. Utilize senhas fortes;
iii. Se limite a compartilhar informações,
materiais e outras formas de propriedade
intelectual apenas com os Colaboradores da
GeoCapital;
iv. Instale apenas aplicativos permitidos e, ou,
recomendados pelas áreas de Tecnologia e
Compliance; e
v. Não desinstale proativamente programas e
aplicativos implementados pela área de
Tecnologia.

7. Monitoramento e testes
7.1. A GeoCapital realizará testes anuais para
avaliação dos riscos que farão parte integral do
Relatório Anual de Controles Internos.
7.2. Os testes relacionados à tecnologia serão
realizados por equipe de suporte contratada,
que buscará cobrir os seguintes itens:
i. Identificação e avaliação de riscos
cibernéticos que possam afetar tanto os
softwares como hardwares utilizados pela
GeoCapital;
ii. Estimar, em conjunto com Compliance,
eventuais
impactos
financeiros
e
reputacionais;
iii. Estabelecer medidas de proteção ou
melhoria para mitigar ataques cibernéticos;
iv. Detecção de anomalias ou fragilidades
oriundas da estrutura atual de equipamentos e
acesso a informações; e
v. Levantamento de informações para plano de
resposta e recuperação de informações que
possam ser incorporados nos planos de
contingência da GeoCapital.

6.3. The concept of BYOD allows the
Collaborator to use their own
devices to access and modify
company information. For this, it is
necessary that every Collaborator:
i. Do not open illegitimate emails –
also called phishing, which is a fraud
technique that aims to steal
personal data;
ii. Use strong passwords;
iii. Limit yourself to sharing
information, materials, and other
forms of intellectual property only
with GeoCapital Collaborators;
iv. Install only applications that are
allowed and/or recommended by
the Technology and Compliance
areas; and
v. Do not proactively uninstall
programs
and
applications
implemented by the Technology
area.
7. Monitoring and testing
7.1. GeoCapital will conduct annual
tests to assess the risks that will
form an integral part of the Annual
Report elaborated by Compliance.
7.2. Tests related to the technology
will be conducted by a contracted
support team, which will seek to
cover the following items:
i. Identification and assessment of
cyber risks that may affect both
software and hardware used by
GeoCapital;
ii.
Estimate,
together
with
Compliance, any financial and
reputational impacts;
iii.
Establish
protection
or
improvement measures to mitigate
cyber-attacks;
iv. Detection of anomalies or
weaknesses arising from the current
structure of equipment and access
to information; and

8. Deveres e Responsabilidades
8.1 Todo colaborador será responsável pela
classificação
e
armazenamento
de
informações, seguindo as recomendações
contidas neste documento. Caberá à área de
Segurança da Informação de TI, prover o
suporte técnico aos autores das Informações
geradas e realizar os devidos treinamentos
sobre proteção e armazenamento seguro de
dados. A área de Tecnologia da Informação é a
provedora dos recursos e meios de
armazenamentos seguro dessas Informações,
assim como as ferramentas de controle de
acesso, proteção e criptografia.

8.2 Somente os diretores da GeoCapital, com
assessoria devida da área de comunicação,
poderão classificar Informações para divulgar
externamente ou as definir como Informação
Pública.
8.3 As Informações classificadas como
RESTRITA, CONFIDENCIAL ou SECRETA devem
sofrer tratamento especial no seu descarte.
Além dos demais procedimentos aplicáveis, (i)
todas as Informações impressas deverão ser
trituradas antes de seu descarte; aparelhos
eletrônicos devem ser “resetados” antes de
seu descarte; e (ii) Informações eletrônicas
deverão ser deletadas mediante o uso de
ferramentas apropriadas ao descarte de
dados, a ser disponibilizada pela área
responsável.
8.4 A GeoCapital poderá permitir acesso à
Internet e a navegação em sites de conteúdo,
sempre de acordo com esta Política e
bloqueios de sites classificados como
inseguros ou não confiáveis.

v. Gathering information for a
response plan and information
retrieval that can be incorporated
into GeoCapital's contingency plans.
8. Duties and Responsibilities
8.1 Every Collaborator will be
responsible for the classification and
storage of information, following
the recommendations contained in
this document. It will be up to the IT
Information Security area to provide
technical support to the authors of
the generated Information and
conduct the necessary training on
data protection and secure storage.
The Information Technology area is
the provider of resources and means
of secure storage of this
Information, as well as access
control, protection, and encryption
tools.
8.2 Only the directors of GeoCapital,
with due advice from the
communication area, may classify
Information to be disclosed
externally or define it as Public
Information.
8.3 Information classified as
RESTRICTED, CONFIDENTIAL or
UNDISCLOSED must undergo special
treatment upon disposal. In addition
to other applicable procedures, (i)
all printed Information must be
shredded before disposal; electronic
devices must be “reset” before
disposal;
and
(ii)
Electronic
information must be deleted using
appropriate tools for data disposal,
to be made available by the
responsible area.
8.4 GeoCapital may allow Internet
access and navigation on content
sites, always in accordance with this
Policy and blocking sites classified as
unsafe or untrustworthy.

8.4.1 É explicitamente proibido a transferência
de arquivos por meio de quaisquer protocolos,
aplicativo ou ferramenta que não forem
previamente e explicitamente aprovados pela
área de Segurança da Informação da
GeoCapital.
8.5 É expressamente proibido que qualquer
Colaborador emita qualquer comunicado,
opinião ou comentário em nome da
GeoCapital sem a expressa aprovação e
alinhamento com as áreas de marketing e
comunicação. As interações de resposta,
réplica aos comentários feitos por terceiros
sobre a empresa e afins, só podem ser feitas
pelas áreas específicas de comunicação e
gestão de mídias sociais, mesmo sendo
postadas em redes pessoais. A publicação de
fotos em área internas também deve ser
evitada, para evitar que Informações
Confidenciais contidas nas áreas internas da
GeoCapital
sejam
publicadas
inadvertidamente, a não ser que seja
previamente autorizada pela área de
comunicação.

8.6 Todos os acessos aos sistemas internos
devem ter como justificativa um propósito real
de negócio. É expressamente proibido o acesso
a quaisquer informações de clientes,
Colaboradores ou qualquer registro nos
sistemas de Informação da GeoCapital sem um
propósito claro de negócio, e ligado
diretamente ao exercício das funções
atribuídas na relação de trabalho entre o
Colaborador e a GeoCapital. É expressamente
proibido o acesso a dados de clientes por mera
curiosidade.
8.7 O acesso ao escritório da GeoCapital não
pode ser feito por pessoas desacompanhadas.
9. Considerações finais
9.1 Os modelos, rotinas internas, bancos de
dados, sistemas de análise desenvolvidos, em

8.4.1 It is explicitly prohibited to
transfer files through any protocols,
application or tool that are not
previously and explicitly approved
by the GeoCapital Information
Security area.
8.5 It is expressly prohibited for any
Collaborator to issue any statement,
opinion, or comment ON BEHALF of
GeoCapital without the express
approval and alignment with the
areas
of
marketing
and
communication.
Response
interactions, reply to comments
made by third parties about the
company, can only be done by the
specific areas of communication and
social media management, even if
posted on personal networks. The
publication of photos in internal
areas must also be avoided, to avoid
that
Confidential
Information
contained in the internal areas of
GeoCapital
are
inadvertently
published, unless it is previously
authorized by the communication
area.
8.6 All access to internal systems
must be justified by a genuine
business purpose. It is expressly
prohibited to access any information
of clients, Collaborators, or any
record in GeoCapital's Information
without a clear business purpose,
and directly linked to the exercise of
the functions assigned in the
working relationship
between
Collaborator and GeoCapital. Access
to customer data for mere curiosity
is expressly prohibited.
8.7 Access to the GeoCapital office
cannot be done by unaccompanied
persons.
9. Final considerations
9.1 The models, internal routines,
databases,
analysis
systems

desenvolvimento ou que venham a ser criados
pelos Colaboradores constituem propriedade
intelectual exclusiva da GeoCapital, cabendo à
Diretoria deliberar acerca da comercialização,
reprodução e utilização desses.

9.2 É vedada a cópia, venda, uso ou
distribuição de informações, planilhas de
análise, relatórios internos e outros materiais
que sirvam de base para a tomada das decisões
de investimento que poderão fazer parte das
carteiras dos fundos; e, ainda, de outras
formas de propriedade intelectual.
10. Revisão
10.1 Esta Política deverá ser revisada e
atualizada anualmente, ou em prazo inferior,
caso necessário, em função de mudanças
legais/regulatórias ou complementações.
Em caso de dúvida ou divergências na sua
interpretação, a versão inglesa deverá
prevalecer.

Título/Title

Elaborador/Creator
Aprovador/Approved by
Data da Aprovação/Date of Approval
Data da Próxima Revisão/Next revision
Área Proprietária/Area

developed, under development or
that may be created by the
Collaborators are the exclusive
intellectual property of GeoCapital,
and the Executive Board is
responsible for deciding on their
commercialization, reproduction,
and use.
9.2 Copying, selling, using, or
distributing information, analysis
spreadsheets, internal reports and
other materials that serve as a basis
for making investment decisions
that may be part of the funds'
portfolios is prohibited; and other
forms of intellectual property.
10. Revision
10.1 The Policy will be analyzed
annually
for
validation
and
adequacy
of
GeoCapital's
investment strategy.
In case of doubt or differences of
interpretation, the English version
shall prevail over the Portuguese
text.
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