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1. PADRÕES DE CONDUTA – O CÓDIGO DE
ÉTICA E CONDUTA

1. Padrões de Conduta - O Código de Ética e Conduta
Os diretores e associados da TITAN CAPITAL devem possuir atitude e comportamento
definidos pelos mais elevados padrões de ética, profissionalismo e conduta. Como guia de
comportamento, formaliza-se este Código de Ética e Conduta.
Este Código de Ética e Conduta fornece um conjunto de orientações mínimas a serem
seguidas.
O comportamento dos associados da TITAN CAPITAL deve seguir os seguintes princípios gerais:
Princípio Um: Do comportamento e atitude do profissional com o público externo, clientes, a
empresa e seus associados;






Agir com integridade, competência, respeito, dignidade e de uma maneira ética ao
lidar com o público, os clientes, clientes prospectivos, empregadores, empregados e
colegas;
Atuar com disciplina, diligência e foco em resultados na condução dos negócios da
empresa.
Conflitos de interesse devem ser evitados
Fica proibida qualquer gratificação ou presente a realizar atividades que gerem
vantagens indevidas

Princípio Dois: Do respeito à profissão de gestão e análise;




Agir com independência e objetividade;
Trabalhar e motivar outros a trabalharem de uma forma ética que irá se refletir em
crédito aos associados e à profissão;
Buscar aprimorar suas competências e as competências dos demais associados.

Princípio Três: Do respeito à legislação e aos órgãos normativos;



Manter conhecimento e obedecer a todas as leis aplicáveis, regras e regulamentos que
governam a atividade profissional dos associados;
Observar e parametrizar a condução profissional e de negócios pelas leis aplicáveis,
regras e regulamentos existentes. Na existência de mais de um padrão, seguir o mais
restrito.

A adesão ao Código de Ética e Conduta é obrigatória e ocorre, no momento do
estabelecimento do vínculo contratual com a gestora de recursos, mediante à assinatura de
Termo de Responsabilidade (Anexo I).
Além disso, sanções serão aplicadas ao descumprimento dos princípios definidos.
A gerência do Código de Ética e Conduta está vinculada ao Comitê Executivo da Titan
Capital e deverá ser supervisionada pela Área de Compliance e Risco.
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