
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA DE SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES 

 

Versa Gestora de Recursos Ltda. 

 

  



ÍNDICE 

 

 

SEGREGAÇÃO DAS ATIVIDADES ............................................................................................................. 4 

VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO ....................................................................................................................... 4 

 

 



CONTROLE DE VERSÕES 

 

 

Versão Revisão Revisor 

1.0 Janeiro/2018 Versão Inicial 

1.1 Outubro/2021 Nicolas Takeda | Risco 

  



OBJETIVO 

 

A presente Política de Segregação de Atividades (“Política”) da Versa Gestora de Recursos Ltda. (“Versa”) visa 

promover medidas a serem tomadas para garantir a segregação das atividades entre a Versa e qualquer outra 

empresa, controlada ou coligada, prevenindo conflitos de interesse que possam causar prejuízos para as mesmas. 

Cabe ressaltar que a Versa não possui nenhuma empresa controlada ou coligada, os procedimentos aqui 

dispostos são apenas para se ter diretrizes de base futuras.  

 

Esta Política também possui o condão de estabelecer regras internas de segregação dentro da própria Versa, de 

forma a manter normas e procedimentos de chinese wall entre outras atividades que a gestora possa realizar.  

 

Todos os Colaboradores da Versa devem conhecer a presente Política e suas alterações. 

SEGREGAÇÃO DAS ATIVIDADES 

A Versa realizará os melhores esforços para que a segregação das informações e suas atividades sejam sempre 

preservadas. Com o intuito de assegurar a completa segregação, os seguintes procedimentos operacionais serão 

adotados:  

I. A segregação física de instalações entre a Versa e eventuais controladas e coligadas; bem como dentro 

das próprias instalações da Versa, se aplicável;  

II. A preservação de informações confidenciais por todos os seus administradores, diretores, colaboradores e 

funcionários, proibindo a transferência de tais informações a pessoas não habilitadas ou que possam vir a 

utilizá-las indevidamente, em processo de decisão de investimento, próprio ou de terceiros, vide Política 

de Confidencialidade;  

III. A implantação e manutenção de programa de treinamento de colaboradores e funcionários que tenham 

acesso a informações confidenciais e/ou participem de processo de decisão de investimento, vide Política 

de Treinamento e Reciclagem de Colaboradores;  

IV. O acesso restrito a arquivos, bem como à adoção de controles que restrinjam e permitam identificar as 

pessoas que tenham acesso às informações confidenciais. 

 

VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO 

Esta política será revisada periodicamente, e sua alteração acontecerá caso seja constatada necessidade de 

atualização do seu conteúdo. Poderá, ainda, ser alterada a qualquer tempo em razão de circunstâncias que 

demandem tal providência. 

 


