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A Serra Verde se dedica à produção de 
bens minerais e desempenha um papel 
estratégico no desenvolvimento da cadeia
de fornecimento de elementos de terras 
raras (ETRs) de alto valor.

Todas as nossas atividades e a nossa 
operação são pautadas em valores que 
visam garantir a segurança, o bem-estar, 
o tratamento justo, o respeito às pessoas, 
a melhoria contínua de nossos processos e 
a transparência em todas as comunicações 
aos nossos stakeholders. Os elementos 
centrais de nossas decisões estratégicas 
são a proteção ao meio ambiente e 
a responsabilidade social, pilares da 
sustentabilidade da Serra Verde.

Estamos fortemente comprometidos em 
conduzir os nossos negócios dentro do mais 
elevados padrões éticos e de integridade. 
Assim, todas as atividades e operações 
da Serra Verde são realizadas observando 
os 10 Princípios da Ética e da Conduta e 
a conformidade com as políticas, normas, 
procedimentos internos e com as leis e 
regulamentos aplicáveis.

O Código de Ética e Conduta (“Código”) é 
o instrumento que estabelece as diretrizes 
e os compromissos que todos os diretores, 
dirigentes, colaboradores e terceiros devem 
assumir ao desempenhar as suas atividades, 
ao tomar decisões e ao se relacionar com os 
nossos stakeholders. Juntos construiremos 
um legado de integridade e transparência 
para que a Serra Verde seja reconhecida 
como uma empresa ética, ambientalmente 
responsável e socialmente segura. 

Luciano de Freitas Borges
Vice-Presidente Executivo & Diretor 
de Compliance (EVP & CCO)

Mensagem do 
EVP & CCO

1.1

5

A Serra Verde1.
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O tratamento fraterno, respeitoso e cordial 
para com as outras pessoas.

O empenho de todos os dirigentes, 
colaboradores e demais stakeholders em 
promover os valores da Serra Verde e 
praticar condutas positivas;

A ação livre de conflito de interesses.

O respeito à diversidade e a não 
discriminação no tratamento das pessoas, 
dando a prioridade igual para situações 
iguais ou equivalentes.

A decisão de adotar as Melhores Práticas 
Internacionais como padrão mínimo para a 
execução de qualquer atividade, tanto no 
âmbito interno quanto externo da empresa

5. Cortesia 8. Comprometimento

9. Legitimidade

10. Equidade7. Excelência

O compromisso com a melhoria da 
qualidade de vida e o progresso da 
sociedade, aliado ao respeito às Leis e as 
Instituições Sociais, visando, em especial 
o Desenvolvimento Sustentável

6. Responsabilidade 
Social

7

Ética é uma prática diária e que exige de 
todos a atenção e o cuidado em cada 
atitude dentro e fora da Serra Verde.

Todos os diretores, dirigentes, 
colaboradores e terceiros que atuem para 
ou em nome da Serra Verde devem se 
pautar pelos seguintes princípios:

Os 10 Princípios da 
Ética e da Conduta

1.2

A narrativa baseada em fatos incontestáveis.

1. Verdade

A conduta ou ação coerente com a verdade.

2. Honestidade

A divulgação da verdade.

3. Transparência:

A percepção da igualdade absoluta entre as 
pessoas, independentemente da situação 
individual ou hierárquica de cada um, o que 
implica na absoluta rejeição a qualquer forma 
de discriminação de pessoas por questões 
relacionadas ao gênero, à etnia, à aparência 
física, à religião, à orientação sexual e à 
condição socioeconômica

4. Fraternidade:

6
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Objetivo

Abrangência
e Aplicação

2.1

2.2

O Código de Ética e Conduta é o 
instrumento que cada diretor, dirigente, 
colaborador e terceiro que atue para 
ou em nome da Serra Verde deve 
se orientar na prática de qualquer 
conduta, ação e ou decisão.

Aplicável a todos os diretores, dirigentes, 
colaboradores e terceiros que atuem para 
ou em nome da Serra Verde, incluindo, 
mas não se limitando, consultores, 
representantes, agentes, empreiteiros 
e fornecedores de bens e serviços.

Este Código deve ser de conhecimento 
e observância de todos, sendo o seu 
descumprimento passível de aplicação 
das medidas legais e disciplinares.

Em caso de dúvidas sobre a aplicação 
adequada deste Código, todos devem 
consultar o Diretor de Compliance da Serra 
Verde (“CCO” – Chief Compliance Officer).

Sobre o Código de 
Ética e Conduta2.

9
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Canal de Denúncia

2.3

A Serra Verde possui um Canal de Denúncia 
para tratar quaisquer questões éticas, 
especialmente as violações, conhecidas 
e suspeitas, ao Código de Ética e Conduta, 
às políticas, normas, procedimentos internos 
e às leis e regulamentos aplicáveis.

O Canal de Denúncia é um canal seguro 
e exclusivo para receber as denúncias 
de maneira anônima, se o denunciante 
assim desejar.

A Serra Verde garante o justo tratamento dos 
fatos e a não-retaliação a qualquer pessoa 
que apresentar uma denúncia de boa-fé. 
São proibidas denúncias falsas (má-fé), 
especialmente aquelas que visam prejudicar 
outros colaboradores.

Site: https://www.helloethics.com/mineracaoserraverde

Telefone: 0800 892 2293

E-mail: mineracaoserraverde@helloethics.com

WhatsApp: +1 (415) 200-2619
Ao iniciar o relato pelo Chatbot WhatsApp, 
informe o código “serraverde”

Canal de Denúncia 
da Serra Verde

Consequências 
de Violações

Gestão e 
Alterações do 
Código de Ética 
e Conduta

2.4

2.5

Qualquer diretor, dirigente, colaborador e 
terceiro que atue para ou em nome da Serra 
Verde e que infringir este Código e ou as 
demais políticas, normas, procedimentos 
internos e as leis e regulamentos aplicáveis, 
está sujeito, após deliberação do Comitê 
de Ética e Compliance, às medidas 
disciplinares abaixo:

(I) Treinamento/Reciclagem;
(II) Advertência Escrita;
(III) Suspensão;
(IV) Demissão sem ou por Justa Causa;
(V) Outras providências jurídicas.

O Comitê de Ética e 
Compliance da Serra Verde 
é responsável por revisar e 
aprovar este Código. Para 
assegurar a sua aplicabilidade, 
as normas de conduta serão 
revisadas periodicamente 
ou a qualquer tempo, 
quando necessário.

11
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Compromisso com 
as Pessoas3. Direitos 

Humanos

Diversidade

Ambiente de 
Trabalho Positivo

3.1

3.2

3.3

A Serra Verde está comprometida 
com a proteção dos direitos humanos, 
reconhecidos por diferentes instituições 
nacionais e internacionais, incluindo pela 
Organização das Nações Unidas e pela 
Organização Internacional do Trabalho.

Por este motivo, a Serra Verde tem 
tolerância zero para o trabalho infantil 
ou trabalho análogo ao escravo em suas 
operações ou nas operações de seus 
parceiros de negócios.

A Serra Verde está comprometida 
com um ambiente de trabalho diverso 
e isento de práticas discriminatórias 
de qualquer espécie.

Respeitamos as pessoas independente 
de suas diferenças culturais ou ideológicas 
(incluindo a política, a religiosa, entre 
outros), condição física e intelectual, gênero, 
identidade de gênero, etnia, nacionalidade, 
origem, idade, classe social, orientação 
afetivo-sexual ou qualquer outro atributo 
intrínseco à pluralidade humana.

A Serra Verde está comprometida com 
um ambiente de trabalho positivo, o que 
inclui o respeito às diferenças e a proibição 
de atos de humilhação, intimidação (física, 
verbal, psicológica e ou emocional), 
hostilidade e constrangimento.

Todos os colaboradores devem observar a 
proibição para tais atitudes, dentro ou fora 
do ambiente de trabalho e de negócios, 
incluindo comportamentos inadequados, 
com conotação sexual, abusiva e agressiva. 
Incentivamos que situações como 
essas sejam reportadas em nosso 
Canal de Denúncia.

13
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Assédio Moral e 
Assédio Sexual

3.4

A Serra Verde está comprometida em 
prevenir e combater qualquer forma de 
assédio moral e assédio sexual. Assim, 
todos os colaboradores devem tratar as 
pessoas com as quais se relacionam 
com respeito e em nenhuma hipótese se 
comportar de maneira ofensiva, insultante, 
intimidadora, maliciosa ou humilhante.

O assédio moral é caracterizado pela 
exposição, de forma habitual/reiterada, 
de uma pessoa a situações de humilhação, 
ridicularização, menosprezo, rebaixamento 
ou ofensivo, causando-lhe sofrimento 
psíquico e físico no exercício de suas 
atividades.

Geralmente, se dá por meio de uma 
conduta manifestada por comportamentos, 
palavras, atos, gestos ou escritos que 
ocasionam danos à personalidade, 
à dignidade ou à integridade física e 
emocional, pondo em perigo o emprego 
e prejudicando o ambiente de trabalho. 

Nos termos do Código Penal Brasileiro, 
art. 216-A, constitui assédio sexual o ato 
de “constranger alguém, com o intuito de 
obter vantagem ou favorecimento sexual, 
prevalecendo-se o agente da sua condição 
de superior hierárquico ou ascendência 
inerentes ao exercício de emprego, 
cargo ou função”.

O assédio sexual pode ocorrer por duas 
formas: chantagem, que é a exigência 
formulada por um superior hierárquico a um 
subordinado para que se preste à atividade 
sexual, sob pena de perder o emprego ou 
benefícios advindos da relação de emprego; 
ou intimidação, através de incitações sexuais 
com o objetivo de prejudicar a atuação 
laboral de uma pessoa ou de criar uma 
situação ofensiva, hostil ou abusiva.

A Serra Verde tem tolerância zero para 
atitudes ou situações que possam 
caracterizar o assédio moral e o assédio 
sexual, devendo todos os colaboradores 
reportar, imediatamente, qualquer suspeita 
dessas práticas ao Canal de Denúncia.

3.4.1 Assédio Moral 3.4.2 Assédio Sexual

Saúde e Segurança 
no Trabalho

3.5

O respeito à vida é inegociável para a 
Serra Verde. Assim, é dever de todos 
conhecer e agir de acordo com os 
instrumentos normativos (políticas, normas, 
procedimentos, normas regulamentadoras 
e as melhores práticas nacionais e 
internacionais) relacionados à saúde e à 
segurança no trabalho.

A Serra Verde está fortemente comprometida 
em manter seus locais de trabalho livres de 
quaisquer riscos à saúde e à segurança de 
seus colaboradores. Quaisquer acidentes, 
ferimentos, equipamentos inseguros, práticas 
ou condições que coloquem a vida em risco 
devem ser imediatamente reportados à área 
de Saúde e Segurança no Trabalho. 
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Compromisso com 
a Comunidade4. Nossa Abordagem 

ESG

Meio Ambiente

4.1

4.2

A Serra Verde está comprometida com o 
modelo de gestão baseado nos princípios 
ESG (Enviromental, Social, Governance), 
que orientam a atuação, as decisões e 
as estratégias de negócios pautados na 
transparência, na preservação do meio 
ambiente e na responsabilidade social.

A Serra Verde atua em uma região de 
rica biodiversidade e está comprometida 
em desenvolver iniciativas e estabelecer 
programas para garantir a gestão 
responsável do meio ambiente.

Tais iniciativas e programas incluem a 
utilização de fontes de energia renováveis, 
a conservação e o monitoramento da flora, 
a captura, o resgate e a reabilitação da 
fauna, a conservação e o monitoramento 
da fauna (alada, aquática e terrestre) e o 
monitoramento de espécies ameaçadas.
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Relacionamento 
com a Comunidade

4.3

A Serra Verde está comprometida com o 
aprimoramento contínuo dos processos 
de diálogo com a comunidade, buscando 
contribuir com o desenvolvimento local, 
com a melhoria da qualidade de vida, com 
a qualificação da mão de obra local e com a 
geração de oportunidades de emprego.

O relacionamento entre a Serra Verde 
e as comunidades afetadas por suas 
atividades fundamenta-se nos princípios 
de responsabilidade social e no 
desenvolvimento sustentável, os quais 
impõem o respeito à cultura e às instituições 
sociais características de cada comunidade, 
a proteção e recuperação do meio ambiente, 
bem como o compartilhamento de benefícios 
e recursos mútuos, entre a empresa e 
essas comunidades, em consonância 
com o preconizado nos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável – ODS, 
definidos pela Agenda XXI, estabelecida pela 
Organização das Nações Unidas – ONU, 
além de diretrizes de caráter específico, 
vinculadas ao cumprimento da legislação 
e aos acordos formalizados no âmbito dos 
processos de licenciamento socioambiental.

(I) envolver-se em caça e pesca não
 autorizadas, na coleta ou posse de
 plantas ou animais, ou invadir locais  
 sagrados, incluindo aqueles que 
 honram a ancestralidade, a menos que 
 tal colaborador seja um cidadão agindo 
 de acordo com as leis aplicáveis ou
 tenha sido fornecida a 
 devida autorização;

(II) pagar ou contratar pessoas de 
 comunidades locais para prestar
 serviços sexuais de qualquer tipo ou se
 envolver ou aconselhar qualquer forma  
 de exploração sexual;

4.3.1 Respeito às Tradições e 
Costumes Locais

(III)  comprar ou possuir artefatos  
 arqueológicos ou sagrados (se tal 
 artefato ou local for encontrado durante 
 as operações, os trabalhos no local 
 devem ser interrompidos e o supervisor 
 imediato informado);

(IV) comprar pedras ou metais preciosos
 para uso pessoal, a menos que 
 tal compra seja feita de um fornecedor 
 autorizado que possua uma licença 
 válida do departamento ou agência 
 governamental competente.

A Serra Verde está comprometida em apoiar os costumes e tradições da comunidade 
onde está inserida. Todos devem respeitar a cultura e as pessoas das comunidades e 
observar as melhores práticas ao visitar os locais de trabalho da Serra Verde.

Sob nenhuma circunstância diretores, dirigentes, colaboradores e terceiros
que atuem para ou em nome 
da Serra Verde podem:
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Compromisso com 
a Serra Verde5. Imagem e 

Reputação

Proteção e 
Uso Adequado de 
Ativos

5.1

5.2

A Serra Verde está comprometida em 
conduzir os seus negócios dentro dos mais 
elevados padrões éticos e de integridade. 
Assim, todos devem se comprometer em 
preservar a imagem e a reputação 
da Serra Verde.

Em qualquer ambiente, dentro ou fora da 
Serra Verde, todos devem ter condutas 
compatíveis com este Código, zelando 
assim para o reconhecimento da boa 
imagem corporativa.

Os bens, equipamentos e as instalações da 
Serra Verde devem ser utilizados somente 
para os fins profissionais, sendo permitida 
a utilização para fins pessoais somente em 
casos definidos e aprovados pela Diretoria. 
Tais bens e equipamentos, incluem, mas não 
se limitam, ativos, máquinas e ferramentas, 
veículos, aparelhos celulares, computadores 
e laptops, entre outros.

Furto, roubo, negligência e desperdícios têm 
impacto direto no sucesso operacional e 
financeiro da Serra Verde.

Todos os colaboradores devem envidar os 
maiores esforços para proteger os ativos da 
Serra Verde e garantir o seu uso eficiente. 
Quaisquer incidentes suspeitos de furto, 
roubo, negligência e desperdícios devem ser 
imediatamente comunicados ao Canal de 
Denúncia para investigação.

Transporte e 
Segurança nas 
Estradas

5.3

Todos os diretores, dirigentes, colaboradores 
e terceiros que atuem para ou em nome 
da Serra Verde devem cumprir as regras 
de condução segura e as leis de trânsito, 
incluindo, mas não se limitando, aos limites 
de velocidade estabelecidos ao operar 
veículos dentro ou fora das dependências 
da Serra Verde. >>
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Propriedade 
Intelectual

5.4

É vedado a todos os condutores de veículos 
da Serra Verde transportar qualquer pessoa 
que não seja diretor, dirigente, colaborador, 
ou que não seja autorizada pela Serra Verde.

Ao conduzir os veículos no trajeto para o 
projeto da Serra Verde, todos são orientados 
a não parar no trajeto, exceto para atividades 
diretamente relacionadas ao trabalho ou 
emergências. Além disso, o uso pessoal 
dos veículos da Serra Verde não é permitido, 
a menos que uma autorização prévia e 
expressa seja obtida pela Diretoria.

>>

São de única e exclusiva propriedade 
da Serra Verde a propriedade intelectual, 
incluindo dados, planilhas, relatórios, 
tecnologias, inovações, apresentações 
e obras de engenharia, produzidas pelos 
colaboradores e ou prestadores de serviços, 
sendo proibida a alienação a terceiros sem a 
prévia e expressa autorização da Diretoria.

Uso de Álcool, 
Drogas e Porte de 
Armas

Uso de 
Recursos de 
Tecnologia da 
Informação

Mídias Sociais

5.5

5.6

5.7
São estritamente proibidos o uso de álcool, 
drogas e a posse de toda e qualquer arma 
não autorizada nas dependências da Serra 
Verde. Todos os colaboradores e terceiros 
que atuem na Serra Verde devem trabalhar 
livres da influência de qualquer substância 
que possa comprometer a execução segura 
e eficiente de suas atividades.

O porte e o uso de armas de fogo, 
exceto no caso de vigilância armada 
devidamente contratada pela Serra Verde, 
é terminantemente proibido, ressalvados 
os casos previstos em lei, como o das 
autoridades policiais que eventualmente 
adentrem às dependências da Serra Verde, 
por força de deveres de ofício.

São de única e exclusiva propriedade da 
Serra Verde os recursos de Tecnologia da 
Informação, incluindo hardware, software, 
website e correio eletrônico, disponibilizados 
aos colaboradores para a execução de suas 
atividades.

É proibido copiar, instalar, transferir para 
outros computadores que não sejam de 
propriedade da Serra Verde (para terceiros), 
qualquer software adquirido ou licenciado. 
Também é proibida a instalação e ou 
utilização de “softwares piratas”.
As senhas de acesso às dependências da 
Serra Verde e de seus softwares são de uso 
pessoal e intransferível.

Todos os diretores, dirigentes, colaboradores 
e terceiros que utilizam hardware, software 
e o correio eletrônico da Serra Verde 
não devem ter nenhuma expectativa de 
privacidade na utilização desses recursos. A 
Serra Verde poderá, a seu exclusivo critério, 
monitorar qualquer informação transmitida ou 
arquivada nesses meios.

A marca da Serra Verde, incluindo o seu 
nome e a logomarca, não deve ser utilizada 
na criação de websites, blogs ou perfis 
sociais que não sejam os oficiais.
Ao utilizar qualquer rede social, o colaborador 
deve expressar de forma clara que tais 
opiniões são suas e não da Serra Verde. 
Nenhum colaborador está autorizado a falar 
em nome da Serra Verde.

O acesso às contas da Serra Verde em 
redes sociais deve ser feito exclusivamente 
por colaboradores autorizados pela Diretoria 
da Serra Verde.
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Compromisso com a 
Ética nos Negócios6. Prevenção à 

Corrupção e o 
Relacionamento 
com o Governo

6.1

A Serra Verde está fortemente comprometida 
em conduzir os seus negócios dentro 
dos mais elevados padrões éticos e de 
integridade, portanto, tem tolerância zero a 
quaisquer atos de corrupção e ou suborno 
que possam vir a ser praticados por seus 
colaboradores ou terceiros que atuem 
para ou em seu nome, ainda que tais atos 
possam beneficiar os seus interesses. 

A Política Anticorrupção e Antissuborno da 
Serra Verde estabelece o seu Programa de 
Compliance e as diretrizes para prevenir e 
detectar atos de corrupção e ou suborno 
que coloquem em risco a sua reputação e 
os seus negócios.

O relacionamento da Serra Verde com 
autoridades públicas ou quaisquer 
funcionários ou agentes do Governo 
basear-se-á exclusivamente nos termos 
estabelecidos pela legislação, assim, 
nenhum colaborador deve efetuar qualquer 
pagamento, direto ou indireto, a qualquer 
autoridade pública para induzir, obter ou 
manter negócios ou para conseguir que leis, 
normas ou regulamentos sejam aprovados, 
promulgados, anulados ou violados, em 
benefício dos interesses da Serra Verde, 
bem como qualquer tipo de licença, 
autorização ou alvará.
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Participação
Política

Livre 
Concorrência

Oportunidades
de Negócios

Negociação
Justa

6.2 6.4

6.5

6.3

A Serra Verde respeita o direito de seus 
colaboradores de se envolverem em 
assuntos cívicos e ou participarem do 
processo político. Entretanto, tal participação 
deve ocorrer em seu tempo livre, fora do 
horário de trabalho e à sua custa.

Nessa situação, o colaborador deve 
expressar de forma clara que as 
manifestações políticas são suas e não da 
Serra Verde, assim como recursos, espaço 
e imagem da Serra Verde não poderão 
ser utilizados para atender aos interesses 
políticos pessoais ou partidários de qualquer 
colaborador.

É proibido a utilização de bonés, camisetas 
ou qualquer outro material de propaganda 
de candidatos ou partidos políticos nas 
dependências da Serra Verde.

Nos termos da lei, a Serra Verde não 
realiza doação para campanhas eleitorais, 
candidatos a cargos públicos ou partidos 
políticos e proíbe que qualquer pessoa 
realize tais doações em seu nome.

A Serra Verde se compromete em 
conhecer e cumprir as leis e regulamentos 
relacionados à livre concorrência e adota 
as melhores práticas internacionais 
relacionadas.

A Serra Verde repudia atos que possam 
restringir a livre concorrência, incluindo, mas 
não se limitando, a troca de informações 
sensíveis, formação de cartel, fraude a 
licitações ou abusos de poder.

Todos os diretores, dirigentes e 
colaboradores da Serra Verde são proibidos 
de tomar, para si ou terceiros, oportunidades 
que surjam através do uso de propriedade 
empresarial, informação ou posição 
para ganhos pessoais, exceto quando a 
Diretoria tiver, após receber as informações 
necessárias sobre tal oportunidade e 
a assessoria jurídica, renunciado o seu 
interesse na oportunidade de acordo 
com as leis e regulamentos aplicáveis.

A Serra Verde se compromete com práticas 
negociais justas e promove que todos 
os diretores, dirigentes e colaboradores 
negociem de forma justa e sejam 
responsáveis no tratamento com os clientes, 
fornecedores e prestadores de serviços.

Ninguém na Serra Verde deve tirar 
vantagem indevida através de conduta ilegal, 
dissimulada, manipulada, com abuso de 
informações privilegiadas, deturpadas ou 
qualquer outra prática de negociação injusta.
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Conflito de 
Interesses 

Informações 
Confidenciais

6.6 6.7

O conflito de interesses ocorre quando o 
interesse de uma pessoa interfere, ou parece 
interferir, com os interesses da Serra Verde.

Qualquer pessoa que estiver envolvida em 
alguma atividade que a impeça de executar 
suas funções perante a Serra Verde de 
forma adequada ou que possa criar uma 
situação que afetaria sua capacidade de 
agir de forma objetiva, efetiva e no melhor 
interesse da Serra Verde, poderá estar diante 
de uma situação de conflito de interesses. 
Sempre que uma pessoa estiver diante 
de uma situação de conflito de interesses, 
os interesses da Serra Verde devem 
ser colocados acima de seus próprios 
interesses.

O conflito de interesses ocorre também 
devido ao relacionamento pessoal 
próximo (por exemplo, cônjuges, relação 
de parentesco, entre outros) com outro 
colaborador, prestador de serviço ou 
fornecedor da Serra Verde. Para garantir que 
esse tipo de relacionamento seja tratado 
de forma adequada e os possíveis conflitos 
de interesses sejam tratados de maneira 
apropriada e responsável, todos devem 
informar a existência de tais relacionamentos 
à área de Compliance.

Informação confidencial é toda e qualquer 
informação, material ou dado, seja em 
formato escrito e ou digital, incluindo, mas 
não se limitando, análises, interpretações, 
compilações, relatórios, reportes, mapas, 
modelos, dados financeiro, econômico, 
comercial, contratual, ambiental, geográfico, 
marketing, operacional, de engenharia 
desenvolvidos ou preparados em nome ou 
pela Serra Verde.

Todos devem proteger as informações 
confidenciais que estiverem em nosso 
poder, sejam elas informações confidenciais 
da Serra Verde, de seus controladores, 
investidores, colaboradores, prestadores de 
serviços, fornecedores e clientes. 

Ninguém está autorizado a divulgar as 
informações confidenciais da Serra Verde 
para terceiros, salvo se devidamente 
autorizado e mediante a assinatura do 
respectivo acordo de confidencialidade.

Além disso, é proibido:

(I) Discutir as informações confidenciais da 
 Serra Verde em locais públicos, tais 
 como elevadores, restaurantes, 
 transportes entre outros;

(II) Utilizar o telefone ou e-mail fora
 da Serra Verde;

(III) Deixar informações confidenciais 
 em salas de reunião ou em locais  
 públicos onde outras pessoas
 possam acessá-las.

Todos devem manter a confidencialidade 
das informações confiadas pela Serra Verde 
até mesmo após o término do vínculo 
empregatício ou contratual com 
a Serra Verde.
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Privacidade e 
Proteção de 
Dados Pessoais

6.8 6.9

Informação privilegiada é toda e qualquer 
informação relevante sobre os negócios e a 
situação financeira da Serra Verde.

Ninguém pode utilizar as informações 
privilegiadas em benefício próprio e ou de 
terceiros, seja através da realização de uma 
transação pessoal ou de fornecimento da 
informação privilegiada a terceiros. Utilizar 
as informações privilegiadas em benefício 
próprio ou de terceiros não só representa 
uma violação deste Código, mas também 
uma violação grave das leis sobre valores 
mobiliários e sujeita as pessoas envolvidas 
à responsabilidade civil e criminal.

Exemplos de proibição de negociação com 
valores mobiliários da Serra Verde são: o 
período de restrição trimestral relativo à 
divulgação de seus lucros ou o período de 
restrição especial. Informações relativas aos 
períodos de restrição podem ser obtidas 
com a área de Compliance.

Para proteger a reputação da Serra Verde 
e evitar a aparência de ilegalidade, todos 
os diretores, dirigentes, colaboradores, 
consultores e assessores da Serra Verde 
devem solicitar a aprovação prévia para a 
compra e venda de valores mobiliários da 
Serra Verde.

A Serra Verde está comprometida com a 
privacidade e a proteção de dados pessoais 
estabelecidas pela Lei nº 13.709/2018 (“Lei 
Geral de Proteção de Dados” ou “LGPD”) e 
pelas políticas e procedimentos internos.

Nesse sentido, todos devem se orientar pelo 
tratamento adequado dos dados pessoais, 
o que inclui coletar os dados pessoais 
estritamente necessários à execução das 
suas atividades, armazená-los em local 
seguro, seja em formato físico ou digital, 
e manter os dados pessoais somente 
enquanto houver necessidade.

Para obter mais informações sobre 
conformidade com as leis de proteção de 
dados, consulte a Política de Privacidade 
e Proteção de Dados Pessoais da Serra 
Verde e os demais instrumentos normativos 
contemplados no Programa de Privacidade 
e Proteção de Dados Pessoais.
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LOREM 234.67 0.234

IPSUM 123.07 0.134

DOLOR 2245.0 1.654

AMET 12.066 0.934

VENIAM 131.77 1.566



Certificado de 
Conformidade7.
Cada colaborador da Serra Verde é 
fundamental para garantir os compromissos 
descritos neste Código.

Na admissão e anualmente, cada 
colaborador deverá se certificar quanto a sua 
conformidade com o disposto neste Código.
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