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Os administradores, diretores  
e funcionários-chave da GXO 
Logistics, Inc. e as suas subsidiárias 
(coletivamente, a “Empresa”) poderão 
tomar conhecimento esporádico de 
informações relevantes exclusivas sobre 
a empresa. Considerando as proibições 
legais sobre negociação de títulos 
enquanto na posse de informações 
relevantes exclusivas sobre um emissor,  
e o interesse significativo da empresa em 
evitar até a aparência de negociações 
indevidas, a empresa adotou a presente 
Política de Informação Privilegiada  
(esta “Política”).

A presente política aplica-se  
aos administradores, diretores  
e determinados funcionários designados 
esporadicamente pela empresa 
(coletivamente, “Indivíduos incluídos 
nesta política”).

1. Não negocie títulos quando estiver 
na posse de informações relevantes 
exclusivas
Nenhum indivíduo incluído nesta 
política pode comprar ou vender títulos 
da empresa (incluindo em relação 
com o exercício de opções de ações) 
quando estiver na posse de informações 
relevantes exclusivas sobre a empresa.1 
O termo informações "relevantes" 
significa informações relacionadas com 
a empresa, as suas operações comerciais 
ou títulos que, se tornados públicos, 
poderiam afetar o preço de mercado dos 
títulos da empresa ou seriam de outra 
forma considerados importantes por 
um investidor comum ao determinar a 
compra, venda ou manutenção de tais 
títulos. Entre os exemplos de informações 

normalmente consideradas como " 
relevantes " estão, entre outros:

•  informações de rendimentos e 
resultados financeiros;

• planos estratégicos da empresa;

•  mudanças significativas nos objetivos 
corporativos;

•  possíveis fusões, aquisições ou 
desinvestimentos significativos;

• transações financeiras significativas;

•  mudanças significativas na 
administração sénior ou controlo da 
empresa; e

•  litígios substanciais ou investigações 
governamentais reais ou ameaçados.

As informações tornam-se "públicas" 
depois de serem amplamente 
disseminadas pela empresa e consumidas 
pelo público (normalmente, através de 
um comunicado de imprensa divulgado 
pela empresa). A negociação de títulos 
na posse dessas informações só pode 
ter início no terceiro dia de negociação 
seguinte a dois dias de negociação 
completos depois de tais informações 
terem sido publicamente divulgadas.

Além disso, os indivíduos incluídos nesta 
política não podem negociar títulos de 
outras empresas sobre as quais obtiveram 
informações relevantes exclusivas  
em função do seu vínculo laboral com  
a empresa.

O termo "títulos" significa quaisquer 
títulos de capital emitidos pela empresa, 
incluindo qualquer subsidiária da 
empresa, qualquer empresa-mãe 
ou qualquer subsidiária de qualquer 
empresa-mãe, registada nos termos 
da secção 12 da Lei de Negociação 
de Títulos de 1934, dos EUA, conforme 
alterada (a "Lei de Títulos").

Essa restrição continua a aplicar-se 
em transações de títulos da empresa 
mesmo após a rescisão contratual de um 
indivíduo incluído nesta política. Se um 
indivíduo incluído nesta política possuir 
informações relevantes exclusivas quando 
for rescindido o seu vínculo laboral com 
a empresa, ele não pode negociar títulos 
da empresa até essas informações  
se tornarem públicas ou não forem  
mais relevantes.

2. É proibido negociar títulos da 
empresa, exceto durante uma janela  
de negociação e após a obtenção  
de uma autorização prévia
Considerando o interesse significativo 
da empresa em evitar a aparência de 
negociações indevidas, os indivíduos 
incluídos nesta política podem comprar 
ou vender títulos da empresa (i) somente 
durante a janela de negociação trimestral 
da empresa e (ii) apenas depois de 
obter uma autorização prévia do 
Diretor de Conformidade da empresa 
ou seu designado. Essas restrições 
de negociação aplicam-se a todas 
as compras ou vendas de títulos da 
empresa, incluindo compras e vendas 
de ações ordinárias da empresa, como 
também as transações que envolvam 
derivativos dos títulos da empresa, 
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1 Para fins desta política, as compras e vendas de títulos por um indivíduo incluído nesta política, incluem, sem limitação, qualquer compra ou venda (i) por, para ou com  
a instrução de tal indivíduo incluído nesta política, (ii) celebradas por qualquer pessoa ou entidade direta ou indiretamente controlada por tal indivíduo incluído nesta política, 
como um familiar que não viva com tal indivíduo incluído nesta política, mas cujas transações de títulos são instruídas pelo indivíduo incluído nesta política ou estão sujeitas 
à influência ou controlo do indivíduo incluído nesta política, e (iii) por, para ou com a instrução de qualquer membro da família de tal indivíduo incluído nesta política que viva 
com tal indivíduo incluído nesta política ou qualquer pessoa que viva na mesma residência do indivíduo incluído nesta política.



©2021 GXO. Todos os direitos reservados

incluindo exercícios de opções de 
ações. Observe, no entanto, que é 
responsabilidade exclusiva do indivíduo 
incluído nesta política cumprir todas as 
leis de títulos aplicáveis. A empresa não 
se responsabiliza por qualquer obrigação 
em relação ao cumprimento da lei de 
títulos do indivíduo abrangido nesta 
política em virtude de autorização prévia 
para qualquer negociação específica e 
recomenda que o indivíduo abrangido 
por esta política consulte seu consultor 
jurídico antes de realizar essas transações. 
Qualquer orientação sobre a autorização 
prévia de uma transação proposta 
estará relacionada exclusivamente 
com as limitações impostas pela lei e 
não constituirá orientação em relação 
aos aspetos de investimento dessa 
negociação. A autorização de uma 
transação proposta é válida por um 
período de cinco (5) dias úteis. Se  
o pedido de transação não for concluído 
dentro daquele período, a autorização 
da transação deve ser novamente 
solicitada. Se a autorização for negada, o 
motivo da rejeição deve ser mantido em 
confidencialidade pelo indivíduo incluído 
nesta política que solicitou a autorização.

A janela de negociação trimestral 
da empresa abre no terceiro dia de 

negociação após o dia do registo do 
relatório anual ou trimestral da empresa 
na Securities and Exchange Commission 
(a Comissão de Valores Mobiliários, 

"SEC") em determinado trimestre e a 
janela de negociação encerra duas 
semanas antes do fim do trimestre.

A pré-autorização para todos os negócios 
ou transações descritos nas Secções 2, 3, 4 
e 5 deve ser obtida contactando a Equipa 
de Conformidade Comercial através do 
e-mail tradingrequest@gxo.com.

Não há exceções à política de restrição 
de negociação à janela de negociação 
trimestral. Transações que podem ser 
necessárias ou justificáveis por motivos 
independentes (como a necessidade 
de arrecadar fundos para despesas de 
emergência), ou pequenas transações, 
não estão isentas dessa política. As leis 
de títulos não reconhecem nenhuma 
circunstância atenuante para a 
responsabilidade cível em negociação 
com informações privilegiadas.

3. Não prometa nem mantenha títulos 
da empresa em conta de margem sem 
autorização prévia
Regra geral, os títulos mantidos em 
conta de margem podem ser vendidos 

pelo corretor sem consentimento do 
cliente, se o mesmo não cumprir um 
pedido de cobertura. Da mesma forma, 
os títulos dados como garantias para 
um empréstimo podem ser executados 
se o credor não cumprir os termos do 
empréstimo. Uma vez que a execução 
ou venda de margem podem ocorrer 
quando um indivíduo incluído nesta 
política possuir informações relevantes 
exclusivas ou de outra forma não estiver 
autorizado a negociar os títulos da 
empresa, os indivíduos incluídos nesta 
política ficam proibidos de comprar 
títulos da empresa em margem, manter 
títulos da empresa em conta de margem 
ou oferecer os títulos da empresa como 
garantia para um empréstimo, salvo com 
autorização prévia.

4. Não garanta nem realize outras 
transações em particular
As transações de garantia ou monetização 
podem ser realizadas por diversos 
mecanismos possíveis, incluindo o 
uso de instrumentos financeiros como 
encaminhamentos variáveis pré-pagos, 
swaps de capital próprio, garantias de 
taxas de juro e fundos de negócios. São 
proibidas todas as transações de garantia, 
incluindo as anteriormente mencionadas 
ou quaisquer outras transações 
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projetadas para ou que tenham o efeito 
de garantia ou compensação de qualquer 
queda no valor de mercado de títulos de 
capital, salvo com autorização prévia.

5. Não negocie opções comercializadas 
em bolsa sobre os títulos da empresa
Devido ao prazo relativamente curto 
de opções negociadas em bolsa, as 
transações em opções podem fazer  
com que indivíduos incluídos nesta 
política se concentrem no desempenho 
de curto prazo em detrimento dos 
objetivos de longo prazo da empresa. 
Dessa forma, os indivíduos incluídos 
nesta política estão proibidos de negociar 
opções de venda, opções de compra  
ou outros títulos derivativos relacionados 
com os títulos da empresa em bolsa  
ou qualquer outro mercado organizado, 
salvo com autorização prévia. Essa 
restrição não se aplica à concessão  
ou exercício de opções de ações  
de administrador ou colaborador 
emitidas pela empresa.

6. Não realize vendas a descoberto  
de títulos da empresa
Vendas a descoberto de títulos da 
empresa (ou seja, a venda de um título 

que o vendedor não possui) pode 
destacar a expetativa do vendedor de 
que os títulos vão sofrer uma queda no 
valor e, dessa forma, podem sinalizar para 
o mercado que o vendedor não possui 
confiança nas perspetivas da empresa. 
Vendas a descoberto podem também 
reduzir o incentivo de um vendedor 
em tentar melhorar o desempenho da 
empresa. A seção 16(c) da Lei de Títulos 
proíbe que diretores e administradores 
realizem vendas a descoberto. Por essas 
razões, as vendas a descoberto de 
ações da empresa estão proibidas para 
indivíduos incluídos nesta política.

7. Não divulgue informações relevantes 
exclusivas a ninguém fora da empresa 
para fins comerciais
Além das restrições de negociação 
definidas acima, os indivíduos incluídos 
nesta política não podem divulgar ou dar 
sugestões sobre informações relevantes 
da empresa para qualquer pessoa 
externa à empresa. O termo “pessoa 
externa à empresa” pode incluir amigos, 
associados de negócios, cônjuge ou outro 
familiar. Tanto quem disponibiliza como 
quem recebe as informações pode ser 

responsabilizado nos termos das leis de 
títulos federais por violações dessa espécie.

8. Sanções por violar as leis de títulos 
ou esta política
A SEC e o Departamento de Justiça 
aplicam ativamente as leis de negociação 
com informações privilegiadas, incluindo 
ao realizar a monitorização ativa de 
atividades de negociação. A lei federal 
impõe sanções pesadas para os 
indivíduos que compram ou vendem 
títulos estando em posse de informações 
relevantes exclusivas ou que encaminham 
informações relevantes exclusivas para 
terceiros que as usam para comprar ou 
vender títulos. As sanções por informação 
privilegiada aplicam-se com a mesma 
intensidade quer a negociação ou 
encaminhamento de informação se 
destinem a obter ganhos ou evitar perdas. 
Entre as possíveis sanções, estão:

•  sanções cíveis pecuniárias de até três 
vezes o valor do lucro obtido ou  
a perda evitada como resultado  
da ação ilícita;
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•  uma sanção penal de até 5 milhões de 
dólares (independentemente do valor 
do lucro);

•  pena de prisão de até 20 anos e, 
nalguns casos, 25 anos;

•  processos privados por danos iguais 
aos lucros obtidos ou à perda evitada; e

•  restituição dos ganhos obtidos 
indevidamente.

Além disso, a empresa e qualquer 
supervisor de uma empresa associada 
que negocie ou ceda informações 
relevantes exclusivas pode estar sujeito  
a responsabilização cível como "indivíduo 
controlador" na forma de multas cíveis 
até US$ 1 milhão ou três vezes o valor 
do lucro obtido ou perda evitada, o que 
seja mais elevado, como resultado da 
ação ilícita, e sanções penais até US$ 
25 milhões para a empresa e até US$ 5 
milhões para os supervisores individuais. 

Violações desta política por qualquer 
indivíduo incluído nesta política 
podem sujeitar tal indivíduo a medidas 
disciplinares pela empresa, incluindo 
rescisão do vínculo laboral por justa causa.

9. Não responda a solicitações feitas 
por terceiros relativas aos negócios da 
empresa
Esporadicamente, os indivíduos incluídos 
nesta política podem receber solicitações 
sobre diversas atividades da empresa fora 
do âmbito das suas funções normais. Tais 
solicitações podem ser provenientes dos 
meios de comunicação, bolsas de valores, 
analistas e outros, relativas aos negócios 
da empresa, rumores, atividades de 
negociação, perspetivas e planos atuais 
e futuros, atividades de aquisição ou 
desinvestimento e outras informações 
equivalentes e importantes.

É muito importante que todas estas 
comunicações em nome da empresa 
sejam feitas por um representante 
devidamente designado. O não 

cumprimento destas regras pode resultar 
em violações de leis federais de títulos, 
incluindo Regulamentação FD, que 
foi criada pela SEC para proibir que 
as empresas divulguem informações 
relevantes a analistas e acionistas antes 
de divulgar informações ao público. 
Contacte a equipa de Comunicação 
Empresarial da GXO através do endereço 
press@gxo.com e a equipa encaminhará 
quaisquer pedidos recebidos para  
o membro de equipa apropriado.

As leis de títulos estaduais e federais são 
de natureza técnica e podem ser de difícil 
compreensão. Desta forma, um indivíduo 
incluído nesta política é aconselhado  
a consultar o seu próprio consultor jurídico 
ou entrar em contacto com a Equipa 
de Conformidade Comercial através 
do endereço tradingrequest@gxo.com 
em caso de dúvidas sobre a lei ou esta 
Política ou a respetiva aplicação numa 
determinada situação.
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