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METODOLOGIAS PARA ALOCAÇÃO DE LOTES NEGOCIADOS
PRINCÍPIOS GERAIS
A Artesanal Investimentos adota internamente uma política de rateio e divisão de ordens entre
carteiras de valores mobiliários por ela geridas, prevendo o racionamento das ordens realizadas, bem
como o rateio das despesas daí decorrentes entre as carteiras de valores mobiliários, assim como as
regras gerais de orientação e atuação nesse sentido, conforme determinado pela Instrução CVM nº
558 de 26 de março de 2015, conforme alterada.
No âmbito da atuação da Artesanal Investimentos, esta poderá requisitar à uma corretora ou
distribuidora de valores mobiliários que negocie ou registre determinada operação de compra ou
venda de ativo para uma ou mais carteiras sob gestão, nas condições que venham a ser especificadas
pela Artesanal Investimentos.
Nesse sentido, a seleção dos ativos para as carteiras sob gestão da Artesanal Investimentos não pode
se contrapor ao dever fiduciário de obter maior rentabilidade para os clientes a eventuais vantagens
que possam ser oferecidas para o gestor. No momento do rateio dos ativos entre as diversas carteiras,
tal divisão deve ocorrer de forma equânime e sem beneficiar alguns clientes em detrimento de outros.
METODOLOGIA
A separação das operações realizadas durante os dias nos mercados de renda variável e de
derivativos, para cada um dos dois fundos multimercados atualmente administrados pela Artesanal
Investimentos, segue uma política de limites definida em comitês onde são estabelecidos quanto de
cada uma das estratégias será alocada nos fundos ao fechamento dos dias.
O processo de segregação dos lotes negociados entre os fundos é realizado através de sistema
proprietário onde são incluídas as estratégias realizadas durante o dia, e como saídas são
apresentadas sugestões de quebra por fundo. Essa proposta é lançada no sistema do Administrador ao
final do dia até as 19:30h.
O sistema proprietário de quebra das estratégias leva em consideração quatro parâmetros: (i)
restrição a existência da operação no fundo; (ii) o apetite ao risco de cada fundo em cada tipo de
estratégia; (iii) alocação de estratégias definidas em Comitê de Gestão e (iv) o tamanho do patrimônio
do fundo.
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