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1. INTRODUÇÃO
As atividades exercidas pela Artesanal Investimentos serão regidas pelos princípios
da boa fé, transparência, diligência e lealdade em relação aos seus clientes,
parceiros e colaboradores.
Por se tratar de uma empresa independente de instituições financeiras, a
Artesanal Investimentos tem a liberdade de escolher os investimentos a serem
realizados sem necessidade de atender a interesses de outras áreas da
organização, promovendo, desta forma, maior foco nos interesses do cliente.
A única fonte de receita da Artesanal Investimentos está vinculada às taxas de
administração e de performance obtidas dos fundos sob sua gestão. Todos os
sócios da empresa são obrigados por acordo de acionistas a serem cotistas dos
fundos administrados pela empresa.
Todas as áreas submetem‐se, sem exceções, à supervisão da área de Compliance
e Controles Internos a fim de garantir que os processos sejam realizados em estrita
conformidade com o disposto em lei e nos códigos de auto regulação aos quais a
Artesanal, na qualidade de Gestora e Distribuidora dos fundos próprios, é
aderente.
Ademais, todos os colaboradores são regidos através da política de
confidencialidade disposta no Manual de Recursos Humanos próprio da Gestora.
Por fim, as informações de teor sigiloso estão protegidas através dos termos
assinados por nossos colaboradores assim que são admitidos, garantindo desta
forma nosso compromisso com a relação de confiança estabelecido entre a
Gestora e seus clientes.

Alexandre Jorge Chaia
Diretor de Riscos e Compliance
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2. RELACIONAMENTO COM CLIENTES
2.1 TRANSPARÊNCIA
Desde o princípio, todos os clientes terão plena ciência e acesso à descrição
detalhada da remuneração cobrada pelos serviços prestados e ao conteúdo e a
periodicidade das informações a serem prestadas relacionadas aos seus
investimentos.
2.2 OBJETIVOS DE INVESTIMENTOS
As estratégias de investimentos dos fundos são feitas sob medida para cada fundo
de forma a se adequar ao perfil de aversão a risco de seus cotistas. A política de
Suitability vigente na Gestora, adotada nos termos da Instrução 539/2013 da
Comissão de Valores Mobiliários “CVM”, estabelece, nesse sentido, os
procedimentos formais que possibilitam a verificação e adequação das aplicações
realizadas pelo investidor ao perfil de risco a ele atribuído, levando em
consideração sua situação financeira, experiência em matéria de investimentos,
grau de tolerância à volatilidade e os objetivos visados ao investir nos Fundos de
Investimentos geridos pela Artesanal.
2.3 CONFLITO DE INTERESSES
A Artesanal Investimentos tem o dever fiduciário de agir no melhor interesse dos
seus clientes. Desta forma, todos os colaboradores têm o dever de agir com boa
fé e de acordo com os interesses dos investidores. Para tal, o Colaborador deverá
estar atento para uma possível situação de conflito de interesses.
Conflitos de interesse são situações decorrentes do desempenho das funções do
colaborador em razão do cargo, nas quais os interesses pessoais deste possam
ser divergentes ou conflitantes com os interesses da Artesanal e seus
investidores.
Os colaboradores não podem desenvolver atividades externas remuneradas de
natureza correlata à Artesanal, salvo se previamente aprovada pelo Diretor
Responsável pela área de Compliance, respeitando sempre as seguintes:
(i)
É proibida qualquer atividade ilícita. Não será admitida, sob qualquer
hipótese, a permanência de colaborador após a ciência de cometimento ou
envolvimento deste em atividade ilícita ou que gere, a qualquer modo,
quebra de confiança neste; e
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(ii)
É vedada a condução de atividades paralelas, inclusive filantrópicas
e civis, durante a jornada de trabalho, ou que de qualquer forma afetem o
desempenho do Colaborador durante a jornada de trabalho.

3. COMPROMISSOS CONTRATUAIS
A Artesanal, bem como seus colaboradores, se compromete a cumprir fielmente
os termos descritos nos regulamentos dos fundos de investimentos sob Gestão e
respectivas Políticas de Investimentos adotadas.
3.1 Controles Internos – Comitês

Comitê de Investimentos: realiza revisões quinzenais com o intuito de revisar os
investimentos das carteiras através de métricas variadas de acordo com o tipo de
ativo, além de garantir que as estratégias estejam em conformidade com os limites
estabelecidos.
Comitê de Riscos: Reúne‐se no mínimo mensalmente. Nesta reunião participam
os Diretores de Compliance e Risco. Durante a reunião são apresentadas as
principais métricas de risco das carteiras (VaR e Stress), bem como o
posicionamento dos mesmos frente aos índices de mercado.
Comitê de Compliance: Durante a reunião são discutidos os controles e políticas
existentes, processos de Due Diligence e demandas regulatórias.
Comitê de Controles Internos: Reúne membros das áreas de Cadastro, Compliance
e Distribuição, com o intuito de aprimorar os fluxos operacionais e garantir que os
processos estejam em conformidade com o disposto na ICVM 301/1999.

4. POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO
4.1 Introdução

A Artesanal está sujeita às leis e normas de anticorrupção, incluindo, mas não se
limitando, à Lei nº 12.846/13 e Decreto nº 8.420/15 (“Normas de Anticorrupção”).
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Qualquer violação das Normas Anticorrupção pode resultar em penalidades civis
e administrativas severas para a Artesanal e/ou seus Colaboradores, bem como
impactos de ordem reputacional, sem prejuízo de eventual responsabilidade
criminal dos indivíduos envolvidos.
4.2 Normas Anticorrupção

É terminantemente proibido dar ou oferecer qualquer valor ou presente a agente
público sem autorização prévia do Diretor Responsável pela área de Compliance.
Os Colaboradores deverão se atentar, ainda, que:
(i) qualquer valor oferecido a agentes públicos, por menor que seja, poderá
caracterizar violação às Normas de Anticorrupção e ensejar a aplicação das
penalidades previstas; e
(ii) a violação às Normas de Anticorrupção estará configurada mesmo que a
oferta de suborno seja recusada pelo agente público.
Os Colaboradores deverão questionar a legitimidade de quaisquer pagamentos
solicitados pelas autoridades ou funcionários públicos que não encontram
previsão legal ou regulamentar.
Nenhum sócio ou colaborador poderá ser penalizado devido a atraso ou perda de
negócios resultantes de sua recusa em pagar ou oferecer suborno a agentes
públicos.

5. PREVENÇÃO À FRAUDES E LAVAGEM DE DINHEIRO
5.1 Lavagem de dinheiro

A prevenção da utilização dos ativos e sistemas da Artesanal para fins ilícitos, tais
como crimes de “Lavagem de dinheiro” e ocultação de bens e valores é dever de
todos os Colaboradores da Gestora.
Qualquer suspeita de operações financeiras e não financeiras que possam
envolver atividades relacionadas aos crimes de lavagem de dinheiro, ocultação de
bens e valores, ou incorporação de ganhos de maneira ilícita envolvendo recursos
da Artesanal ou colaboradores serão previamente analisados pela área de
Compliance e, conforme o caso, serão reportados ao órgão responsável para
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apuração.
A negociação de ativos e valores mobiliários financeiros e valores mobiliários para
as carteiras e fundos de investimento sob gestão da Artesanal deve, assim como o
passivo, ser igualmente objeto de análise, avaliação e monitoramento para fins de
prevenção e combate à lavagem de dinheiro.
I. Comunicação à Comissão de Valores Mobiliários
Em concordância com o art. 16, inciso VIII da ICVM 558:
“Informar à CVM sempre que verifique, no exercício das suas atribuições, a
ocorrência ou indícios de violação da legislação que incumbe à CVM fiscalizar, no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da ocorrência ou identificação”
II. Comunicação ao Coaf – Conselho de Controle de Atividades Financeiras
As situações listadas abaixo podem configurar indícios da ocorrência dos crimes
previstos na Lei nº 9.613, ou podem com eles relacionar‐se, devendo ser
analisadas com especial atenção e, se e quando consideradas suspeitas pelos
Colaboradores, nos termos do art. 6º e 7º da ICVM 301/99, comunicadas ao Coaf:
(a) Realização de operações ou conjunto de operações de compra ou de
venda de ativos e valores mobiliários para o fundo, que apresentem
atipicidade em relação à atividade econômica do cliente ou
incompatibilidade com a sua capacidade econômico‐financeira;
(b) Resistência ao fornecimento de informações necessárias para o início de
relacionamento ou para a atualização cadastral, oferecimento de informação
falsa ou prestação de informação de difícil ou onerosa verificação;
(c) Apresentação de irregularidades relacionadas aos procedimentos de
identificação e registro das operações exigidos pela regulamentação vigente;
(d) Solicitação de não observância ou atuação no sentido de induzir
funcionários da instituição a não seguirem os procedimentos regulamentares
ou formais para a realização de operações ou conjunto de operações de
compra ou de venda de ativos e valores mobiliários para o fundo;
(e) Quaisquer operações ou conjunto de operações de compra ou de venda
de ativos e valores mobiliários para o fundo envolvendo pessoas relacionadas
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a atividades terroristas listadas pelo Conselho de Segurança das Nações
Unidas;
(f) Realização de operações ou conjunto de operações de compra ou de
venda de títulos e valores mobiliários, qualquer que seja o valor da aplicação,
por pessoas que reconhecidamente tenham cometido ou intentado cometer
atos terroristas, ou deles participado ou facilitado o seu cometimento;
(g) Quaisquer operações ou conjunto de operações de compra ou de venda
de títulos e valores mobiliários com indícios de financiamento do terrorismo;
(h) Operações ou conjunto de operações de compra ou de venda de títulos
e valores mobiliários fora dos padrões praticados no mercado;
(i) Realização de operações que resultem em elevados ganhos para os
agentes intermediários, em desproporção com a natureza dos serviços
efetivamente prestados; investimentos significativos em produtos de baixa
rentabilidade e liquidez, considerando a natureza do fundo ou o perfil do
cliente/mandato da carteira administrada; e
(j) Operações nas quais haja deterioração do ativo sem fundamento
econômico que a justifique.

6. POLÍTICA DE INVESTIMENTO DE PESSOAS VINCULADAS
A Política de Investimentos Pessoais visa determinar normas procedimentais para
os investimentos pessoais dos Colaboradores da Artesanal, bem como partes
relacionadas, além de estabelecer o tratamento da confidencialidade das
informações alcançadas na execução de suas ações cotidianas em razão do cargo
ou função exercida.
As instruções aqui expostas devem ser aplicadas em todas as negociações pessoais
realizadas pelos colaboradores nos mercados financeiro e de capitais, bem como
por seus cônjuges, companheiros ou dependentes e qualquer pessoa jurídica na
qual tais pessoas detenham participação societária ou poder de controle.
Serão permitidas aos cônjuges, companheiros ou dependentes financeiros dos
colaboradores as aplicações restritas nos termos da presente Política de
Investimentos Pessoais mediante prévia e expressa aprovação do Diretor
Responsável pela área de Compliance.
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O colaborador poderá realizar investimentos nos mercados financeiro e de capitais
através de instituições locais e internacionais, desde que possua boa reputação e
que as operações efetuadas estejam em concordância com esta Política, o
presente Código de Ética e demais normas da Artesanal.
O controle desta Política estabelecida e o tratamento de exceções é de
responsabilidade da área de Compliance da Artesanal.
As negociações realizadas por colaboradores devem ser totalmente segregadas
das operações realizadas em nome da Artesanal, de modo a evitar situações que
possam configurar conflitos de interesses.
O Diretor Responsável pela área de Compliance pode, a qualquer momento,
requerer a apresentação de extrato das contas de investimento dos
Colaboradores.
Qualquer má conduta ou omissão com relação às cláusulas desta política ou às
diretrizes éticas da Artesanal será compreendida como negligência profissional e
descumprimento da presente política, sujeitando o colaborador envolvido às
devidas sanções legais, regulamentares e disciplinares.
Adicionalmente, os Colaboradores emitirão a Declaração de Investimentos, nos
moldes do Anexo I, renovando‐a anualmente, a fim de ratificar o compromisso
com os termos dispostos nesta política.
6.1 Restrição para Negociações
As aplicações e os investimentos realizados em benefício do próprio colaborador
no mercado financeiro devem ser orientados no sentido de não interferir
negativamente no desempenho de suas atividades profissionais. Além disso, tais
investimentos devem ser totalmente segregados das operações realizadas em
nome da Artesanal, a fim de que sejam evitadas situações que possam configurar
conflitos de interesses.
Com base nesses valores e preceitos éticos, é vedado aos colaboradores, salvo
mediante prévia e expressa aprovação do Diretor Responsável pela área de
Compliance, a aplicação em ações ou outros títulos, valores mobiliários,
modalidades operacionais, opções e demais operações nos mercados de
derivativos lastreadas, conversíveis ou permutáveis em ações.
A área de Compliance deverá considerar, para fins do disposto no parágrafo
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anterior, que quaisquer aplicações realizadas pelos colaboradores em ações ou
outros títulos, valores mobiliários, modalidades operacionais, opções e demais
operações nos mercados de derivativos lastreadas, conversíveis ou permutáveis
em ações, somente poderão ser autorizadas quando não representarem conflitos
de interesse com as atividades desempenhadas pelos respectivos colaboradores;
potencial risco para os veículos sob gestão da Artesanal ou seus clientes ou, ainda,
indício de utilização de informação privilegiada pelo colaborador em questão.
Os investimentos pessoais em cotas de Fundos de Investimentos serão permitidos
aos Colaboradores, cônjuges, companheiros e dependentes financeiros, desde
que:
(i) Tais cotas sejam de fundos geridos pela Artesanal; ou
(ii) Tais cotas sejam de fundos em que os colaboradores não tenham o poder de
influenciar, direta ou indiretamente, na Administração ou Gestão.
Nesta política excluem‐se e, portanto, são permitidas independente de
autorização do Diretor Responsável pela área de Compliance:
(i) vendas de posições em ações ou em cotas de fundos de investimentos detidas
pelos Colaboradores previamente ao seu ingresso na Artesanal (não há
obrigatoriedade na venda de tais posições); e
(ii) compras de instrumentos de renda fixa negociados nos mercados financeiro e
de capitais, independente dos seus prazos (CDBs, títulos públicos, debêntures,
etc.)
São admitidos investimentos pelos colaboradores em quaisquer outras
modalidades de ativos financeiros não expressamente vedados acima, que
deverão ser objeto de informação por meio
da Declaração de Investimentos, bem como a manutenção em carteira de ativos
restritos adquiridos anteriormente ao seu ingresso na Artesanal, cuja alienação,
no entanto, deverá observar os princípios abaixo.
Adicionalmente aos princípios gerais que devem nortear as condutas da Artesanal
e seus Colaboradores são:
(i)

O dever de sempre colocar os interesses dos clientes da Artesanal bem como a
integridade dos mercados, em primeiro lugar;
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(ii)

(iii)

O entendimento de que todos os negócios pessoais com títulos e valores
mobiliários e modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado
financeiro deverão ser coerentes com esta política, de forma a evitar conflitos de
interesse; e
A compreensão do fato de que os colaboradores atuantes na administração de
investimentos não poderão tirar vantagens inadequadas da atividade que
exercem, zelando sempre pela imagem da Artesanal.
Os Colaboradores não poderão adquirir títulos e valores mobiliários ou incentivar
que terceiros não autorizados pela Artesanal os adquiram, em benefício próprio
ou de terceiros, valendo‐se de informações privilegiadas obtidas em decorrência
de seu vínculo com a Artesanal.
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ANEXO I - DECLARAÇÃO DE INVESTIMENTOS
Através deste instrumento eu, ______________________________________, inscrito
no CPF sob o no _________________, declaro, para os devidos fins, ter observado
integralmente a Política de Investimentos Pessoais estabelecida no Manual de Ética e
Compliance (“Manual”) da ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob
o nº. 03.084.098/0001‐09 (“ARTESANAL”), do qual tomei conhecimento.
Declaro ainda que, nesta data:
(i) meu nível de endividamento pessoal encontra‐se plenamente de acordo com minha
remuneração e com meu patrimônio;
(ii) a listagem abaixo são a expressão fiel e integral dos investimentos que detenho nos
mercados financeiro e de capitais que estejam sujeitos a restrições de acordo com a
Política de Investimentos Pessoais descrita no Manual;
(iii) a presente declaração faz parte das políticas adotadas pela ARTESANAL em estrito
cumprimento ao disposto na ICVM 558; e
(iv) tenho ciência de que poderá a ARTESANAL, a qualquer momento, requerer a
apresentação de extrato de minhas contas de investimento.

Ativo

Valor

( ) Declaro que não possuo investimentos nos mercados financeiro e de capitais que
estejam sujeitos a restrições de acordo com a Política de Investimentos Pessoais descrita
no Manual. Estou ciente de que a aquisição de quaisquer produtos desta natureza após
a assinatura deste termo deverá ser informada imediatamente à área de Compliance da
Artesanal.
São Paulo, ____ de __________de 201__.
_______________________________________
Nome:
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Av. Paulista, 1.765 - 14º andar
São Paulo - SP CEP: 01.311-200
Tel.: 55 11 3512-1460
compliance@artesanalinvestimentos.com.br
www.artesanalinvestimentos.com.br
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