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FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 
MULTIMERCADO 

CNPJ/MF nº 20.441.301/0001-68 

 

JANEIRO/2016 

 

TIPO ANBIMA: MULTIMERCADOS DINÂMICO 

Descrição:  Fundos que têm como objetivo buscar retorno no longo prazo por meio de investimento em diversas 
classes de ativos, incluindo cotas de Fundos. Estes Fundos possuem uma estratégia de asset allocation sem, 
contudo, estarem comprometidos com um mix pré-determinado de ativos. A política de alocação é flexível, reagindo 
às condições de mercado e ao horizonte de investimento. É permitida a exposição financeira superior a 100%(cem 
por cento) do seu respectivo patrimônio líquido, apenas de forma indireta, por meio de aquisição de cotas de Fundos.  
 

A PRESENTE INSTITUIÇÃO ADERIU AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA OS 
FUNDOS DE INVESTIMENTO. 

 

ESTE FORMULÁRIO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS 
DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE 
INVESTIMENTO, BEM COMO DAS NORMAS EMANADAS DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. A 
AUTORIZAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO NÃO IMPLICA, POR 
PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA ANBIMA, GARANTIA DE VERACIDADE DAS 
INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SUA ADMINISTRADORA 
OU DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS. 

 

ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS 
PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E 
A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O 
PREJUÍZO DO FUNDO. 

 

O INVESTIMENTO DO FUNDO DE QUE TRATA ESTE FORMULÁRIO APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR, 
AINDA QUE A GESTORA DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ 
GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O 
INVESTIDOR. 

 

ESTE FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DA ADMINISTRADORA, DA GESTORA, DE QUALQUER MECANISMO 
DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. 

 

A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. 

 

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE FORMULÁRIO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO DO 
FUNDO, MAS NÃO O SUBSTITUEM. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO DESTE FORMULÁRIO 
QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E 
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À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DO FORMULÁRIO E DO 
REGULAMENTO QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO. 

 

 

 

1. DIVULGAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA 

A composição da carteira do fundo será disponibilizada no mínimo mensalmente, até 10 (dez) dias após o 
encerramento do mês a que se referir, na sede da Administradora, bem como na página da CVM na rede mundial 
de computadores. 

 

2. DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

Endereço: Av. Presidente Juscelino Kubitschek nº 50 - 6º andar - Vila Nova Conceição - São Paulo - SP 

Website: www.gradualinvestimentos.com.br 

 

3. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 

a) Telefone: 0800 655 1873 região metropolitana e 0800 655 1873 demais regiões 

b) Página na rede mundial de computadores: www.gradualinvestimentos.com.br 

c) Reclamações: 0800 655 1466 - e-mail: Ouvidoria@gradualinvestimentos.com.br 

 

4. FATORES DE RISCO DA CARTEIRA DO FUNDO: 

I. Risco de Mercado : O valor dos ativos do FUNDO está sujeito às variações e condições dos mercados, 
especialmente dos mercados de câmbio, juros, bolsa e dívida externa que são afetados principalmente 
pelas condições políticas e econômicas nacionais e internacionais. Em caso de queda do valor dos ativos 
que compõem o FUNDO, o patrimônio líquido do FUNDO pode ser afetado negativamente. Em 
determinados momentos de mercado, a volatilidade dos preços dos ativos pode ser elevada, podendo 
acarretar oscilações bruscas no resultado do FUNDO. 
 

II. Risco de Crédito : Consiste no risco dos emissores de títulos e valores mobiliários que integram o FUNDO 
não cumprirem suas obrigações de pagar tanto o principal como os respectivos juros para o FUNDO. 
Adicionalmente, os contratos de derivativos e demais contratos que integrem o FUNDO estão sujeitos ao 
risco da contraparte ou instituição garantidora não honrar sua liquidação. Alterações na avaliação do risco 
de crédito do emissor podem acarretar oscilações no preço de negociação dos títulos que compõem a 
carteira do FUNDO; 

 
III. Risco de Liquidez : Consiste no risco do FUNDO não estar apto a efetuar pagamentos aos cotistas nos 

termos previstos no regulamento, em função de condições atípicas de mercado e/ou outros fatores que 
acarretem falta de liquidez dos mercados nos quais os valores mobiliários integrantes do FUNDO são 
negociados. Neste caso a GESTORA pode ser obrigada a liquidar os ativos do FUNDO a preços 
depreciados para fazer frente a resgates, influenciando negativamente o patrimônio líquido do FUNDO; 

 
IV. Risco de Derivativos: O FUNDO pode realizar operações nos mercados de derivativos como parte de 

sua estratégia de investimento. Estas operações podem não produzir os efeitos pretendidos, provocando 
oscilações bruscas e significativas no resultado do FUNDO, podendo ocasionar perdas patrimoniais. 
 

5. POLÍTICA DE VOTO 
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A ADMINISTRADORA  na pessoa de seus representantes legalmente constituídos fica autorizada a representar 
o FUNDO nas Assembleias Gerais Ordinárias e/ou Extraordinárias das companhias e/ou dos fundos de 
investimento nos quais o FUNDO detenha participação, que estiverem deliberando sobre assunto de relevante 
interesse para o FUNDO, a critério da ADMINISTRADORA , podendo, para tanto, exercer o direito de voto, 
praticando, todos os atos necessários à administração da carteira, observadas as limitações da legislação em 
vigor, sempre empregando, na defesa dos direitos do FUNDO, o zelo e diligência exigidos pelas circunstâncias. 
Na hipótese de comparecimento e de efetivo exercício do direito de voto, a ADMINISTRADORA  colocará à 
disposição na sua sede o material referente a Assembleia Geral, para eventual consulta. 

 

6. TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL 

A carteira do FUNDO sofrerá incidência de IOF (Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou 
relativas a Títulos e Valores Mobiliários) sobre as operações de derivativos, nos termos do Decreto 6.306/2007, 
conforme alterado de tempos em tempos. 

Os cotistas terão seus rendimentos sujeitos aos seguintes impostos: 

I. Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF: Esse 
imposto é de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do resgate, limitado ao rendimento da aplicação em função 
do prazo de acordo com uma tabela regressiva. Começa com uma alíquota de 96% (noventa e seis por cento) 
do rendimento (para quem resgatar no 1º dia útil subsequente ao da aplicação) e vai a zero para quem resgatar 
a partir do 30º dia da data da aplicação; 

II. Imposto de Renda na Fonte: Esse imposto incidirá no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano 
(modalidade "come cotas"), ou no resgate, se ocorrido em data anterior, observando-se, adicionalmente, o 
seguinte: 

a. enquanto o FUNDO mantiver uma carteira de longo prazo, como tal entendendo-se uma carteira 
composta por, no mínimo, um percentual médio de 90% (noventa por cento) do seu patrimônio investido 
em cotas de fundos de investimento de longo prazo, o imposto de renda será cobrados às alíquotas de: 

i. 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento), em aplicações com prazo de até 180 
(cento e oitenta) dias; 

ii. 20% (vinte por cento), em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até 360 
(trezentos e sessenta) dias; 

iii. 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento), em aplicações com prazo de 361 
(trezentos e sessenta e um dias) até 720 (setecentos e vinte) dias; 

iv. 15% (quinze por cento), em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte) dias. 

b. caso o FUNDO esteja inserido na hipótese da alínea “a”, quando da incidência da tributação pela 
modalidade "come cotas", o Imposto de Renda será retido em Fonte pela alíquota de 15% (quinze por 
cento). Por ocasião de cada resgate de cotas, será apurado e cobrado eventual complemento de alíquota 
entre aquela utilizada na modalidade "come cotas" e a aplicável segundo o inciso acima. 

c. caso, por razões estratégicas e/ou operacionais decorrentes da busca do cumprimento da política de 
investimento, a carteira do FUNDO apresentar características de curto prazo, como tal entendendo-se 
uma carteira composta por um percentual médio inferior a 90% (noventa por cento) do seu patrimônio 
investido em cotas de fundos de investimento de longo prazo, o imposto de renda será cobrado às 
seguintes alíquotas: 

i. 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento), em aplicações com prazo de até 180 
(cento e oitenta) dias; 

ii. 20% (vinte por cento), em aplicações com prazo acima de 180 (cento e oitenta) dias. 

d. caso o FUNDO esteja incluído na hipótese da alínea “c”, quando da incidência da tributação pela 
modalidade "come cotas", o Imposto de Renda será retido em Fonte pela alíquota de 20% (vinte por 
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cento). Por ocasião de cada resgate de cotas, será apurado e cobrado eventual complemento de alíquota 
entre aquela utilizada na modalidade "come cotas" e a aplicável segundo o inciso acima. 

Aos Cotistas Qualificados, residentes no exterior, é aplicável tratamento tributário específico determinado em 
função de residirem ou não em país ou jurisdição que não tribute a renda ou capital, ou que a tribute a alíquota 
máxima inferior a 20% (vinte por cento) (“Jurisdição de Baixa ou Nula Tributação”), de acordo com o abaixo 
disposto: 

I. Cotistas Qualificados Não Residentes em Jurisdição de Baixa ou Nula Tributação: o rendimento auferido no 
resgate das Cotas será constituído pela diferença positiva entre o valor de resgate e o custo de aquisição 
das Cotas, sendo tributado pelo imposto de renda à alíquota de 15% (quinze por cento). 

II. Cotistas Qualificados Residentes em Jurisdição de Baixa ou Nula Tributação: os Cotistas Qualificados 
Residentes em Jurisdição de Baixa ou Nula Tributação não se beneficiam do tratamento descrito acima, 
sujeitando-se ao mesmo tratamento tributário quanto ao imposto de renda aplicável aos Cotistas residentes 
no Brasil. 

Como não há garantia de que este FUNDO terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo, fica 
expressamente ressalvado que a ocorrência de alteração nas alíquotas a que o aplicador está sujeito, ainda que 
provoque um ônus para o cotista, não poderá ser entendida ou interpretada como ato de responsabilidade da 
ADMINISTRADORA  e/ou da GESTORA, tendo em conta que a gestão da carteira e, com efeito, suas 
repercussões fiscais, dão-se em regime de melhores esforços, e como obrigação de meio, pelo que a 
ADMINISTRADORA  e a GESTORA não garantem aos cotistas no FUNDO qualquer resultado, mesmo que de 
natureza fiscal. 

 

7. POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DE RISCO 

As técnicas utilizadas são: VAR, Stress Testing, Controle de Enquadramento e Diversificação, Risco de Crédito 
e a Aderência à Política de Investimento. 

 

8. AGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

Este fundo não dispõe de serviço de classificação de risco. 

 

9. APRESENTAÇÃO DA ADMINISTRADORA  

A Gradual iniciou suas operações, em janeiro de 1991, como uma Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, 
atendendo um grupo selecionado de pessoas físicas, e, posteriormente, pessoas jurídicas não financeiras. Em 
março de 2000, adquiriu um título patrimonial da Bolsa de Valores de Santos, alterando a sua denominação para 
Gradual CCTVM S/A, tornando-se corretora permissionária eletrônica junto à Bolsa de Valores de São Paulo - 
BOVESPA. Em setembro do mesmo ano adquiriu títulos patrimoniais da BOVESPA, tornando-se Corretora 
Nacional, operando diretamente no pregão da bolsa e nos sistemas eletrônicos Mega Bolsa e Soma. 

Com a aquisição de um título patrimonial da Bolsa de Mercadorias & Futuros, em janeiro de 2002, a Gradual 
CCTVM S.A. passou a oferecer aos seus clientes uma gama maior de serviços. Em 2004, iniciou suas atividades 
na área de fundos de investimento, sendo hoje administradora de mais de 50 (cinquenta) fundos de investimento, 
totalizando um patrimônio consolidado sob sua administração de aproximadamente US$1.000.000.000,00 (um 
bilhão de dólares). 

A Gradual CCTVM S.A. é uma corretora tradicional, com mais de 15 (quinze) anos de atuação nos mercados de 
câmbio e de valores mobiliários, e conta com uma equipe de profissionais experientes e especializados no 
mercado financeiro. Com matriz em São Paulo, mantém filial na cidade Belo Horizonte e mais 10 (dez) endereços 
de representações autônomas. 

O objetivo da Gradual CCTVM S.A. é oferecer aos seus clientes alternativas de portfólio, desde investimentos 
diretos, através de títulos ou ações, carteiras administradas, fundos de investimentos em ações e multimercados 
e clubes de investimento, buscando uma fórmula sob medida para cada caso. A Gradual CCTVM S.A. conta 
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atualmente com cerca de 6.000 (seis mil) clientes ativos em carteira, entre pessoas físicas, instituições 
financeiras e não financeiras. 

 

10. APRESENTAÇÃO DA GESTORA 

A Artesanal Investimentos foi estabelecida em 2008 com objetivo de gerir carteiras de renda variável, renda fixa 
e derivativos através dos sólidos conhecimentos adquiridos por seus sócios durante mais de 20 anos de 
experiência no mercado financeiro. 

Como empresa de administração de recursos independente, a Artesanal tem como foco principal atender, de 
forma personalizada, os interesses dos seus investidores atuando principalmente nos mercados que apresentam 
maior potencial de retorno. 

A missão da Artesanal Investimentos é fazer uma gestão de forma personalizada e independente, sem conflito 
de interesses, dos recursos dos investidores buscando sempre a melhor relação retorno-risco possível em cada 
mercado. 

 

11. DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇO 

Administradora:  GRADUAL CCTVM S/A 

Gestora:  ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA 

Custódia, Liquidação, Escrituração e Controladoria:  BANCO BM&FBOVESPA DE SERVIÇOS DE 
LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA S.A. 

Distribuidora:  GRADUAL CCTVM S/A 

 

12. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 

Os serviços de distribuição, agenciamento e colocação de cotas do FUNDO serão prestados pela própria 
ADMINISTRADORA  e/ou por instituições e/ou agentes devidamente habilitados. No desempenho de suas 
funções a administradora será remunerada diretamente pelos fundos de investimento via taxa de administração. 

 

13. DEMAIS INFORMAÇÕES 

Limite Mínimo para Aplicação inicial:  R$ 25.000,00 

Limite Máximo para Aplicação inicial:  Não há 

Limite Mínimo de Movimentação:  R$ 5.000,00 

Saldo mínimo para Movimentação: R$ 5.000,00 

Horário de Movimentação:  Até às 14:00 horas 

Conversão de cotas em aplicações:  D+0 

Conversão de cotas para resgates:  90º (nonagésimo) dia corrido 

Pagamento do resgate:  1º (primeiro) dia útil da data de conversão de cotas 

O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração. 

Para maiores informações, recomendamos a leitura do regulamento onde é possível observar a descrição 
completa dos riscos acima apresentados. 


