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1. Introdução  
 

Conforme definido no artigo 82 da Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014, as ordens 

de compra e venda de ativos financeiros devem sempre ser expedidas com a identificação precisa 

do fundo de investimento em nome do qual elas devem ser executadas. O grupamento de ordens 

é permitido, desde que o gestor tenha “implantado processos que possibilitem o rateio, entre os 

fundos, das operações realizadas, por meio de critérios equitativos, preestabelecidos, formalizados 

e passíveis de verificação.” 

Em complemento, conforme Instrução CVM nº 21, de 26 de fevereiro de 2021 (“ICVM 21/21”) que 

substituiu a Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015, o gestor de recursos deve ter política 

com regras e procedimentos de rateio e divisão de ordens entre as carteiras de valores mobiliários 

para as quais ele presta o serviço de gestão.  

Esta Política busca definir as diretrizes e os procedimentos empregados pela Hashdex para garantir 

a justa alocação de ordens entre os fundos ao dividir as ordens executadas de forma agrupada 

(“Ordens Agrupadas”)  

São também definidos nesta Política controles adicionais usados, tanto para as ordens agrupadas 

quanto para as ordens individuais. 

2. Responsabilidade 
 

A manutenção desta Política é de competência da área de Risco e Compliance. Eventuais mudanças 

nos procedimentos aqui descritos devem ser aprovadas pelo Comitê de Risco e Compliance.  

É responsabilidade das áreas de Risco e Compliance, nas suas respectivas esferas de atuação, 

assegurar a conformidade das atividades aos procedimentos aqui descritos através de um 

monitoramento periódico, conforme disposto na seção 6 desta Política. 

3. Regra de Alocação das operações offshore 
 

Todas as ordens das operações que ocorrem no nível offshore das atividades da Hashdex, seja 

envolvendo a compra e venda de ativos digitais ou de qualquer outro ativo financeiro, devem 

ser expedidas com a identificação precisa do fundo de investimento em nome do qual elas 

devem ser executadas - não sendo admitida reespecificação entre contas. Portanto, não há 

necessidade de definir regras e procedimento de alocação de ordens. 

Qualquer descumprimento a essa regra deve ser justificado por escrito às áreas de Risco e de 

Compliance para adoção de medidas cabíveis.  
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4. Regra de Alocação de Operações no Brasil 

4.1. Fundos de Índice (Instrução CVM nº 359) 

 
As operações dos fundos seguindo a Instrução CVM nº 359 são realizadas nas seguintes hipóteses:  

• Criação e destruição de cotas no mercado primário; 

• Rebalanceamento; e  

• Ajuste da composição do fundo em função dos pesos do índice 

 

As operações dos Fundos de Índice de Hashdex são informadas à área de negociação pela área de 

Operações, em montante financeira ou em quantidade de cestas (baskets) do índice de referência 

a ser operado. A alocação final deve respeitar as informações assim recebidas. 

Nenhum fundo de estratégia ativa é gerido de forma pari-passu pela Hashdex. 

 

4.2. Fundos de Investimento Multimercado (Instrução CVM nº 555) e 

Fundos de Investimento de Previdência  

 
Os Fundos de Investimento Multimercado e os Fundos de Investimento de Previdência seguem 

dois tipos de estratégia:  

1. Estratégia Passiva ou Sistemática: Seguem índice de referência preestabelecido ou decisões 

sistemáticas. As operações dos fundos de estratégia sistemática são informadas à área de 

negociação pela área operacional, em financeiro ou em quantidade de cesta de índice de referência 

a ser operada. A alocação final deve respeitar as informações assim recebidas. 

2. Estratégia Ativa. 

 

Os veículos de investimento de gestão ativa não possuem regras de alocação preestabelecidas - 

cada um operando de acordo com critérios discricionários. 

 

Caso o gestor identifique que vários fundos podem operar o mesmo ativo, no mesmo sentido, no 

mesmo dia, ele deve operar na conta do fundo - não sendo aceitável nesse caso, agrupamento de 

ordens.  

5. Exceções 

 
Exceções às regras definidas nas seções 2 e 3 desta Política poderão ocorrer em função de 

eventuais restrições de investimento que seja pelo tamanho fundo, os seus limites de investimento, 

dentre outros motivos. Em todos os casos, as exceções devem ser aprovadas pelos times de Risco 

& Compliance e registradas no Compliasset.  
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6. Controle de Alocação 
 
O controle de alocação de ordens é feito diariamente pela área de Risco, de acordo com as regras 

citadas nas Seções 2 e 3 desta Política.  

As operações que não estejam em conformidade com os procedimentos aqui estabelecidos deverão 

ser justificadas pelo gestor aos times de Risco e Compliance e poderão ser realocadas de acordo 

com as regras de alocação.  

Além do controle de alocação em quantidade de ativos, a área de Risco verifica se, caso um ativo 

tenha sido operado por vários fundos da Hashdex no mesmo sentido (compra ou venda) e no 

mesmo dia, o preço médio de todos os fundos apresentam divergências materiais. Em caso 

positivo, a área de Risco solicita justificativas à área de gestão – sendo estas periodicamente 

monitoradas pela área de Compliance.  

O processo de controle de alocação verifica também se as operações foram executadas 

compativelmente com as condições de mercado examinando, em particular: 

• se os preços das operações de câmbio realizadas no dia estão coerentes com os preços 

spots observados no mercado no momento das operações; 

• se os preços das operações de títulos públicos federais estão compatíveis com os dados 

fornecidos pela ANBIMA no dia seguinte (taxa média, mínima, máxima e desvio padrão); 

e  

• se as cestas operadas para os fundos de estratégia passiva ou sistemática foram feitas 

a preço compatível com a NAV teórica dessas cestas. 

7. Teste de Alocação 
 

A área de Compliance escolhe mensalmente 05 dias do mês e solicita à área de Riscos os relatórios 

de controle diário. Caso tenha ocorrido desvios superiores ao estabelecido na Seção 4 desta 

Política, a área de Risco também deve enviar à área de Compliance a justificativa do gestor e 

comprovação das ações que podem ter sido tomadas como corretivo.  

A área de Compliance deve arquivar todos os relatórios dos testes mensais de alocação no sistema 

Compliasset.   
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