POLÍTICA DE DECISÃO DE INVESTIMENTOS
DA QUADRANTE INVESTIMENTOS
(Documento integrante do Manual de Compliance)

1. PRINCÍPIOS
A Quadrante Investimentos administra os recursos, títulos, valores mobiliários e
outros ativos financeiros e demais modalidades operacionais existentes no âmbito do
mercado financeiro e de capitais, detidos pelo cliente, bem como os ativos financeiros
que venham a ser resultantes de investimentos realizados em nome do cliente e seus
respectivos rendimentos. Tais ativos financeiros e seus respectivos rendimentos
compõem a carteira.
A administração da carteira compreende o estabelecimento, pela Quadrante
Investimentos, de estratégias de investimento, bem como a análise, seleção, decisões de
compras e vendas de ativos financeiros e as respectivas expedições de ordens de
liquidações financeiras, mediante débito e/ou crédito em contas de titularidade do
cliente.
A Quadrante Investimentos administra a carteira de seus clientes segundo os
princípios da boa técnica administrativa e de investimentos, empregando o mesmo
padrão de zelo com o qual administra seus próprios bens, para salvaguardar, gerenciar,
preservar e controlar a carteira.
Contudo, a Quadrante Investimentos busca remunerar o capital investido a uma
taxa superior a um benchmark definido junto ao cliente, em um horizonte de médio e
longo prazo.
O modelo adotado, de carteira administrada, consiste no estabelecimento de
estratégias de investimentos visando à otimização de retornos apropriados aos riscos
associados ao perfil de investimento do cliente, bem como na análise, seleção e
acompanhamento de ativos disponíveis nos mercados financeiros e de capitais.

2. METODOLOGIA
A Quadrante Investimentos adota uma metodologia para decisão de
investimentos para cada carteira baseada nas seguintes etapas:
1) Levantamento do perfil do investidor, abrangendo expectativa de retorno e
tolerância a risco.
2) Definição do cenário político e econômico e seu impacto nos preços dos
ativos financeiros.
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3) Identificação dos mercados (classes de ativos) com maiores perspectivas de
valorização.
4) Definição da carteira de investimentos.
5) Seleção dos melhores fundos/ativos em cada classe de ativo.
6) Acompanhamento e reavaliação contínua da estratégia de investimentos.

3. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES
A receita da Quadrante Investimentos é gerada por seus clientes. A instituição
não recebe comissão de bancos, corretoras ou fundos pelas aplicações realizadas por
eles. Além disso, toda a redução de custos obtida junto às instituições financeiras é
totalmente direcionada em benefício dos clientes, gerando melhora de rentabilidade da
carteira.
A Quadrante Investimentos acredita que essa prática de total alinhamento de
interesses com nossos clientes é a base para um trabalho diferenciado e de alto valor
agregado.
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