TEVORA INVESTIMENTOS

REGULAMENTO MESA PROPRIETÁRIA

Tevora Investimentos
Regulamento Mesa Proprietária
Este documentos apresenta o conjunto de regras para avaliação
do candidato e posteriormente operação na Mesa Proprietária
Tevora Investimentos.

Mesa Proprietária
Tevora Investimentos

Para quem é este regulamento
O conteúdo deste regulamento é para Traders de mercados futuros da
B3 (minicontratos de dólar e índice) que queiram fazer parte da Mesa
Proprietária da Tevora Investimentos e seguir o seu operacional sem
arriscar o capital próprio através de regras simples de progressão em
níveis financeiro. Maiores informações no site: https://Tevora.com.br/
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INTRODUÇÃO
A Tevora Investimento está disponibilizando capital em forma de margem operacional através das
plataformas de negociação da Nelogica para Traders que queiram seguir seu operacional com
gestão de risco automatizada em busca de metas progressivas.
Site da Nelogica
Produtos | Plataformas de Negociação
Não existirá qualquer vínculo trabalhista entre o Trader e a Tevora Investimentos ou parceiro da
Tevora Investimentos, não haverá subordinação, exigência de exclusividade e nem obrigatoriedade
de frequência.
O Trader não precisará abrir conta junto à corretora pois sua conta operacional será uma subconta
da Tevora Investimentos. Ou seja, todas as operações realizadas pelos Traders serão registradas na
conta da Tevora Investimentos, cabendo a esta pagar os impostos sobre as operações.
Todas as operações deverão ser do tipo Day Trade em minicontratos de dólar ou índice.
Futuramente outros ativos serão disponibilizados.
O Trader receberá o repasse dos lucros no começo do mês subsequente e conforme plano de
metas que está detalhado neste regulamento. É sugerido que o Trader tenha uma empresa com
CNPJ (pode ser um MEI) para recebimento dos lucros.
Em caso de perdas que alcancem o limite de perda total, a plataforma será bloqueada e o Trader
contratado terá o contrato rescindido com a Tevora Investimentos, a menos que queira continuar
operando mediante deposito para cobrir os prejuízos. Traders em avaliação serão reprovados
imediatamente atingindo o limite total de perda.
Em nenhum momento o Trader terá a obrigação de pagar o prejuízo através de depósito para a
Mesa Proprietária. Prejuízos serão apenas acumulados caso o Trader continue operando e serão
descontados de lucros futuros, se existirem.
Maiores detalhes continuem lendo este regulamento.
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AVALIAÇÃO
Para o Trader começar a operar pela Mesa Proprietária e receber os repasses é necessário:
1.
2.
3.
4.

Ler e estar de acordo com todas as regras deste regulamento.
Contratação de um dos planos de avaliação disponíveis no site da Tevora ou do parceiro.
Ler e concordar com Termo de Adesão ao Serviço de Avaliação de Trader.
Atingir a meta financeira de acordo com o plano escolhido nas condições deste
regulamento ou dos termos acordados com o parceiro (confirmados por e-mail).
5. Assinar digitalmente o Contrato de Prestação de Serviços com a Tevora Investimentos.

PLANOS DE AVALIAÇÃO
Meta

Perda Máxima

Plano

mini

30 dias

(Total)

Profit One

5
10

R$ 1.500,00
R$ 3.000,00

R$ 750,00
R$ 1.500,00

R$ 290,00
R$ 590,00

Nível Lotes
N1
N2

PLANOS DE AVALIAÇÃO COM META REDUZIDA
Meta

Perda Máxima

Plano

mini

30 dias

(Total)

Profit One

5
10

R$ 750,00
R$ 1.500,00

R$ 750,00
R$ 1.500,00

R$ 360,00
R$ 730,00

Nível Lotes
N1
N2

Para avaliações utilizando a plataforma Nelogica Profit Pro adicionar R$ 150,00 no preço da avaliação de cada nível.
Os planos de avaliação incluem o custo da plataforma de negociação da Nelogica escolhida pelo Candidato que será
habilitada com limite de posições conforme o plano contratado.

RESUMO DO REGULAMENTO PARA APROVAÇÃO





Mínimo de 7 dias com resultado financeiro positivo (mínimo R$ 100,00/dia).
Obter a Meta financeira líquida do plano escolhido em no máximo 30 dias corridos.
Não atingir o limite de Perda Máxima Total (desclassificação).
Para a avaliação não existe limite de Perda Diária e nem Drawdown.
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OBSERVAÇÕES
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Após a contratação do plano, envio dos dados pessoais e aceite do Termo de Adesão, o candidato receberá os
dados para acesso à plataforma escolhida (Profit One ou Profit Pro) e margem operacional para iniciar as
operações. A plataforma será configurada com os limites operacionais conforme plano contratado.
O candidato deverá operar apenas contratos de mini dólar e mini índice.
Deverá atingir a meta de aprovação do plano de avaliação escolhido em até 30 dias corridos contando a partir
da liberação da plataforma para negociação.
Deverá ter um mínimo de 7 dias de operações com resultados positivos sendo que um dia positivo é contado
quando o resultado líquido do dia é no mínimo R$ 100,00.
Não alcançar o limite de perda máxima total do plano escolhido. Atingindo este limite a plataforma é
bloqueada automaticamente e o candidato desclassificado.
Todas as operações já incluem o custo de corretagens e taxas B3.
A aprovação do candidato levará em conta o saldo líquido total do relatório de performance da plataforma e
será avaliada pela Tevora após o prazo de 30 dias de avaliação ou após o candidato informar a Tevora
Investimentos que atingiu a meta.
A plataforma será bloqueada automaticamente 15 minutos antes do leilão de fechamento e todas as posições
em aberto serão encerradas.
Caso o candidato seja aprovado, irá iniciar as operações na Mesa Proprietária no Nível do plano contratado
seguindo o Plano de Metas da Tevora.
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LIMITES
DRAWDOWN DIÁRIO
Resumidamente, Drawndown é a queda do seu lucro máximo diário até determinado nível limite. O
Drawndown diário na Mesa Proprietária está limitado à coluna Perda Máxima (Drawdown Diário)
referente ao nível em que ele se encontra da tabela abaixo. Atingido este limite a plataforma é
bloqueada e o Trader só poderá realizar novas operações no próximo pregão. Para avaliação não é
ativado o limite de Drawdown.

PERDA MÁXIMA TOTAL
O Trader terá a perda total limitada à coluna Perda Máxima (Total) referente ao nível que ele se
encontra da tabela abaixo. Atingido este limite a plataforma é bloqueada e o Trader só poderá
realizar novas operações após liberação da administração da Mesa Proprietária mediante acerto de
prejuízos caso o Trader tenha interesse em continuar operando pela Tevora Investimentos.

Limites para Candidatos na avaliação para a Mesa Proprietária
Meta

Perda Máxima

mini

Mês

(Total)

5
10

R$ 1.500,00
R$ 3.000,00

R$ 750,00
R$ 1.500,00

Nível Lotes
N1
N2

Candidatos em avaliação para a Mesa Proprietária tem alvos de Metas e limites de Perda total menores com relação a
tabela de metas de Traders contratados na Mesa.

Limites para Traders aprovados para a Mesa Proprietária
Meta

Drawdown

Perda Máxima

mini

Mês

(Diário)

(Total)

5
10
15
20
30

R$ 2.500,00
R$ 5.000,00
R$ 7.500,00
R$ 10.000,00
R$ 15.000,00

R$ 300,00
R$ 600,00
R$ 900,00
R$ 1.200,00
R$ 1.800,00

R$ 750,00
R$ 1.500,00
R$ 2.250,00
R$ 3.000,00
R$ 4.500,00

Nível Lotes
N1
N2
N3
N4
N5

As Metas mensais para Traders contratados para a Mesa Proprietária são utilizadas apenas para avaliação de
progressão de nível.
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PLANO DE METAS
Progressão de Nível
A tabela abaixo fixa as metas financeiras mensais por nível para que o Trader tenha direito de
solicitar o aumento de quantidade máxima de lotes (contratos) por operação.

Nível

Lotes

Meta

Repasse

mini

Mês

Trader

N1
N2
N3
N4
N5

5
10
15
20
30

R$ 2.500,00
R$ 5.000,00
R$ 7.500,00
R$ 10.000,00
R$ 15.000,00

80%
85%
90%
95%
100%

OBSERVAÇÕES
1.
2.

3.

O Trader inicia suas operações no nível escolhido na avaliação após a aprovação.
Para progressão de nível o Trader precisa de dois meses em sequência obtendo a meta do nível.
O Trader que atingir a meta do nível 5 por dois meses em sequência, poderá ter condições de operações
diferenciadas negociada individualmente com a administração da Mesa Proprietária Tevora.

Regras para Progressão de Nível
O Trader precisa finalizar DOIS MESES EM SEQUENCIA com acumulo financeiro mínimo referente a
coluna Meta do seu nível atual para ter o direito de progredir para o próximo nível.
1. A progressão de Nível é escolha do Trader podendo ficar no mesmo nível indefinidamente.
2. O Trader deve solicitar a administração da Mesa Proprietária, caso seja de seu interesse, a progressão de
nível ao final do último pregão do mês, atendendo aos seguintes requisitos:
a. Dois meses seguidos com meta alcançada.
b. Caso seja aluno ou membro de sala de operações de parceiros, requisitos adicionais podem ser
solicitados (termos definidos em contrato).
3. O período de acumulo inicia no primeiro dia de pregão do mês (ou no dia em que o Trader inicia na Mesa
Proprietária após aprovação) e finaliza no último dia de pregão do mesmo mês.
4. A meta financeira refere-se à lucro líquido de taxas B3 e corretagens, porém não é considerado o
desconto do Imposto de Renda. O custo da plataforma será descontado do repasse financeiro ao Trader.
5. Taxas B3 e corretagens estão configuradas automaticamente na plataforma.
6. A progressão de nível ocorre apenas no mês subsequente à obtenção do direito, mesmo que a meta seja
obtida antes do fim do período.
7. Caso o Trader termine o mês positivo, porém sem a meta, a Tevora fará o repasse dos lucros e o Trader
continuará no mesmo nível com Meta zerada novamente.

Tevora.com.br | COPYRIGHT 2016-2021 © TEVORA - ALL RIGHTS RESERVED

versão 4.3 | Atualizado em 22/04/2021

-7-

TEVORA INVESTIMENTOS

REGULAMENTO MESA PROPRIETÁRIA

PRAZOS
Abaixo alguns prazos com relação ao atendimento ao Candidato ou Trader pela administração da
Mesa Proprietária.

Início da Avaliação
Após a confirmação do pagamento o candidato receberá um e-mail em até 48h com informações
adicionais, solicitação de dados pessoais e com o Termo de Adesão ao Serviço de Avaliação. A
resposta deste e-mail com os dados pessoais já é o aceite do Termo de Adesão pelo candidato e a
Tevora Investimentos procederá com a liberação da plataforma que ocorrerá em até 48h. Logo que
o Candidato receber os dados de acesso a plataforma, já começa a contar o prazo de avaliação.

Confirmação de Aprovação
O resultado da aprovação e o envio dos dados para assinatura do contrato de serviços de Trader
ocorrerá em até 48h do final do prazo de 30 dias de avaliação ou do dia que o Candidato informar a
administração que atingiu a Meta.

Início das Operações na Mesa Proprietária
A liberação de acesso a plataforma para operação na Mesa Proprietária ocorrerá em até 48h após a
administração da Tevora receber do Trader o contrato assinado.

Faremos o máximo para agilizar todos os processos!
Os prazos que a Tevora Investimentos informa para os Candidatos e Traders nesse
regulamento é o prazo máximo para atendimento do processo solicitado. Faremos
ao máximo que o processo seja atendido de forma que o Candidato ou Trader já
possa começar as operações no próximo pregão após a solicitação.

Pagamentos do Repasses
Até o quinto dia útil do mês subsequente.

Reprovação do Candidato
Imediata no momento que o Candidato atingir o limite de perda total ou ao final dos 30 dias sem

obtenção da meta do plano de avaliação escolhido.

Rescisão do Trader
Imediata no momento que o Trader atingir o limite de perda total ou ao final do terceiro mês com

resultado negativo na Mesa Proprietária.
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CUSTOS OPERACIONAIS
Plataforma
O custo da plataforma escolhida pelo Trader será pago para a Mesa Proprietária antes do início das
operações do mês corrente ou descontado do repasse de lucros apurados no final do mês anterior.
IMPORTANTE: Na avaliação o custo da plataforma já está incluso na inscrição.

Mensalidade Plataforma
Profit One
Profit Plus
Profit Pro

R$ 85,00
R$ 125,00
R$ 195,00

Por que é cobrado a Plataforma de Operações?
A Tevora Investimentos repassa integralmente toda a cobrança das mensalidades
das plataformas dos Traders para a Nelogica. A Nelogica tem uma cobrança
diferenciada para operações de Mesa Proprietárias com relação a Corretoras de
varejo. Possivelmente o custo da plataforma na sua Corretora é bem menor ou até
mesmo inexistente comparando com a da Mesa Proprietária.

Taxas B3 e Corretagem
Todas as operações realizadas pelos Traders na mesa real já serão líquidas de taxas com a bolsa de
valores (B3) e corretagens. A Mesa Proprietária Tevora já desconta automaticamente das
operações dos Traders as seguintes taxas por contrato negociado:

mini Dólar

mini Índice

por contrato

por contrato

R$ 1,30

R$ 0,35

O custo total por contrato inclui todas as taxas B3 e corretagens.
As taxas podem sofrer alterações de acordo com a variação do dólar PTAX na virada do mês e negociação de
corretagem com a corretora. Todos os Traders da Mesa Proprietária serão informados sobre alterações.
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REPASSE DE LUCROS
O repasse de lucros inicia em 80% e posteriormente progressivo de acordo a tabela abaixo até
100%, porém não limitado a Meta do Nível onde o Trader se encontra. Isto é, o Trader pode estar
no nível 4 com Meta de R$ 10.000,00 para progressão de Nível, mas lucrou R$ 20.000,00 no mês. A
porcentagem de repasse será de 95% sobre os R$ 20.000,00 lucrados no mês, R$ 19.000,00.

Nível

Lotes

Meta

Repasse de Lucros

mini

Mês

Trader

N1
N2
N3
N4
N5

5
10
15
20
30

R$ 2.500,00
R$ 5.000,00
R$ 7.500,00
R$ 10.000,00
R$ 15.000,00

80%
85%
90%
95%
100%

R$ 2.000,00
R$ 4.250,00
R$ 6.750,00
R$ 9.500,00
R$ 15.000,00

Regras para repasse de Lucros
O resultado é apurado sempre após o último pregão do mês e, em caso de resultado positivo, será
pago até o quinto dia útil do mês subsequente. Sobre o pagamento de lucros ocorre a incidência do
desconto de Imposto de Renda para operações de Day Trade de 20% e custo de plataforma.
1. Saldos positivos após finalizado o mês, são descontados de possíveis saldos negativos de meses
anteriores.
2. Saldos positivos dentro do mês, atingindo a Meta ou não, serão TODOS distribuídos para os Traders,
sendo que para o próximo mês o saldo começa zerado.
3. Saldos negativos são acumulados para o próximo mês, podendo ser fator de exclusão do Trader da Mesa
Proprietária, se aplicável.
4. O Trader poderá receber como Pessoa Física através da emissão de RPA (Recibo de Pagamento
Autônomo) pela Tevora Investimentos ou por Pessoa Jurídica (PJ) através de emissão de Nota Fiscal pelo
Trader.
5. Em caso de pagamento para Traders PJ o pagamento do repasse será feito somente após o recebimento
da Nota Fiscal pela Tevora Investimentos.
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RESCISÃO
Não existirá qualquer vínculo trabalhista entre o Trader e a Tevora Investimentos ou o parceiro da
Tevora Investimentos, não haverá subordinação, exigência de exclusividade e nem obrigatoriedade
de frequência.
Portanto, tanto o Trader quanto a Tevora Investimentos poderão rescindir o contrato a qualquer
momento, independente dos motivos.
Caso não haja manifestação de nenhuma parte com relação a descontinuidade da relação
contratual a mesma ficará ativa por tempo indeterminado.
Caso o Trader não realize operações nos 5 primeiros dias do mês a plataforma será bloqueada e o
Trader deverá solicitar explicitamente o desbloqueio da Plataforma para continuar na equipe da
Mesa Proprietária.
A Tevora Investimento poderá rescindir o contrato com o Trader nas seguintes situações:
1. Quando o Trader atingir o Limite de Perda Total do nível em que se encontra.
2. Quando o Trader apresentar 3 (três) meses seguidos saldo negativo no resultado
mensal.
3. Por qualquer outro motivo que a administração da Mesa Proprietária julgar motivo para
rescisão.
A Tevora Investimentos se reserva ao direto de retirar o Trader da equipe se descumprir as regras
operacionais, por má conduta ou por outros critérios avaliados pela administração;
O Trader que for retirado da equipe receberá apenas sua porcentagem dos lucros caso seu
resultado acumulado seja positivo. Caso esteja negativo, a Tevora Investimentos não terá nenhuma
obrigação financeira de reembolsar o Trader.
A Tevora Investimentos não será responsável por quaisquer danos sejam eles indiretos, acidentais,
incidentais, especiais, punitivos, exemplares ou consequentes da participação da mesa proprietária
(inclusive, sem limitações, lucros cessantes, interrupção de negócios, perda de informações de
negócios, ou qualquer outra perda pecuniária em conexão com os serviços ou qualquer produto
eventualmente fornecido pela Tevora Investimentos).

Continuidade na Mesa Proprietária após eliminação
A administração da Mesa Proprietário poderá dar a opção ao Trader de continuar na
mesa no Nível em qual foi eliminado pagando todos os débitos acumulados.

Tevora.com.br | COPYRIGHT 2016-2021 © TEVORA - ALL RIGHTS RESERVED

versão 4.3 | Atualizado em 22/04/2021

- 11 -

TEVORA INVESTIMENTOS

REGULAMENTO MESA PROPRIETÁRIA

CENÁRIOS POSSÍVEIS
CANDIDATO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO
O candidato atinge a meta em menos de 7 dias
O candidato deve continuar operando pois são necessários pelo menos 7 dias (dos 30 dias de
duração da avaliação) com resultados positivos acima de R$ 100,00 em cada dia para aprovação.

O candidato atinge a meta em menos de 30 dias
O candidato que atingir a meta em menos de 30 dias de operações com pelo menos 7 dias com
resultados positivos acima de R$ 100,00 está aprovado na avaliação. O candidato deverá entrar em
contato com a administração da Mesa Proprietária e não precisará esperar até o final da avaliação
para começar a operar na Mesa Proprietária. Caso não entre em contato com a administração a
transferência para a Mesa Proprietária será feita após a finalização do prazo de avaliação.

O candidato atinge a meta, mas continua operando e perde a meta ou atinge o limite
de perda total.
Candidato será reprovado na avaliação para a Mesa Proprietária.

O candidato atinge limite de Perda Máxima Total do Nível contratado para avaliação.
A plataforma é bloqueada e o candidato será reprovado na avaliação para a Mesa Proprietária.
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TRADER OPERANDO NA MESA PROPRIETÁRIA
Trader termina o mês positivo, mas não atinge a Meta do Nível.
Ocorre o repasse dos lucros e no próximo mês o Trader continua operando no mesmo nível com o
saldo zerado tendo que alcançar novamente a meta para subir nível.

Trader atinge a Meta do Nível ao final do último pregão do mês.
Ocorre o repasse dos lucros e no próximo mês o Trader poderá solicitar a progressão de nível (caso
seja o segundo mês em sequência com meta).

Trader atinge a Meta do Nível, mas continua operando e termina o mês abaixo da
Meta.
O que importa é o saldo final após o último pregão do mês. Portanto, neste caso também ocorre o
repasse dos lucros e no próximo mês o Trader continua operando no mesmo nível com o saldo
zerado tendo que alcançar novamente a meta para subir nível.

Trader atinge limite de DrawDown Diário do Nível.
A plataforma é bloqueada e o Trader só poderá realizar operações novamente no próximo pregão.
O saldo negativo é acumulado na conta do Trader.

Trader termina o mês com saldo negativo, porém dentro do limite de Perda Total do
Nível.
O Trader continua operando no próximo mês no mesmo Nível. O saldo negativo é acumulado para
ser descontado em caso de lucros futuros e este saldo continua contando para limite de perda total
no próximo mês.

Trader atinge limite de Perda Máxima Total do Nível.
A plataforma do Trader é bloqueada e o contrato com a Mesa Proprietária é rescindido. O Trader
tem a opção de pagar o saldo negativo deixado para continuar operando pela Mesa Proprietária.
Caso opte por não continuar, apesar do saldo ter ficado negativo com a Mesa Proprietária, o Trader
não tem obrigação nenhuma de pagar este saldo.

Trader termina o terceiro mês operando na Mesa Proprietária com saldo negativo.
O contrato com a Mesa Proprietária é rescindido. O Trader tem a opção de pagar o saldo negativo
deixado para continuar operando pela Mesa Proprietária. Caso opte por não continuar, apesar do
saldo ter ficado negativo com a Mesa Proprietária, o Trader não tem obrigação nenhuma de pagar
este saldo.
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