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MANUAL DE RATEIO
PRINCIPIOS GERAIS

Com o objetivo de garantir a equidade na divisão das ordens emitidas para as
Carteiras e Fundos geridos pela Paraty Capital, foi definido uma metodologia para
divisão de operações e ordens.

I.

OBJETIVO

A Paraty Capital LTDA, vem por meio deste manual, se adequar ao Art.14 da
CVM 558, relacionado a política de rateio e divisão de ordens entre as carteiras de
valores mobiliários.

II.

ABRANGÊNCIA

Esta política deve ser seguida por todos os funcionários da Gestão da Paraty
Capital.

III. METODOLOGIA
A metodologia de rateio e divisão de ordens da Paraty Capital é baseada nas
considerações abaixo:





Política de investimento dos fundos.
Estratégia de risco e alocações táticas para cada fundo.
Limites de liquidez.
Enquadramento e restrições específicas.

Os fundos geridos pela Paraty Capital não permitem alavancagem, portanto, as
operações de derivativos serão realizadas apenas para “hedge”, sendo as ordens
divididas de acordo com as considerações acima. As operações realizadas serão
efetuadas por fundo, não havendo necessidade de distribuição posterior.
Caso seja efetuado uma ordem em conjunto, elas devem se separadas por estratégias
de fundos pré-definidas e a distribuição das operações será feita proporcionalmente a
política de investimento, PL do fundo e pela média dos preços dos ativos operados.
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As ordens referentes a gestão de liquidez, como alocações em fundos de investimento
ou títulos públicos e privados, serão efetuadas separadamente por cada fundo.
Ordens referente à compra e venda de ações seguem o mesmo princípio das
operações de derivativos, devem ser separadas por estratégias de fundos prédefinidas e a distribuição das operações será feita proporcionalmente a política de
investimento, PL do fundo e pela média dos preços dos ativos operados.
Este manual não se aplica aos fundos de investimento em Participações devido às
suas características intrínsecas de negociação, onde não há compra e venda de ativos
para mais de um fundo.
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