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Esse manual tem como objetivo definir os procedimentos que deverão ser seguidos em relação ao 

grupamento e rateio de ordens entre as carteiras geridas pela Guepardo (o “Gestor”).  

Índice: 

1. Política: Aspectos gerais 

2. Objetivos do sistema 

3. Diretrizes do sistema 

4. Procedimento de rateio 

5. Regime de Exceção por Estratégia ou Limitações de Regulamentos 

6. Conferência final e criação dos arquivos para os Administradores  

7. Documentação 

  



 

 

 
Compliance          

 
     Guepardo Investimentos | Av. Brigadeiro Faria Lima, 3015, 8

o 
andar Cj. 81 – São Paulo, SP – Brasil 01452-000 | +55 (11) 3103-9200 

 

1. Política: Aspectos gerais 

O Gestor mantém sistema que possibilita o rateio das compras e vendas de valores mobiliários 

feitos em benefício dos fundos e carteiras que administra. Tal sistema utiliza-se de critérios 

preestabelecidos que são equitativos e foram automatizados por algoritmos informatizados. O 

sistema também leva em consideração o Patrimônio Líquido e a estratégia utilizada. O referido 

rateio é feito na fase de especificação das operações, no fechamento do dia, por meio de envio às 

corretoras com as quais foram realizados negócios de planilha eletrônica contendo as operações 

de compra e venda apresentando um resultado final de balanceamento entre os fundos e as 

carteiras administradas. 

2. Objetivos do sistema 

O sistema busca os seguintes objetivos: 

- efetuar o rateamento das vendas e compras de valores mobiliários de modo a equilibrar o 

percentual investido em relação ao patrimônio total das carteiras; 

- alocar os valores mobiliários rateados nas carteiras a preços médios iguais; 

- balancear a composição das carteiras segundo a estratégia definida pelo Gestor para cada uma; 

- respeitar as restrições regulatórias impostas a cada carteira, especialmente em relação às 

carteiras proibidas de realizar "day trade"; 

- respeitar as restrições impostas pela política de investimento de cada carteira; e 

3. Diretrizes do sistema 

- os totais de ativos referentes às negociações devem ser enviados pelas corretoras e “Carrying”, e 

recebidos pelo Gestor no final do dia; 

- as posições por carteira por ativo devem ser analisadas previamente, definindo-se necessidades 

de rebalanceamento em função das estratégias dos fundos e limites de regulamento; 

- o rateio deve ser realizado por corretora utilizada ,  preços médios e quantidades 

- o sistema deve ser automatizado, e é baseado num algoritmo desenvolvido proprietariamente 

pela Guepardo. 

4. Procedimento de rateio 
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- inicialmente realiza-se o rateio e alocação das vendas, por quantidade, balanceando-se as 

posições das carteiras. Ao longo dessa etapa verifica-se e impede-se que o fundo possua 

quantidade negativa (short selling) de qualquer ativo; 

- na sequência realiza-se o rateio e alocação das compras, por quantidade, balanceando-se as 

posições das carteiras e verificando limites pré-estabelecidos; 

- procede-se com a checagem de restrições de day-trade por carteira; 

- procede-se com a checagem de alocações em função dos regulamento individuais de 

concentração de cada fundo.  

- produzem-se as planilhas identificadoras a serem enviada à “Carrying” ou corretora, dividindo as 

operações proporcionalmente ;  

- a “Carrying” ou  corretoras são obrigadas a alocar as ordens proporcionalmente mantendo o preço 

médio por fundo alocando de acordo com a planilha envida pela Gestão; 

- recebem-se as confirmações finais da “Carrying” ou  corretoras; 

- realiza-se a conferência final, de forma automática, bloqueando o procedimento caso os totais 

gerados pelo sistema de rateamento interno não sejam idênticos aos das boletas enviadas pelas 

corretoras; 

5. Regime de Exceção por Estratégia ou Limitações de Regulamentos 

Fundos com limitações de ativos e posições em seu regulamento poderão ter a alocação 

diferenciada para que não ocorram desenquadramentos. Fundos com estratégias ou 

administradores diferentes, poderão operar em corretoras distintas. Nesse caso poderemos ter 

preços médios distintos entre fundos de estratégias distintas, no entanto o preço médio deverá, na 

medida do possível e realizável, ser igualitário para os fundos de mesma estratégia. 

Além disso, poderão ser notadas discrepâncias de preços médios devido à características 

operacionais decorrentes da utilização de administradores ou carrying brokers diferentes.  

6. Conferência final e criação dos arquivos para os Administradores  

O procedimento de conferência final do rateamento é o seguinte: 

- previamente à criação do arquivo final (arquivo de texto exportado para o sistema dos 

administradores) verificam-se novamente possíveis inconformidades com a legislação vigente e 

política de investimento de cada carteira; e 

- exportam-se as boletas para os Administradores das carteiras. 
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7. Documentação 

As planilhas geradas pelo sistema de rateamento e as boletas recebidas das corretoras deverão 

ser mantidas pela Guepardo pelo prazo mínimo de cinco (5) anos. 

 


