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INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DO PARANÁ BANCO (DISTRIBUIDOR) 

 

Aspectos gerais: o Paraná Banco (“Paraná Banco Investimentos” ou “Distribuidor”) é uma 

instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil que tem como atuação 

a intermediação ou distribuição de produtos de investimentos e valores mobiliários. Este 

documento tem como objetivo, informar as modalidades e formas de remuneração recebidas 

diretamente ou indiretamente pelo Paraná Banco, quando da distribuição de produtos de 

investimento, nos termos do Código de Distribuição da Anbima (Associação Brasileira das 

Entidades dos Mercados Financeira e de Capitais).  

 

Atividade de Distribuição: o Paraná Banco distribui produtos de investimento no segmento 

Private e Varejo exclusivamente por meio de seus funcionários contratados.  

 

Portfólio de Produtos de Investimento: o Paraná Banco distribui produtos de investimento 

próprios e de terceiros, tais como: Fundos de Investimento (Renda Fixa, Cambial, Multimercado 

e Ações), Renda Fixa de emissão própria: CDB, LF e LCI, e de emissão de terceiros: LCI e LCA. 

Os produtos próprios e de terceiros concorrem entre si, sendo disponibilizados aos clientes nas 

plataformas (App e Netbanking) do Paraná Banco em iguais condições.  

 

Critérios para Recomendação de Produtos de Investimento: a oferta é sempre realizada com 

base no perfil de investidor do cliente (“API”), nos termos da política de Suitability, com o objetivo 

de ofertar o produto mais adequado. Para divulgação do produto, o processo verifica algumas 

condições para que: (a) os produtos  estejam de acordo com a regulamentação e melhores 

práticas do mercado; e (b) o cliente tenha conhecimento da classe dos ativos com relação ao 

esperado para sua carteira, dos riscos associados ao produto e que os riscos estejam de acordo 

com o seu perfil de investidor.  

 

Forma de remuneração da instituição pela Distribuição de Produtos de Investimento: a 

remuneração do Paraná Banco é realizada por meio do modelo de comissionamento por produto, 

que varia de acordo com cada tipo, conforme detalhamento abaixo:  
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Fundos de Investimento Recebe um percentual da taxa de administração e da taxa de performance 

Renda Fixa de terceiros Recebe um percentual sobre o volume aplicação pelo cliente no ativo 

 

A remuneração dos profissionais diretamente envolvidos no esforço de venda varia de acordo 

com o Produto de Investimento distribuído e/ou modalidade.  

Potenciais conflitos de interesse e mitigadores: o Paraná Banco recebe remuneração para 

distribuição de produtos de investimento, o que pode representar um potencial incentivo para 

recomendar operações a clientes. Como mitigador de potencial conflito, o Paraná Banco 

estabelece regras e controles para que a oferta não tenha vinculação aos potenciais ganhos 

obtidos na distribuição, ou seja, considera-se somente o real interesse do cliente de acordo com 

o seu perfil de investidor.  

A área de Compliance e Controles Internos do Paraná Banco possuem procedimentos internos 

de controle, visando evitar o conflito de interesse entre produtos de emissão própria e de 

distribuição de terceiros. A mitigação se dá através de, treinamento periódicos, publicação de 

políticas e normas internas, monitoramento de certificações dos profissionais que atuam com 

oferta de produtos e preservação de informações confidenciais e restritas. 

 

Conheça o portal de educação financeira da ANBIMA: www.comoinvestir.com.br 

 


