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Objetivo do Fundo
Superar as taxas de juros de longo prazo (CDI)

Política de investimentos
Buscar rentabilidade superior à de investimentos tradicionais de renda fixa, mediante aplicações de,  no mínimo, 95% 
do seu patrimônio em cotas de fundos de investimentos, inclusive administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR, 
GESTOR ou empresas a eles ligadas.

Público-alvo
Investidores pessoas físicas em geral, bem como, Fundos de Investimento, incluindo os FICs

Condições de Investimento
Pagamento de resgates

Conversão das cotas, no resgate

Conversão das cotas, na aplicação

Investimento inicial mínimo

Investimento adicional mínimo

Resgate mínimo

Valor mínimo para permanência

Período de carência

Condições de carência

Horário para aplicação e resgate

Escala de perfil de risco (1 a 5)

D+8

D+7

D+1

R$ 1.000,00

R$ 100,00

R$ 100,00

R$ 1.000,00

Não há

Não há

14h30

4

Taxas
Taxa de administração

Taxa de entrada

Taxa de saída

Taxa de desempenho/performance

0,8%

Não há

Não há

Não há

Prazo de aplicação

Até 180 dias

De 181 a 360 dias

De 361 a 720 dias

Acima de 720 dias

IR

22,5%

20%

17,5%

15%

Tributação - Renda fixa de longo prazo

LEIA O (PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, 
LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO) ANTES DE 
INVESTIR, são obrigatórios em toda e qualquer publicidade ou Material Técnico, 
conforme regulamentação aplicável a cada tipo de Fundo. Acesse o Portal de 
Educação Financeira da ANBIMA “Como investir” - www.comoinvestir.com.br

Acompanhamento diário do cenário 
macroeconômico
Nacional e internacional com análise e tomada de decisão 
isentas de vieses e conflito de interesse.

Metodologia de gestão

Análise quantitativa
Leva em consideração a rentabilidade, os riscos envolvidos 
(volatilidade, crédito e liquidez) e a correlação entre os 
ativos. Visa equilibrar a carteira e manter uma diversificação 
inteligente com a melhor relação risco x retorno. 
Com esse processo, a ParMais trabalha para obter retornos 
consistentes acima do benchmark e entregar à carteira do 
fundo a rentabilidade real (acima da inflação) adequada aos 
objetivos de seus clientes.

Análise qualitativa
Da atuação dos gestores responsáveis pelos fundos 
escolhidos, com conversas periódicas para discussão 
e entendimento da tese de investimentos e da metodologia 
de gestão utilizada.

Administrador & Custodiante Gestor Auditor

Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado como uma oferta para compra de cotas do Fundo. LEIA O PROSPECTO, QUANDO APLICÁVEL, 
E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Em atendimento ao artigo 75 da instrução CVM nº409, é vedada a divulgação de informação sobre os resultados do fundo nos 
primeiros 6 (seis) meses a partir da data da primeira emissão de cotas. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em 
caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, 
falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do FUNDO. Este FUNDO utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de 
sua política de investimentos. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.   FUNDOS DE 
INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC. 

DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Administradora: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVMS.A. CNPJ:02.201.501/000161 Av. Presidente Wilson,231, 11ºandar, Rio de 
Janeiro, RJ, CEP20030-905. Telefone:(21)3219-2500FAX: (21) 3219 2501 www.bnymellon.com.br/sf. SAC: sac@bnymellon.com.brou (21)3219-2600, (11)3050-8010, 0800 725 3219. Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 
3219

ParMais – www.parmais.com.br – Outros esclarecimentos, fale conosco +55(48) 3031-6688 ou gestora@parmais.com.br
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Rentabilidade mensal:
MÊS [vii]

Rentabilidade

DESDE
O INÍCIO

(líquida de despesas,
mas não de impostos)

Variação 

Desempenho do

percentual do CDI

fundo como % CDI

PL médio 12 meses 

R$ 14.094.669

Patrimônio líquido 

R$ 12.696.084

- Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura

- A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos

- Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor,
de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC

5,26%

5,65%

93,09%

18,15%

21,57%

84,14%

AGO/21

0,41%

0,42%

97,56%

12 MESESMAR/21

0,01%

0,20%

4,23%

ABR/21

0,48%

0,21%

233,35%

MAI/21

0,53%

0,27%

199,77%

JUN/21

0,38%

0,30%

123,75%

JUL/21

0,06%

0,36%

17,04%

SET/21

0,34%

0,44%

78,36%

OUT/21

0,31%

0,48%

64,43%

NOV/21

0,55%

0,59%

94,44%

DEZ/21

0,61%

0,76%

80,49%

JAN/22

0,74%

0,73%

101,49%

FEV/22

0,69%

0,75%

92,52%




