Política de Trading
Objetivo
Fornecer orientações aos colaboradores da JOURNEY CAPITAL abaixo
definidos sobre execução de ordens junto às contrapartes.

A quem se aplica?
Sócios, diretores, funcionários, prestadores de serviço, terceirizados,
consultores e demais pessoas físicas ou jurídicas contratadas ou outras
entidades, que participem, de forma direta, das atividades diárias e
negócios,
representando
a
JOURNEY
CAPITAL
(doravante,
“Colaboradores”).
Os

Colaboradores

devem

atender

às

diretrizes

e

procedimentos

estabelecidos nesta Política, informando qualquer irregularidade ao
responsável por Compliance.

Responsabilidades
Caberá aos traders o cumprimento das determinações desta Política, e aos
gestores das áreas avaliar e aprovar ordens fora dos procedimentos
normais, ou horário comercial.
A Área de Gestão deverá enviar para a Área de Risco relatório com a lista
de todos os trades executados fora do horário comercial. A Área de Risco
então deverá checar se houve as devidas autorizações para os trades e se
as execuções se deram dentro dos parâmetros aprovados.

Princípios e Obrigações
A JOURNEY CAPITAL estabeleceu internamente um ambiente para a
execução segura de operações no mercado financeiro e de capitais,
mediante registros como telefones, e‐mails e ferramenta Bloomberg. Assim
sendo, aplicam-se as seguintes regras à negociação na JOURNEY CAPITAL:
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✓ As negociações e execuções de ordens devem se dar na mesa de
operações, e em horário comercial;
✓ Caso haja necessidade extrema de emissão de ordem fora da mesa
de operações, como exceção - em situações pontuais, e na legítima
defesa dos interesses econômicos dos clientes - é obrigatório o
envio imediato da ordem/boleta, via e-mail, para a mesa de
operações da JOURNEY CAPITAL, com cópia para o diretor
responsável pela gestão, para o diretor responsável por risco e
pelo Compliance, como registro de que houve uma ordem
necessária, fora da regra padrão;
✓ A mesa de operações deve proceder à boletagem na sequência do
recebimento e execução das ordens recebidas.
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