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Título: Rateio de ordens      Área Responsável: Gestão de Recursos de Terceiros 

Início da Vigência: 02/01/19      Revisão Prevista para: 02/01/2024 

01. OBJETIVO:  

Este documento tem como objetivo descrever as diretrizes e controles relacionados à execução e discriminação das ordens de 

compra e venda de títulos, valores mobiliários e outros ativos do mercado financeiro que venham a ser realizadas pelos 

Fundos sob gestão do Gestor, no que se refere ao rateio de ordens. 

02. CONCEITUAÇÃO/DEFINIÇÃO: 

As expressões abaixo, tanto no singular como no plural, terão o significado que lhes é dado a seguir, exceto se grafadas 

apenas em letras minúsculas: 

• Administrador: Significa a entidade responsável pela prestação do serviço de administração de fundos de investimento. 

• Gestor: Significa BOCOM BBM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., entidade responsável pela 

prestação do serviço de gestão de fundos de investimento, devidamente habilitada junto à Comissão de Valores Mobiliários. 

• Operador: Pessoa autorizada pelo Gestor a dar ordens em nome dos fundos para um ou mais ativos.  

• Patrimônio Líquido Atualizado: Para cada fundo, significa o valor do patrimônio líquido do fundo ajustado por eventuais 

ajustes de cota lançados no passivo do fundo, resgates e aplicações. Especificamente no que se refere aos fundos de 

investimento cujo valor da cota seja atualizado em periodicidade superior a diária, leva-se em consideração para 

determinação do Patrimônio Líquido Atualizado a estimativa do Administrador. 

• Fundo: Fundo de Investimento regulado pela Instrução CVM nº 555/14.  

03. ABRANGÊNCIA / ÁREAS ENVOLVIDAS: 

• Funcionários da BOCOM BBM CCVM 

04. RESPONSABILIDADES: 

04.01. Responsáveis pela execução das atribuições desta política 

A área de Gestão de Recursos de Terceiros é responsável pela execução das atribuições desta política.  

04.02. Responsáveis pelo monitoramento da execução das atribuições desta política 

O monitoramento da execução das atribuições desta política é de competência do responsável pela gestão de recursos de 

terceiros  

04.03. Responsáveis pela manutenção desta política 

A manutenção desta política é de responsabilidade da área de Gestão de Recursos de Terceiros  
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05. ALÇADAS: 

As exceções a esta política deverão ser aprovadas pelo Diretor responsável pela Gestão de Recursos de Terceiros, em 

conjunto com o Diretor de Compliance da  

06. DIRETRIZES: 

Conforme previsão expressa na Instrução CVM nº 555/14 especialmente no parágrafo primeiro do Art. 82: 

“Art. 82. As ordens de compra e venda de ativos financeiros devem sempre ser expedidas com a identificação precisa do 

fundo de investimento em nome do qual elas devem ser executadas. 

 § 1º Quando uma mesma pessoa jurídica for responsável pela gestão de diversos fundos, será admitido o grupamento de 

ordens, desde que referida pessoa jurídica tenha implantado processos que possibilitem o rateio, entre os fundos, das 

operações realizadas, por meio de critérios equitativos, preestabelecidos, formalizados e passíveis de verificação. 

§ 2º Nos casos de contratação de gestão da carteira do fundo prevista no inciso I do § 2º do art. 78, o administrador do 

fundo deve verificar, previamente à contratação, se os gestores contratados possuem os processos referidos no § 1º, sem 

prejuízo da supervisão das atividades executadas pelos gestores contratados.” 

As ordens de compra e venda de ativos devem possuir identificação precisa do Fundo de investimento em nome do qual tais 

ordens são executadas. Caso a mesma pessoa jurídica administre diversos Fundos, é concedida opção de grupamento de 

ordens, desde que seja implantado previamente sistema que possibilite o rateio (e a verificação do cumprimento do mesmo) 

das referidas ordens entre os Fundos administrados. 

Eventuais mudanças nos procedimentos e/ou nas definições mencionados neste Manual deverão ser indicadas pelas áreas 

responsáveis, de forma que tais particularidades sejam registradas tempestivamente, objetivando manter atualizada a 

formalização, bem como a divulgação do processo por meio deste documento. 

06.01. Identificação de ordens 

O modelo operacional do gestor não utiliza a prerrogativa de grupamento e rateio de ordens de negociação de ativos prevista 

no Parágrafo primeiro do Art. 82 da Instrução CVM nº 555, pois as ordens de compra e venda de ativos são sempre expedidas 

com a identificação precisa do fundo de investimento em nome do qual elas devem ser executadas. 

 

07. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A presente política cancela qualquer outra forma de divulgação que disponha sobre o assunto aqui tratado. 

08. LEGISLAÇÃO/REGULAÇÃO RELACIONADA: 

• Instrução CVM nº 555, de 17/12/2014; 

• Instrução CVM nº 558, de 26/03/2015; e 

• Código ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiros. 
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09. REFERÊNCIA INTERNA: 

N/A 

010. BIBLIOGRAFIA: 

N/A 

011. GLOSSÁRIO: 

N/A 

012. CONTROLE DE VERSÕES: 

Versão Data Histórico Autores 

1. 01/10/2012 Criação do Documento 
Gestão de Recursos de 

Terceiros 

2. 02/01/2019 
Revisão, com alteração do nome para Política de rateio de 

Ordens. 

Compliance e Gestão de 

Recursos de Terceiros 

013. APROVAÇÕES: 

 

Gustavo Melo Ramos – Diretor de Gestão de Recursos de Terceiros 

 

Maria Elisa Puertas – Gerente de Compliance 

 

Miguel Mariani Flaksman – Diretor de Compliance  

014. ANEXOS: 

N/A 


