
 

Informações sobre a Remuneração do Distribuidor de 

Produtos de Investimento 

 

Apresentamos, neste documento, informações relativas à remuneração recebida pelo Banco BOCOM BBM 

S.A. (“BOCOM BBM”) na sua atividade de Distribuição, em atendimento às Regras e Procedimentos para 

Transparência na Remuneração dos Distribuidor e ao Código de Regulação e Melhores Práticas para 

Distribuição de Produtos de Investimentos, ambos da ANBIMA. 

1. Aspectos Gerais 

 

O BOCOM BBM é instituição habilitada a atuar como integrante do sistema de Distribuição perante os 

órgãos reguladores e autorreguladores, devendo observar todas as normas que tratem sobre o tema.  

A atividade de “Distribuição” consiste na (i) oferta de Produtos de Investimento de forma individual ou 

coletiva, resultando ou não em aplicação de recursos, assim como a aceitação de pedido de aplicação por 

meio de agências bancárias, plataformas de atendimento, centrais de atendimento, canais digitais, ou 

qualquer outro canal estabelecido para este fim; e (ii) atividades acessórias prestadas aos investidores, 

tais como manutenção do portfólio de investimentos e fornecimento de informações periódicas sobre os 

investimentos realizados. “Produtos de Investimento” são os títulos, bens, direitos, valores mobiliários e 

ativos financeiros definidos pela CVM e/ou pelo Banco Central do Brasil. 

Os profissionais diretamente envolvidos na Distribuição, além de prestar informações sobre os produtos 

oferecidos e implementar as ordens executadas pelo cliente (atividades de suporte e orientação inerentes 

à relação comercial), também apresentam ao cliente o portfólio de alternativas que integram a prateleira 

de Produtos de Investimento do BOCOM BBM adequados ao seu perfil de risco e em linha com a carteira 

recomendada pela BOCOM BBM Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A (“BOCOM BBM CCVM”), 

devidamente autorizada pela CVM para desempenhar a atividade consultoria de valores mobiliários 

(“Consultoria”). Toda tomada de decisão a respeito das suas alocações é feita pelo próprio cliente. 

2. Forma de remuneração do BOCOM BBM pela Distribuição dos Produtos de 

Investimento 

 
O BOCOM BBM pode receber os seguintes tipos de remuneração pela atividade de Distribuição: (i) 

percentual da taxa de administração, no caso de fundos de investimento, (ii) percentual da taxa de 

performance, no caso de fundos de investimento ou (iii) spread, para os demais ativos financeiros. 

Nos casos de Distribuição de Produtos de Investimento emitidos/geridos por empresas do seu 

conglomerado financeiro (“Conglomerado”), os ganhos obtidos na atividade de intermediação são 

destinados ao BOCOM BBM na qualidade de distribuidor. 

3. Potenciais conflitos de interesse 



 

As recomendações de produtos de investimentos são realizadas por meio do serviço de Consultoria de 

Valores Mobiliários, prestado pela BOCOM BBM CCVM, com atendimento personalizado, cujo objetivo é 

entender o perfil do cliente e oferecer orientação dedicada. 

A área de Consultoria poderá recomendar investimentos em fundos de investimento geridos pela BOCOM 

BBM CCVM, em ativos emitidos pelo Banco BOCOM BBM, assim como em fundos e ativos de terceiros 

disponíveis na nossa plataforma. 

4. Mitigadores 

 

Os principais mitigadores para os potenciais conflitos de interesse apresentados acima são: 

a) as recomendações de Produtos de Investimento são realizadas exclusivamente pela equipe de 

Consultoria da BOCOM BBM CCVM de forma independente, visando construir uma relação eficiente e 

equilibrada entre risco e retorno com base cada perfil de investidor e com remuneração desvinculada da 

atividade de Distribuição; 

b) ao construir a carteira recomendada para os clientes, a equipe de Consultoria da BOCOM BBM CCVM 

leva em conta a tolerância ao risco, o volume dos recursos, o grau de liquidez, geração de caixa e outros 

aspectos relevantes para cada investidor, tendo como objetivo oferecer orientação dedicada 

independentemente do emissor/gestor do respectivo Produto de Investimento e dos rebates e comissões 

a ele atrelados; 

c) a remuneração dos profissionais diretamente envolvidos na Distribuição não varia de acordo com o 

Produto de Investimento ofertado; e 

d) o Conglomerado possui políticas que estabelecem os mecanismos de controle e monitoramento 

adotados para garantir a segregação física e lógica das atividades desempenhas, evitando situações que 

possam configurar conflito de interesse, em conformidade com a regulamentação. 

Os termos com iniciais maiúsculas empregados e que não estejam de outra forma definidos neste 

instrumento são aqui utilizados com o mesmo significado atribuído a tais termos nas Regras e 

Procedimentos para Transparência na Remuneração dos Distribuidor da ANBIMA. 

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