POLÍTICA DE RATEIO E DIVISÃO
DE ORDENS
BRZ INVESTIMENTOS LTDA.
BRZ GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
BRZ ASSET MANAGEMENT INC.

JANEIRO
2019

APRESENTAÇÃO ......................................................................................................... 3
POLÍTICA DE RATEIO E DIVISÃO DE ORDENS ................................................. 3
OPERAÇÕES ENTRE FUNDOS GERIDOS .............................................................. 6

APRESENTAÇÃO
A BRZ Investimentos Ltda., BRZ Gestão de Recursos Ltda. e a BRZ Asset Management
INC., (“BRZ”) formam um conjunto de empresas preponderantemente dedicadas à
administração de recursos de terceiros, por meio da gestão dos diversos veículos de
investimento disponíveis nesse mercado.
A atividade de administração de recursos exige a mais completa relação de credibilidade
e confiança entre nós e nossos clientes. Exige, ademais, o compromisso inegociável com
a legalidade e espírito de cooperação com os órgãos reguladores dos mercados em que
atuamos.
Este Manual de Política de Rateio e Divisão de Ordens (“Manual”) tem por objetivo
estabelecer uma Política de Rateio que busca controlar uma alocação justa de ordens entre
as carteiras geridas pela BRZ, visando garantir que as ordens de compras e vendas de
ativos financeiros emitidas em nome de tais carteiras sejam registradas e alocadas de
maneira justa entre elas, por meio de grupamento das ordens, proporcionando dessa forma
tratamento igualitário entre as carteiras e entre os investidores que possuam recursos
geridos pela BRZ, em conformidade com a Instrução CVM 558 de 26 de março de 2015
e com o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de
Recursos de Terceiros.
Para os fins do presente Manual, toda e qualquer solicitação que dependa de autorização,
orientação ou esclarecimento expresso do coordenador do Comitê de Ética e Compliance
deve ser dirigida ao referido coordenador, exclusivamente através do e-mail
“comitedeetica@brzinvestimentos.com.br”, com antecedência mínima de 2 (dois) dias
úteis do prazo em que o Colaborador necessite da autorização, orientação ou
esclarecimento respectivo.
POLÍTICA DE RATEIO E DIVISÃO DE ORDENS
As ordens de compra e de venda de ativos podem ser realizadas em conjunto ou
individualmente.
Caso as ordens de compra e venda sejam feitas de forma conjunta, de forma geral, a BRZ
faz o grupamento das ordens a serem lançadas ao mercado e o rateio das ordens
efetivamente executadas, especificando as quantidades correspondentes aos fundos de
investimento geridos e carteiras administradas de acordo com os critérios ora definidos,
bem como utilizando o preço médio das negociações para cada alocação.
A BRZ possui critérios equitativos para definição do preço médio. Não obstante, em
algumas hipóteses, por condições alheias à vontade da BRZ, poderão ocorrer pequenas
discrepâncias no preço médio, quando, por exemplo, a quantidade de ativos financeiros a

ser alocada em um fundo de investimento não comportar a participação em todos os lotes
operados no pregão daquele dia, sendo necessário que a BRZ opte pela alocação dentro
do lote cujo valor financeiro esteja mais próximo do preço médio das negociações.
Dessa forma, genericamente, o rateio e a divisão de ordens se darão da seguinte forma:
•
Preço: as ordens serão divididas de maneira que as carteiras de valores mobiliários
geridas pela BRZ tenham o preço mais próximo possível do preço médio da totalidade
das ordens de todas as carteiras num mesmo dia e numa mesma corretora, para um mesmo
ativo.
•
Alocação: o rateio de quantidades se dará proporcionalmente às quantidades
originais das ordens, podendo haver alguma diferença por conta de arredondamentos face
à presença de lotes mínimos.
O rateio entre os fundos de investimento geridos e carteiras administradas deverá
considerar, ainda:
a)
b)
c)

O patrimônio líquido de cada um;
As características de cada fundo de investimento gerido ou carteira administrada;
A captação líquida de recursos; e

Devendo também considerar, eventualmente:
d)
e)
f)
g)
h)

Posição relativa do caixa de cada fundo de investimento gerido ou carteira
administrada.
Características tributárias que tenham relevância para os fundos ou carteiras
administradas.
Posição de risco de um fundo ou carteira administrada.
Eventual sensibilidade do cliente ao giro da carteira administrada.
Situações específicas de clientes das carteiras administradas e fundos exclusivos
e/ou reservados.

De forma específica, caso ocorra o agrupamento de ordens, serão seguidos os
procedimentos mínimos de alocação justa no rateio das ordens, conforme relacionado
abaixo:
•
RENDA FIXA: No momento de execução da ordem de compra ou venda do ativo
de renda fixa, o gestor já determina para qual veículo de investimento será alocada a
operação. Portanto, as operações assim registradas já estão alocadas respeitando os

critérios de alavancagem definidos pelo gestor, de acordo com a política de investimento
de cada veículo de investimento.
•
RENDA VARIÁVEL: As ordens executadas pelos traders ao longo do dia são
alocadas no fim do dia pelo seu preço médio de execução, na proporção do patrimônio
dos veículos de investimento que operaram com referido ativo.
•
FUNDOS GERIDOS POR GESTORAS DO GRUPO ECONÔMICO: Os
recursos dos clientes poderão ser alocados em fundos de investimento geridos por
gestoras do grupo BRZ, desde que o investimento não comprometa a independência da
gestora do veículo de investimento, e esteja de acordo com a respectiva política de
investimento do veículo investidor. Em hipótese alguma, a alocação será realizada
visando o benefício próprio da BRZ ou de terceiros. Neste sentido, a BRZ não receberá
rebate ou qualquer forma de remuneração adicional em virtude da alocação de recursos
em fundos de investimento geridos por gestoras do grupo BRZ. A BRZ deverá transferir
ao fundo de investimento gerido qualquer benefício ou vantagem que possam alcançar
em decorrência de sua condição, nos termos da regulamentação em vigor.
•
ATIVOS DE CRÉDITO PRIVADO: Nas negociações de ativos financeiros
considerados de crédito privado, as ordens serão emitidas em blocos e rateadas pela
proporcionalidade do patrimônio líquido de cada fundo de investimento gerido ou
carteira, respeitando a adequação aos indicadores de risco estabelecidos para risco de
crédito ou prazo de vencimento aceitável, conforme as disposições do regulamento ou
mandato de cada fundo de investimento ou carteira gerida. Todas as ordens para os fundos
de investimento geridos ou carteiras administradas deverão estar dentro do intervalo de
preço verificado para o ativo financeiro em questão no dia da negociação. Esse intervalo
de preço é monitorado pela área de compliance e risco da BRZ. Na eventualidade de
configuração de potencial conflito de interesses entre os fundos de investimento geridos
ou carteiras administradas, a área de gestão deverá consultar a área de compliance da BRZ
antes de realizar a negociação do ativo financeiro.
•
OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO EM FUNDOS: As carteiras
administradas e/ou fundos de investimento que investem preponderantemente em outros
fundos de investimento são geridos conforme suas políticas específicas. As ordens de
compra e venda de fundos são realizadas com relação a cada um deles. As operações são
especificadas por fundo e/ou carteira em vista de seu perfil de aquisição, cronograma
financeiro, e programação de liquidez. Ordinariamente, as oportunidades dentro de uma
mesma oferta serão alocadas de forma proporcional entre as carteiras geridas. Do mesmo
modo, as oportunidades serão oferecidas a clientes específicos de forma simultânea e de
acordo com a estratégia dos produtos que tais clientes possuírem.

•
FUNDOS QUE APLICAM EM ATIVOS ILÍQUIDOS: Para os fundos de
investimento e/ou carteiras administradas geridas pela BRZ que aplicam seus recursos,
essencialmente, em ativos considerados de natureza ilíquida, a BRZ adota a seguinte
prática: todas as ordens devem ser unitárias, indicadas individualmente para cada fundo
ou carteira gerida. Em nenhum caso a alocação de ordens será com base em quaisquer
taxas, performance ou considerações diferentes dos interesses das carteiras geridas pela
BRZ, não sendo permitida, em qualquer situação, a obtenção de vantagem de determinada
carteira de valores mobiliários em detrimento de outra, decorrente de uma divisão de
ordens realizada deliberadamente de forma não equânime.
OPERAÇÕES ENTRE FUNDOS GERIDOS
A BRZ poderá realizar operações diretas entre os diversos fundos sob gestão, desde que
assim permitido em seus respectivos regulamentos. Neste caso, a BRZ deverá,
necessariamente, observar o preço de mercado da referida transação, e manter, por prazo
não inferior a 5 (cinco) anos, o devido registro de todas as operações realizadas, com a
justificativa da operação e preço praticado.

