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DIRETRIZ DE RATEIO E DIVISÃO DE ORDENS ENTRE AS CARTEIRAS 

DE VALORES MOBILIÁRIOS GERIDAS PELA BB ASSET* 
 

1. Área Responsável 

1.1 Gerência Executiva Fundos de Renda Fixa e Câmbio e Gerência Executiva Fundos 
Multimercados, Ações e Off Shore.  
 
 
2. Abrangência 

2.1   A BB Asset definiu seus direcionamentos de acordo com aspectos legais e 
regulamentares a que está sujeita na Gestão de Recursos de Terceiros. 
 
 
3. Regulamentação  

3.1  A presente Diretriz tem como principais referenciais normativos: 

• Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014;  

• Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021;  

• Resolução CVM nº 175 de 23 de dezembro de 2022; 
• Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos 

de Terceiros, com vigência a partir de 02/01/2019.  
 
 
4. Periodicidade de Revisão  

4.1 A revisão desta Diretriz deverá ocorrer sempre que a regulamentação que a 
subsidia impactar sua orientação ou a cada 3 anos. 
 
 
5. Introdução 

5.1  Esta Diretriz orienta o processo de rateio e divisão de ordens de compras e vendas 
de ativos financeiros e seus derivativos, realizados pelos fundos e carteiras 
administradas. 
 
 
6. Conceitos  

6.1 Para efeitos desta Diretriz, entende-se por: 

a) Ordem: instrução para negociação ou registro de compra e venda de valores 
mobiliários; 

b) Comitentes: fundos de investimento ou carteiras administradas; 
c) Tranches: distribuição das quantidades dos ativos financeiros e/ou derivativos 

associadas a cada negócio; e 
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d) Participação relativa: percentual da quantidade de ativos e/ou derivativos 
pretendidos para o fundo em relação ao total solicitado na ordem. 
 

7. Procedimentos Gerais 

7.1 Registramos as ordens de compra e venda em sistemas internos, com a 

identificação prévia e precisa dos comitentes e com a devida especificação da quantidade 

em nome das quais elas deverão ser executadas. 

 

7.2 Executamos as ordens por intermédio da mesa de operações, utilizando telas 

específicas que não permitem que os comitentes sejam identificados pelos operadores. 

Caso as ordens sejam cumpridas apenas parcialmente, o próprio sistema procede ao 

rateio proporcional entre os comitentes. 

 

7.3 Realizamos o rateio automático do grupamento de comitentes em uma ordem, via 

sistemas internos previamente programados, mediante critérios equitativos, tanto nos 

casos de execução por meio de uma única ou por diversas tranches, cada qual com 

quantidades e preços diferentes, devidamente identificados. 

 

7.4 Estabelecemos o rateio por meio de duas etapas distintas e complementares: 

 

Etapa 1 – Definição da Quantidade de Papéis para Cada Fundo 

São definidas as quantidades de ativos e/ou derivativos que cada fundo 

participante da ordem receberá ao final da execução do rateio. Para ordens 

cumpridas parcialmente, calcula-se a participação relativa de cada fundo na 

ordem, e com base nesta participação, estabelece-se a quantidade de ativos e/ou 

derivativos a serem recebidos por cada fundo. 

Etapa 2 – Distribuição das Tranches 

São realizadas as distribuições das quantidades associadas a cada tranche, com 

base nos critérios equitativos pré-estabelecidos. 

7.5 Os procedimentos descritos nesta Diretriz são supervisionados pela Divisão de 

Compliance e Controles Internos. 

 

8. Aprovação  

8.1 Instância deliberativa competente: Diretoria Executiva. 
 

8.2 Data da última revisão: 22/02/2023. 
 


