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PARTE VI – POLÍTICA DE RATEIO E DIVISÃO DE ORDENS 
 

Introdução 
 
A CTM mantém Política de Rateio e Divisão de Ordens para o controle de rateio e divisão 
de ordens de compra e venda de valores mobiliários entre as carteiras de valores 
mobiliários geridas. 
 
O objetivo desta política é promover um controle de alocação justa de ordens entre as 
carteiras geridas, de forma a garantir que as ordens de compras e vendas de ativos 
financeiros, emitidas em nome dos fundos de investimento ou carteiras administradas 
geridas, sejam registradas e alocadas de maneira justa entre estes. 
 
O cumprimento desta Política é de responsabilidade do Diretor de Gestão e do Diretor 
de Compliance. 
 
6.1. Regras Gerais 
 
As ordens de compra e de venda de ativos podem ser realizadas em conjunto ou 
individualmente. Caso ocorra o agrupamento de ordens, o Diretor Gestor deve seguir os 
procedimentos mínimos de alocação justa no rateio das ordens, nos termos abaixo: 
 
As ordens agrupadas devem ser separadas e organizadas por família de carteira de 
investimentos, ou seja, de acordo com uma estratégia específica de sua política de 
investimento e um objetivo predefinido de cada uma delas: 
 

(i) As ordens realizadas para as carteiras de investimentos que seguem uma 
mesma estratégia são enviadas em conjunto e, uma vez executadas, 
devem ser rateadas proporcionalmente, promovendo, portanto, uma 
alocação pro rata entre estas, de acordo com o estoque e o fator de 
alavancagem definido em suas respectivas políticas de investimento, 
sempre utilizando o critério de preço médio; 

(ii) No caso de baixa liquidez dos ativos, de forma a não permitir a alocação 
justa para o volume negociado, o Diretor Gestor deve informar a 
Administradora Fiduciária do fundo de investimento acerca das medidas 
a serem tomadas e os respectivos prazos previstos para fins de 
regularização da alocação; e 

(iii) Na substituição de ordens parcialmente executadas, o Diretor Gestor 
pode determinar um novo rateio para esta carteira de investimentos 
especificamente, desde que o mesmo seja considerado justo e razoável 
em relação às demais carteiras de investimentos geridas de acordo com 
a mesma estratégia. 
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6.2. Critérios para Mitigação de Conflitos de Interesse 
 
Caso a CTM realize operações em mercados nos quais se possa escolher previamente a 
contraparte e a tal contraparte seja: (i) intermediários financeiros do mesmo 
conglomerado; (ii) empresa do grupo econômico da CTM; (iii) veículos de investimento 
geridos pela CTM; (iv) Colaboradores da CTM; deverá a área de Gestão notificar o Diretor 
de Compliance, o qual ficará responsável por revisar essas operações em relatório 
escrito e tomar as providências cabíveis caso fique configurada transferência irregular 
de riquezas entre as partes envolvidas no trade. Neste caso também deverá ser 
observado, pelo gestor, o túnel de preços para o ativo negociado. 
 
A falta da notificação referida acima será interpretada como uma transgressão à 
presente Política. 
 
A realização de operações entre veículos de investimento geridos que envolvam títulos 
públicos no sistema especial de liquidação e custódia (“SELIC”) é permitida, desde que 
praticadas a preços de mercado, e em não havendo qualquer prejuízo aos veículos de 
investimento geridos envolvidos na operação. 
 
6.3. Reespecificação 
 
A solicitação de reespecificação de operação já especificada em nome de um veículo de 
investimento para outro deverá ocorrer apenas em caráter excepcional, por motivos de 
erro operacional, falha humana ou tecnológica, sempre respeitando as alçadas internas 
de aprovação e contando com a aprovação do Diretor de Compliance, além da 
aprovação do Diretor de Gestão. 
  


