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POLÍTICA DE RATEIO E DIVISÃO DE ORDENS 

GAMA INVESTIMENTOS LTDA. 

 

Versão vigente: janeiro/2021 

Versão anterior: outubro/2020 

 

CAPÍTULO I 

OBJETIVO 

 

1.1. A presente Política de Rateio e Divisão de Ordens (“Política”) tem como objetivo a 

formalização de critérios equitativos, preestabelecidos e passíveis de verificação, para o 

controle de rateio e divisão de ordens de compra e venda de valores mobiliários entre as 

carteiras sob gestão da Gama Investimentos Ltda. (“Sociedade”), de modo a garantir que 

todas as carteiras que participem do rateio tenham tratamento equânime em relação as 

oportunidades de investimentos. 

 

1.2. Sempre que um ativo for elegível a mais de um fundo sob gestão da Sociedade as 

ordens de compra ou venda, no mercado primário ou secundário, devem seguir os 

procedimentos descritos nesta Política. 

 

CAPÍTULO II 

ABRANGÊNCIA 

 

2.1. As diretrizes estabelecidas nesta Política devem ser observadas por todos os 

colaboradores envolvidos nas atividades atinentes à alocação dos ativos negociados nas 

carteiras sob gestão, bem como aqueles atuantes junto às áreas de Compliance e de Risco. 

 

2.2. O termo colaborador aqui previsto deve ser entendido conforme conceito definido no 

Manual de Ética e Conduta da Sociedade, assim entendidos seus (i) sócios; (ii) 

funcionários; (iii) diretores; (iv) estagiários; (v) prestadores de serviços ou (vi) de 

quaisquer pessoas que, em virtude de seus cargos, funções ou posições na Sociedade, 

tenham acesso a informações relevantes sobre a Sociedade ou sobre suas estratégias de 

investimento. 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1. Como premissa, a Sociedade deve emitir a ordem, sempre que possível, já com a 

identificação precisa da carteira na qual ela será liquidada.  
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3.2. No caso de ordens agrupadas, devem ser observadas as características específicas de 

cada um dos fundos sob gestão, sendo separadas de acordo com as respectivas políticas 

de investimento e estratégias. 

 

3.3. A Sociedade levará em consideração os seguintes critérios para a definição da 

alocação de que trata esta metodologia: A proporção ora definida visa outorgar tratamento 

equitativo entre estes fundos, os quais seguem as mesmas estratégias, considerando: (i) 

patrimônio líquido de cada fundo; (ii) o estoque (caixa); (iii), limites de risco; (iv) e o 

fator de alavancagem; definido na (v) política de investimento de cada um deles; (vi) 

necessidade de liquidez; (vii) restrições legais e regulatórias, sempre utilizando o critério 

de preço médio. 

 

Mercado Primário 

 

3.4. As ordens realizadas para os fundos que seguem a mesma estratégia, caso emitidas 

via conta-mãe, o rateio / alocação das ordens será definido pelo Comitê de Crédito. As 

alocações dos ativos são definidas em percentual do patrimônio líquido de cada fundo 

elegível, sendo que as ordens devem ser rateadas de forma proporcional e considerando 

o preço médio.  

 

3.4. A Área de Compliance e Risco irá receber um e-mail com a formalização dos 

parâmetros de rateio a serem cadastrados no Sistema BlueTiS após a reunião do Comitê 

de Crédito.  

 

Mercado Secundário 

 

3.5. Em caso de negociação no mercado secundário para ativos elegíveis a mais de um 

fundo sob gestão da Sociedade, o rateio deve utilizar como parâmetro o percentual de 

alocação definido no Comitê de Crédito. 

 

Exemplo: Um ativo “X” foi aprovado em Comitê com uma alocação de 3% para 

o fundo A e 2% para o fundo B em uma emissão primária. Por conta de excesso 

de demanda houve corte nas alocações de 50% e cada fundo acabou ficando com 

50% do alvo de alocação: 1,5% e 1%. Após um tempo, caso a Equipe de Gestão 

identifique uma oportunidade de compra do mesmo ativo no mercado secundário, 

o rateio deve ser proporcional as alocações originalmente definidas, de modo que 

os fundos mantenham as alocações proporcionais a 3% e 2%. 

 

3.6. O sistema utilizará sempre a informação mais recente dos fundos para calcular o 

rateio visto que a evolução do patrimônio líquido pode gerar oscilações na alocação 

corrente dos fundos.  
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Exemplo: Usando como base o exemplo anterior, tome-se que o fundo A dobrou 

seu PL de R$100MM para R$200MM e o fundo B ficou com PL estável em 

R$100MM: a alocação do referido ativo no fundo A teria caído para 0,75% e do 

fundo B ficado estável em 1%. Assim, caso a Equipe de Gestão identifique uma 

oportunidade de compra de um lote de R$4MM no ativo, o rateio desse lote 

resultaria na seguinte alocação: R$3,375,000 para o fundo A e R$ 625,000 para o 

fundo B. Tal rateio mantém a equivalência das alocações em proporção aos limites 

originais. 

 

3.7. Além disso, o rateio deve respeitar o preço médio entre as carteiras dos fundos sob 

gestão que tenham participado do agrupamento de ordens. 

 

3.8. A área de Compliance é responsável por verificar a correta realização do rateio e 

conferir os preços praticados. Caso identificada alguma incompatibilidade ou erro, a 

Equipe de Gestão será alertada e deverá elaborar um racional com base nos critérios acima 

definidos e preços praticados para fundamentar a eventual realocação ou manutenção do 

rateio, evitando maiores prejuízos às carteiras. 

 

3.9. A fim de evitar eventuais conflitos de interesse nas operações entre carteiras geridas 

pela Sociedade ou contrapartes do mesmo grupo econômico, a Sociedade não realizará 

operações com tais características. 

 

Situações Excepcionais 

 

3.10. Em casos em que seja necessário aplicar excepcionalidade a essa Política as áreas 

envolvidas deverão formalizar os motivos e aprovações, respeitado o seguinte fluxo: 

 

1. No momento em que a Equipe de Gestão imputar o trade no Sistema será acusado 

que há mais de um fundo elegível para alocação do ativo; 

2. A Equipe de Gestão indicará que se trata de caso excepcional (o que ficará 

registrado no Sistema), apresentando a justificativa para determina um rateio 

diferente da regra já definida no Sistema, desde que preservado o tratamento 

equitativo e mantida a relação de fidúcia com todos os investidores e demais 

carteiras com a mesma estratégia;  

3. O Sistema envia um e-mail para as áreas de Compliance e de Risco e para a Área 

de Gestão notificando a ocorrência da excepcionalidade; 

4. A Área de Compliance avaliará o caso, podendo rejeitar a justificativa ou aprovar; 

5. Em caso de rejeição, a Área de Compliance não habilita o Sistema para que a 

operação seja concluída. Em caso de aprovação ela libera o Sistema e a operação 

é efetuada. 
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CAPÍTULO IV 

MANUTENÇÃO DE ARQUIVOS 

 

4.1. Todas as decisões tomadas no âmbito da presente Política serão objeto de 

formalização em conjunto com as respectivas justificativas, quando aplicáveis, e 

arquivadas na sede da Sociedade, em meio físico ou eletrônico, pelo período mínimo de 

5 (cinco) anos. 

 

 

Histórico de Versões 

 

 
Versão Mês/Ano Itens Revisados: 

1ª 06/2017 N/A 

2ª 02/2019 Atualização da legislação aplicável 

ao assunto. 

3ª 10/2020 Definição dos procedimentos para 

rateio e divisão de ordens no caso de 

grupamento de ordens. 

4ª 01/2021 Ajustes de redação. 


