
 

 
 

 

           POLÍTICA DE RATEIO E DIVISÃO DE ORDENS 

 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
Descreve a política e conceitos utilizados no processo de rateio e divisão de ordens de ativos e derivativos 

negociados para os fundos de investimentos do Banco Santander (Brasil) S.A. ("Santander") (CNPJ: 

90.400.888/0001-42), na qualidade de gestor de fundos de investimento 

 
2. OBJETIVO 
 
Descrever os critérios utilizados na distribuição de ativos e derivativos negociados para os fundos sob gestão 
da Santander, que buscam garantir o cumprimento do dever fiduciário da gestora perante seus clientes, 
levando em consideração os perfis de risco, políticas de investimento e legislação aplicável vigente 
 
3.         ABRANGENCIA 
 
Aplica-se a todos os funcionários, executivos, diretores e estagiários - doravante designados em conjunto como 
“Colaborador(es)” – da gestora do Banco Santander (Brasil) S.A. 

 
4.          POLÍTICA 

Os fundos de investimentos geridos pelo Santander, sejam eles abertos, exclusivos ou restritos, negociam 

ativos e derivativos em suas carteiras de acordo com o permitido por seus respectivos regulamentos e/ou 

políticas de investimento.  

 

Por existirem fundos de investimento que possuem perfil de risco iguais, os mesmos serão agrupados, de 

modo a facilitar a gestão diária por parte da área de Investimentos. Mesmo agrupados, os gestores possuem 

a responsabilidade de se adequar para as constantes atualizações de mudanças de perfis de risco, mudança 

de política ou ainda alteração no patrimônio.  

 

As grades, ou grupos de fundos de mesmo perfil de risco dentro de sua tipologia (renda fixa, ações, 

multimercados, cambiais), são definidas previamente pela equipe de Investimentos e são implementadas em 

planilha no sistema Excel. A partir do output dessa planilha que define as grades, o sistema YMF distribui as 

ordens buscando igualar os preços médios para todos os fundos de mesmo perfil.  

 

Por existirem os grupos descritos acima, é comum que se realize transações com os mesmos ativos e 

derivativos para várias carteiras ao mesmo tempo, porém a distribuição ou rateio destas transações entre as 

diversas carteiras deve ser feita de forma a cumprir o dever fiduciário perante os clientes, ou seja, sem qualquer 

prejuízo ou benefício aos mesmos. Visando ainda os interesses, patrimônios, perfis de riscos, regulamentos, 

políticas, ingresso ou saídas líquidas de recursos e outros fatores relevantes individuais de cada fundo de 

investimento gerido pelo Santander. 



 

 
 

 

 
5. EXCEÇÕES 

 

Em alguns casos, existe a possibilidade do próprio cotista do fundo sugerir investimentos, em reuniões formais 

com o gestor, sempre respeitando a Política de Investimento do Fundo e ainda ficando a critério do Gestor a 

decisão final por tal investimento sugerido, tendo em vista o poder discricionário dado ao Gestor desde o início 

do relacionamento. Quando as sugestões de investimentos forem acatadas pelo Gestor, as ordens podem 

coincidir com as demais ordens distribuídas em grade, sendo assim, quando houver esse cenário há de se 

procurar a execução de tal ordem em uma corretora diversa para facilitar a identificação e o controle da ordem 

por parte do time de Riscos. 

 

A área de gestão se compromete a informar a área de Riscos acerca de todas as ordens que não serão 

distribuídas em grade, no mesmo dia de sua execução, via e-mail. 

 
 
6.       INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

O presente documento será revisado no período mínimo de um ano ou havendo necessidade anterior, o que 

for menor, para que o documento permaneça sempre atualizado. 
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Diretoria Responsável: Private Banking 
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