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Atualização: 29/01/2021
Capítulo I - Objetivo

Capítulo II – Áreas Envolvidas
- Gestores dos fundos, Traders e Compliance.

Capítulo III – Das Regras Gerais
O fluxo de execução de ordens segue o procedimento descrito na política de execução de
ordens, com pré-alocação e validação de Compliance.
As ordens são distribuídas no preço médio, proporcionalmente para cada fundo de
investimento participante da alocação (rateio matricial), baseado no total de ativos
negociados em uma determinada estratégia. Os grupos de alocação são pré-cadastrados no
sistema e qualquer alteração deve ser aprovada pela área de Compliance;
Quando, por algum motivo, como por exemplo, ajuste de posição para cobrir resgates e
aplicações, algum dos fundos de investimento precisa operar individualmente, a ordem é
enviada separadamente, de modo que não se misture com os preços médios executados para
os outros fundos de investimento.
Eventuais diferenças de preços médios, por motivos não expostos aqui, deverão ser
justificadas por e-mail para o departamento de Compliance.
Esta metodologia garante que haverá sempre resultados equitativos entre os fundos de
investimento, não permitindo que um grupo de fundos de investimento obtenha ganhos
enquanto outros prejuízos, principalmente no caso de operações de day trade.
A Brasil Capital sempre prezará pela busca incessante do maior retorno aos seus cotistas,
levando sempre em consideração caso a caso os investimentos a serem realizados, sendo
terminantemente proibido o ganho de alguns cotistas em detrimento de outros.

Capítulo IV – Da Vigência e Atualização
Esta Política de Rateio e Divisão de Ordem será revisada anualmente, e sua alteração
acontecerá caso seja constatada necessidade de atualização do seu conteúdo. Poderá, ainda,
ser alterada a qualquer tempo em razão de circunstâncias que demandem tal providência.
Qualquer alteração à presente Política será amplamente divulgada a todos os Integrantes da
Brasil Capital pelo Responsável pelo Compliance.
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