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Política de Rateio de Ordens 
 

 1. OBJETIVO  

 

1.1. Este documento estabelece os critérios para rateio e divisão de ordens entre as carteiras dos fundos 

de investimento, adotados pela ÓRAMA DTVM S.A. (“OGR”) na qualidade de gestora de recursos, em 

conformidade com o disposto na Instrução nº 558, de 26 de março de 2015, da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM). 

 

 2. ALCANCE  

 

2.1. Para efeitos desta Política de Rateio de Ordens (“Política”), estão abrangidas especificamente as 

atividades de administração de carteiras de valores mobiliários, conforme disposto na Instrução CVM 

558/2015, desempenhadas pela Órama DTVM SA (“Órama”).  

2.2. A estrutura da Órama dedicada ao desempenho destas atividades é designada Órama Gestão de 

Recursos (“OGR”). 

 

 3. DIRETRIZES 

 

3.1. A OGR realiza as ordens de compra e de venda de ativos para a carteira dos fundos de investimento 

sob sua gestão de maneira individual. Desta forma, não há grupamento de ordens e nem 

procedimentos específicos de alocação de rateio por parte da corretora que receber tais ordens.  

3.2. Entende-se por ordem, o ato mediante o qual se determina que uma contraparte negocie ou registre 

operação com ativo financeiro e/ou valor mobiliário para carteira de investimentos dos fundos nas 

condições determinadas pelo gestor.  

3.3. As ordens poderão ser transmitidas por ligação telefônica gravada, ou por meio eletrônico rastreável 

(ex. plataformas de negociação).  

3.4. O objetivo do controle individual de envio de ordens visa garantir que as ordens de compra e venda 

de ativos sejam emitidas em nome de cada um dos fundos de investimento sejam registradas e 

alocadas de maneira que não haja qualquer tipo de conflito ou questionamento por parte dos clientes 

em relação ao rateio realizado.  

 

 4. RESPONSABILIDADES  

 

4.1. A área de Gestão da OGR é a responsável direta pelo cumprimento desta Política. 

4.2. A área de Controles Internos da OGR, e mais especificamente a equipe de Gestão de Riscos, é a 

responsável por proporcionar condições e controles, bem como monitorar o cumprimento deste 

Manual, por meio de sistemas e relatórios internos. O Diretor Responsável por Compliance e Gestão 

de Riscos é o responsável em última instância, por tais atividades. 
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 5. CONTROLE DE VERSÃO  

 

5.1. Este Manual será revisado a cada 24 meses ou em período inferior, caso seja necessário em função 

de adequações às normas legais aplicáveis, ou do aprimoramento dos processos internos de gestão. 
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