RAPIER INVESTIMENTOS E GESTÃO PATRIMONIAL
LTDA.
POLÍTICA DE RATEIO E DIVISÃO DE ORDENS
JANEIRO/2019 – VERSÃO 1.0

1

Índice
POLÍTICA DE RATEIO E DIVISÃO DE ORDENS (“FAIR ALLOCATION”) ................................. 3
OBJETIVO .......................................................................................................................... 3
ABRANGÊNCIA .................................................................................................................. 3
METODOLOGIA DE DIVISÃO DE OPERAÇÕES .................................................................... 3
DISPOSIÇÕES GERAIS ........................................................................................................ 4
VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO ................................................................................................ 4

2

POLÍTICA DE RATEIO E DIVISÃO DE ORDENS (“FAIR ALLOCATION”)

OBJETIVO
O objetivo desta Política de Rateio e Divisão de Ordens (“Política”) é definir e ratificar a
metodologia de divisão de operações e ordens referentes a todos os ativos financeiros
negociados para os fundos de investimento geridos pela Rapier Investimentos e Gestão
Patrimonial Ltda. (“Rapier”).

ABRANGÊNCIA
Todos os profissionais envolvidos com a gestão dos fundos de investimento devem
contribuir para o cumprimento da presente política, cumprindo o dever fiduciário da
Rapier para com seus cotistas e clientes, de forma que nenhum destes seja prejudicado
por divisão de ordens desproporcionais.

METODOLOGIA DE DIVISÃO DE OPERAÇÕES
As ordens emitidas pela Rapier são identificadas e individuais, de forma que não há de se
falar em necessidade de metodologia previamente estabelecida de divisão de ordens.
Contudo, a Rapier, pautada na busca das melhores oportunidades para seus cotistas e
clientes, poderá identificar a necessidade de emissão de ordens agrupadas, por
conseguinte, a necessidade de sua divisão.
Nesses casos, em atendimento à legislação e as boas práticas de mercado, a Rapier
adotará os seguintes parâmetros para divisão das ordens agrupadas:
I.
II.
III.
IV.

Estratégia dos fundos de investimento;
Patrimônio líquido dos fundos de investimento;
Preço médio dos ativos financeiros negociados ao final do dia; e
Perfil de risco dos fundos de investimento.

Vale destacar que o principal parâmetro e fator de divisão e rateio das ordens agrupadas
será pela estratégia dos fundos de investimento. Dessa maneira, a Rapier entende que os
interesses dos respectivos cotistas de cada fundo de investimento estarão sempre sendo
respeitados.
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Todas as ordens deverão estar dentro do intervalo de preço verificado para o Ativo
Financeiro em questão no dia da Negociação.
Por fim, importante notar que a Rapier preza sempre pela busca incessante do maior
retorno aos seus cotistas e clientes, levando sempre em consideração caso a caso os
investimentos a serem realizados, sendo terminantemente proibido o ganho de alguns
cotistas em detrimento de outros.

DISPOSIÇÕES GERAIS
Em cumprimento ao art. 14, VII, da Instrução CVM n.º 558/15, a presente Política de
Controles Internos está disponível no endereço eletrônico da Rapier
http://www.rapier.com.br/.

VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO
Esta política 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.

4

