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São Paulo, fevereiro de 2019. 

 

Política de Rateio de Ordens 

 
1.1. Grupamento e Rateio de Ordens: 
Para consecução do objetivo da presente política, nas negociações de ativos financeiros 
realizadas, a Âmago fará o grupamento das ordens a serem lançadas ao mercado e o rateio das 
ordens efetivamente executadas, especificando as quantidades a cada fundo de investimento 
ou carteira gerida de acordo com os critérios abaixo definidos, bem como utilizando o preço 
médio das negociações para cada alocação.  
 
1.2. A Âmago possui critérios equitativos para definição do preço médio. Não obstante, em 
algumas hipóteses, por condições alheias à vontade da Âmago, poderão ocorrer pequenas 
discrepâncias no preço médio, quando, por exemplo, a quantidade de ativos financeiros a ser 
alocada em um fundo de investimento e/ou carteira administrada não comportar a participação 
em todos os lotes operados no pregão daquele dia, sendo necessário que a Âmago opte pela 
alocação dentro do lote cujo valor financeiro esteja mais próximo do preço médio das 
negociações.  
 
1.3. Critérios: 
A Âmago é uma gestora de recursos focada preponderantemente na gestão de fundos de 
investimento previstos na Instrução CVM nº 555 de 17 de dezembro de 2014, os quais, ainda 
que da mesma classe, podem apresentar política de investimento, estratégia, público alvo e 
perfil de risco distintos, o que pode ser evidenciado pelo regulamento de cada fundo de 
investimento.  
 
1.4. Em linha com o exposto, o critério em que está fundamentada a Política de Rateio e 
Divisão de Ordens é de alocação proporcional das ordens entre os fundos de investimento, 
respeitando o perfil de risco (ao qual estão relacionados diretamente à política de investimento, 
estratégia e público alvo) de cada fundo e o respectivo mandato estipulado no regulamento.  
 
1.5. O Gestor de Recursos é o responsável pelo rateio de ordens dos Veículos de 
Investimento sob sua gestão, e deve assegurar que a alocação de ordens nunca será feita com 
intenção de conceder vantagem a um fundo em detrimento de outro. 
 
1.6. A Âmago manterá em seu sistema de gestão o registro de operações e alocação nas 
carteiras e fundos pelo período mínimo de 5 anos, conforme previsto na Instrução CVM nº 558, 
de 26 de março de 2015. 
 
1.7. Situações não contempladas nesta Política de Rateio e Divisão de Ordens e possíveis 
conflitos de interesse serão submetidas ao Departamento de Compliance. 
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1.8. Em caso de oferta inicial ou secundária de ações, a posição acionária recomendada será 
calculada com base no risco, na aderência ao mandato e no patrimônio líquido de cada fundo. 
A ordem nesses casos será repartida proporcionalmente à posição acionária recomendada 
pelo(s) gestore(s) para cada um dos fundos. 
 
1.9. A ÂMAGO CAPITAL possui apenas uma estratégia de investimento e um único veículo de 
investimento no momento, não sendo necessária a adoção da presente política. 
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