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POLÍTICA DE RATEIO E DIVISÃO DE ORDENS 

 

DA 

 

BLUE STAR ASSET E MANAGEMENT LTDA. 

CNPJ/MF 10.757.089/0001-99 

NIRE 35223119864 

 

A presente Política de Rateio e Divisão de Ordens (“Política”) da BLUE STAR ASSET E 

MANAGEMENT LTDA., sociedade limitada com seu contrato social devidamente 

arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 

35.223.119.864, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.757.089/0001-99, com sede na Cidade 

de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Helena, nº 285, conjunto 112, Vila Olímpia, 

CEP 04552-050 (“Sociedade” ou “Blue Star”), dispõe acerca das regras e procedimentos 

de rateio e divisão de ordens da Sociedade, para que estejam de acordo com o disposto 

no Artigo 14, inciso VII, da Instrução CVM nº 558, bem como demais dispositivos legais 

aplicáveis. 

 

A Sociedade deverá adotar as medidas de negociação e registro de operação com valor 

mobiliário, para carteira de investimentos de clientes, nas condições que este 

especificar, sendo que esta determinação de negociação e registro pode ser 

denominada como a “Ordem” ou as “Ordens”.  

 

A Sociedade deverá observar os prazos das Ordens no momento de sua transmissão e 

são classificadas da seguinte forma: 

 

(i) Ordem a Mercado: Pode ser considerada como aquela em que se 

especifica as características e a quantidade dos ativos ou direitos a serem 

comprados ou vendidos, devendo ser executada pela corretora a partir 

do momento em que for recebida;  

 

(ii) Ordem Limitada: Pode ser considerada como aquela em que somente 

poderá ser executada em preço igual ou melhor do que o especificado 

pelo gestor;  

 

(iii) Ordem Casada: Pode ser considerada como aquela cuja execução está 

vinculada a execução de outra Ordem do gestor, podendo ser com ou 

sem limite de preço.  
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As Ordens serão arquivadas e guardadas no sistema de informática da Blue Star, 

observadas as regras previstas no Manual de Compliance, e podem ser transmitidas por 

escrito, por telefone ou por qualquer meio eletrônico, conforme orientação do cliente. 

 

O objetivo do controle de alocação justa de ordens entre as carteiras geridas é garantir 

que as ordens de compras e vendas de ativos financeiros emitidas em nome de fundos 

de investimento ou carteiras administradas pela Blue Star (“Carteiras”) sejam 

registradas e alocadas de maneira justa e definida entre elas.  

 

O Diretor de Gestão responsável pela área de administração de valores mobiliários da 

Blue Star deverá seguir os procedimentos abaixo: 

 

(i) As Ordens deverão ser sempre separadas e organizadas por Carteiras, ou 

seja, de acordo a estratégia específica de sua política de investimento e 

um objetivo predefinido de cada uma delas; e  

 

(ii) Em regra, não será realizado qualquer rateio de ordens entre Carteiras 

geridas pela Blue Star, sendo as mesmas individualizadas por Carteira, 

ressalvado o disposto no parágrafo abaixo. 

 

No caso de determinada Ordem, por motivo de ganho de eficiência, venha a se referir a 

mais de um cliente, deverá ser executado o rateio de acordo com a política de 

investimentos de cada Carteira, e a divisão deverá ser feita na mesma proporcionalidade 

de quantidade e valor para cada Carteira, em relação ao valor do seu respectivo 

patrimônio líquido, e não será permitida quaisquer tipos de vantagens em detrimento 

de outrem. 

 

As Ordens vindas de clientes não vinculados terão prioridade em relação às ordens de 

pessoas vinculadas a Sociedade, sendo que são consideradas pessoas vinculadas, todos 

os Colaboradores, cônjuges, companheiros, e filhos menores dos Colaboradores da 

Sociedade, e ainda quaisquer cotas de fundos exclusivos ou qualquer outro veículo que 

sejam ligados aos Colaboradores da Sociedade.  

 

Cabe ressaltar que qualquer evento atípico deve ser documentado e armazenado junto 

ao registro de operações da Carteira, devendo ser imediatamente informado o Diretor 

de Compliance. 

 

* * * 
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