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Introdução
A presente Política de Rateio e Divisão de Ordens visa estabelecer as regras para a divisão e rateio
das ordens entre as carteiras de valores mobiliários, geridas pela Morgan Stanley Administradora de
Carteiras S.A.
A Morgan Stanley Administradora de Carteiras S.A. é a gestora exclusiva dos veículos do grupo
Morgan Stanley, ou seja, não distribui cotas de terceiros, e nem atua como gestor de outros grupos
ou pessoas.

Definição e Tipos de Ordem
Para os efeitos deste instrumento, entende-se por “Ordem” ou “Ordens” o ato mediante o qual uma
contraparte determina à corretora ou distribuidora de valores mobiliários, a compra, a permuta ou a
venda de valores mobiliários ou direitos a eles inerentes, ou ainda, que a mesma registre operação
em seu nome e nas condições especificadas.
As ordens terão o prazo que for determinado no momento de sua transmissão, e são caracterizadas
por alguns exemplos abaixo:


Ordem a Mercado – é aquela que especifica somente a quantidade e as características dos
valores mobiliários ou direitos a eles inerentes a serem comprados ou vendidos, devendo
ser executada a partir do momento em que for recebida.



Ordem Casada – é aquela cuja execução está vinculada à execução de outra ordem do
cliente, podendo ser com ou sem limite de preço, sendo que o cliente poderá especificar
qual das operações deverá ser executada em primeiro lugar.



Ordem Limitada – é aquela que deve ser executada somente a preço igual ou melhor do
que o especificado pelo cliente.

As ordens podem ser transmitidas eletronicamente (protocolo FIX), via telefone ou via Bloomberg
Chat.

Rateio e Divisão das Ordens
As ordens que pertencem a uma mesma estratégia devem ser enviadas conjuntamente. Após a
execução das ordens, elas serão alocadas para cada carteira.
Esta alocação segue os critérios definidos pelo gestor, que dimensiona e avalia as posições a serem
alocadas. Para garantir a equidade de todas as carteiras, a alocação segue o critério de preço
médio.
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