Informações sobre a Remuneração pela
Distribuição de Produtos de Investimento

Atividade de Distribuição
A BRB-DTVM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. distribui produtos de
investimento de administração e gestão própria para clientes institucionais da distribuidora, de
acordo com o Código para Distribuição de Produtos de Investimentos da ANBIMA. No mesmo
sentido, distribui produtos de terceiros por meio da Plataforma de Investimentos disponibilizada
aos clientes da BRB DTVM em parceria com a Genial Investimentos.
Os profissionais que atuam na distribuição possuem as certificações legais necessárias de acordo
com o público atendido (CPA-10, CPA-20, CEA ou CFP®), conforme estabelecido pelo Código
ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Programa de Certificação Continuada.

Portfólio de Produtos de Investimento
Os produtos distribuídos pela BRB-DTVM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e
suas respectivas formas de remuneração estão descritas a seguir.
Fundos de Investimentos
A BRB DTVM é remunerada pela taxa de administração e pela taxa de performance, se houver,
prevista em regulamento e documentos de cada Fundo sob sua administração. Para fundos de
terceiros, recebe parte do rebate concedido pela taxa de administração.
CDB, LCA, LCI e COE
Para os produtos de captação de emissão própria, pode ou não haver cobrança de spread nas
operações. Já para a distribuição dos produtos de terceiros, a BRB DTVM é remunerada por meio
de spread.
Títulos Públicos
Não há remuneração pela distribuição de Títulos Públicos do Tesouro Direto.
Renda Variável (Ações, ETFs e FIIs)
Remuneração por rebate da taxa de corretagem e taxa de custódia. Atualmente, existe a
possibilidade de isenção de taxa de corretagem e custódia com adesão do cliente ao RLP.
Títulos Privados de Renda Fixa (Debêntures, CRA, CRI e FIDC)
Remuneração por rebate do spread e taxa de custódia. Atualmente, não há cobrança da taxa de
custódia para os produtos listados.
Oferta Pública de Ativos
Remuneração por rebate da comissão de distribuição (fee de canal).
Derivativos
Remuneração por rebate de spread. Derivativos são ofertados pela plataforma como
autoatendimento e de forma customizada, negociados em contrato de balcão, com objetivo
específico de proteção (hedge).
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Recomendação de Fundos de Investimento
A recomendação é feita com base nas carteiras sugeridas, que possuem sugestões de
investimentos para cada perfil de investidor, considerando as projeções macroeconômicas, testes
de cenários e modelo de seleção de produtos, onde se busca a otimização da relação risco x
retorno para os clientes investidores.
A partir do processo de "conheça o seu cliente" e do processo de análise de perfil do investidor
(API), os gerentes possuem liberdade para realizar ajustes nas recomendações, de forma que elas
fiquem mais adequadas ao perfil e aos objetivos de vida do cliente. Os portfólios sugeridos
facilitam o atendimento e auxiliam como norteador o gerente responsável pelo atendimento.

Potenciais Conflitos de Interesse e Mitigadores
A BRB-DTVM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. possui uma segregação clara
entre a administração de ativos de terceiros e a administração de recursos próprios da instituição,
que é realizado pelo acionista controlador.
·O modelo do Banco instituiu a remuneração de seus funcionários somente por meio de salário
fixo, pago mensalmente; há a possibilidade de remunerações extras semestrais de acordo com o
desempenho da equipe e atingimento das metas globais de todo o conglomerado, por meio de
Participação de Lucros e Resultados (PLR). Logo, a política de remuneração da empresa mitiga os
potenciais conflitos de interesse, levando sempre como premissa a satisfação do cliente e a busca
pelo objetivo financeiro do mesmo.

Glossário
Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) - entidade
que representa e regula as instituições que operam no mercado financeiro e de capitais.
Spread - diferença entre a taxa de juros cobrada ao tomador de um empréstimo e a taxa de juros
que remunera o aplicador de recursos, apropriada pelo intermediário financeiro.
Fee - taxa; pagamento; remuneração.
Hedge - estratégia de investimentos que visa proteger operações financeiras contra o risco de
grandes variações de preço de um determinado ativo; cobertura.
PLR (Participação nos Lucros e Resultados) - é um modelo de remuneração baseado na divisão dos
lucros com os colaboradores da empresa.
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Recomendamos o acesso ao portal de educação financeira
da ANBIMA “Como Investir” (www.comoinvestir.com.br)’.

