TRANSPARÊNCIA NA REMUNERAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Resumo descritivo
O presente documento tem por objetivo apresentar, com transparência, a remuneração recebida pela
RB Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“RB Investimentos”) em relação
a distribuição de produtos de investimento, nos termos do “Código para Distribuição de Produtos de
Investimento” e “Regras e Procedimentos para Transparência na Remuneração dos Distribuidores”,
emitidos pela Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (“ANBIMA”).
Aspectos Gerais
I.

Atividades de Distribuição

A RB Investimentos realiza a prestação de serviços de distribuição de produtos de investimentos,
por meio de seus funcionários, agentes autônomos de investimentos (“AAI”) e gestores de
carteira, realizando também atividades de custódia de valores mobiliários.
II.

Portfólio de Produtos de Investimento

Como atividades executadas pela RB Investimentos, é realizada a distribuição de produtos de
investimentos de terceiros, como Oferta Pública, Renda Fixa, Renda Variável, Fundos de
Investimento, Previdência e Títulos Públicos, disponibilizados por meio de sua plataforma de
investimentos.
III.

Recomendação de Produtos de Investimentos

Com objetivo de oferecer produtos que se enquadram com o o perfil e características dos
investidores, a recomendação e oferta de produtos de investimentos é realizada considerando o
perfil de risco do investidor, medido por meio da avaliação de suitability. Os parâmetros e
diretrizes sobre a avaliação do perfil de risco dos investidores são descritas na Política de
Suitability da RB Investimentos.
São informados aos clientes todos os riscos associados aos produtos e caso o investidor
demonstre interesse em produtos que não se enquadram em seu perfil de risco, a RB
Investimentos orienta por meio de seus funcionários e AAI sobre os riscos, onde também é
requerido o preenchimento e assinatura do Termo de Ciência e Risco.
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Forma de remuneração da instituição pela Distribuição de Produtos de Investimentos
A remuneração pela distribuição dos produtos de investimentos pela RB Investimentos é realizada por
meio de comissionamento por produto, conforme apresentado abaixo:
. Oferta Pública: remuneração recebida por meio de taxa de distribuição.
. Renda Fixa (Mercado Secundário): remuneração obtida por meio de spread nas operações compra e
venda de TVMs.
. Renda Variável: remuneração por meio de taxa de corretagem.
. Fundos de Investimento: remuneração por meio de um percentual da taxa de administração e taxa
de performance.
. Previdência: remuneração recebida por meio de percentual da taxa de administração e da taxa de
performance.
. Títulos Públicos: não há comissionamento.
Potenciais conflitos de interesse e mitigadores
A RB Investimentos, por meio de sua prestação de serviços está exposta a potenciais conflitos de
interesse no que tange a distribuição de produtos de investimento, como o potencial incentivo para
recomendar operações a clientes em virtude do recebimento de remuneração por meio de taxa de
corretagem e rebates e comissões para distribuição de determinados produtos de investimentos.
De modo a reduzir a exposição aos riscos supracitados, a RB Investimentos não remunera seus
funcionários de forma diferente conforme os produtos distribuídos, mitigando potenciais riscos
relacionados à conflitos de interesse para distribuição de produtos.
Adicionalmente, a RB Investimentos executa, por meio de sua Diretoria de Riscos, Compliance e
Controles Internos, procedimentos de monitoramento periódico do processo de distribuição de
produtos de investimentos, auditorias para verificação da aderências às diretrizes estabelecidas e
requerimentos regulatórios e devidas orientações em relação a cultura de controles internos.
Endereço para portal de
www.comoinvestir.com.br.
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