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Objetivo  

Este documento tem por objetivo estabelecer regras e procedimentos para a transparência da 

remuneração recebida pela Terra Investimentos “Terra”, direta ou indiretamente, pelo Distribuidor quando 

da Distribuição de Produtos de Investimento, nos termos do Código para Distribuição de Produtos de 

Investimento da Anbima e demais informações relacionadas à oferta de Produtos de investimento. 

 

Abrangência  

Esse documento abrange a todos os colaboradores da Terra, que participam direta ou indiretamente do 

processo de distribuição de produtos de investimento.  

 

1. Aspectos Gerais  

 

I. Atividade de Distribuição  

A Terra está devidamente habilitada para prestação de serviço de distribuição de produtos de fundos de 

investimento, renda fixa e renda variável.  

 

II. Portfólio de produtos de investimento  

A Terra distribui produtos de investimento somente de terceiros, que estão disponíveis aos investidores 

diretamente em nossas plataformas.  

 

III. Recomendação de Produtos de Investimentos  

A Terra disponibiliza em sua plataforma diversas opções de produtos de investimento, tendo assim o cliente 

acesso direto a eles, podendo se basear nas análises disponibilizadas por nossa equipe de research, que 

está devidamente qualificada e certificada para buscar os melhores produtos do mercado.  

 

2. Forma de remuneração da instituição pela Distribuição de Produtos de Investimentos  

 

I. Clube de Investimento – a remuneração é obtida através de um percentual da taxa de administração. 

 

II. Fundos de Investimentos (exceto Imobiliário listado) – a remuneração é obtida através de um percentual 

da taxa de administração e/ou taxa de performance.  

 

III. Renda variável e Fundo de Investimento Imobiliário listado – a remuneração é obtida através da taxa de 

corretagem, conforme informações disponíveis na página da Terra, 

https://www.terrainvestimentos.com.br/custos/.    

 

IV. Renda Fixa – a remuneração é obtida pelo spread da operação ou pela taxa de distribuição.  

 

V. Ofertas Públicas – a remuneração é obtida através da taxa de distribuição, sem nenhum custo para o 

cliente.  
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A remuneração dos Agentes Autônomos de Investimentos está diretamente ligada ao resultado da venda 

dos produtos, podendo ser variável conforme o produto de investimento distribuído.  

Aos assessores internos, colaboradores da Terra, recebem remuneração variável e essa não possui vínculo 

com a modalidade de produto distribuído, sendo consideradas as metas estabelecidas pela Terra.  

 

3. Potenciais conflitos de interesse e Mitigadores 

 

A Terra entende como sendo potenciais conflitos de interesse na distribuição de produtos de investimentos, 

mas não se limita a estes; 

 

I. Potencial incentivo para recomendar operações a clientes em virtude do recebimento de remuneração 

por meio de taxa de corretagem;  

 

II. Recebimento por terceiros: rebates e comissões que a Instituição recebe de terceiros quando realiza a 

Distribuição de determinados Produtos de investimentos; e  

 

III. Mercado secundário: investimentos que a instituição compra e/ou vende a um investidor da sua carteira 

própria.  

 

4. Mitigadores  

 

Como parte do processo mitigador, a Terra não recomenda produtos de investimentos a seus clientes, com 

base no recebimento de remuneração, comissões ou rebates.  

Nas negociações de mercado secundário, observam-se as melhores condições oferecidas pelo mercado, 

para que assim os produtos sejam disponibilizados ao cliente.  

Em nossas instalações, possuímos a segregação física e lógica entre as áreas de administração fiduciária e 

distribuição, restringindo o acesso de outros colaboradores, a fim de preservar informações confidenciais. 

Adicionalmente, a Terra mantém monitoramentos em base amostral, que permitem avaliar possíveis 

desvios de conduta na oferta dos produtos por parte dos assessores.  

Ao identificar qualquer desvio, eventuais penalidades descritas na política de sanções da Terra, são 

aplicadas.  

Fique por dentro das informações sobre os diversos produtos de investimentos disponíveis aos 

investidores, acessando ao portal de educação financeira da ANBIMA “Como Investir” em 

www.comoinvestir.com.br   


