
Regras e Procedimentos

Transparência na Remuneração de Distribuidores

Aspectos Gerais na Distribuição de Produtos de Investimento

Os produtos de investimento são comercializados por um prestador de serviço
conhecido como Distribuidor, que é uma pessoa jurídica autorizada a realizar a
Distribuição desses.

Dentre as principais responsabilidades do Distribuidor, estão: (i) oferta de Produtos
de Investimento de forma individual ou coletiva, resultando ou não em aplicação
de  recursos;  (ii)  atividades  acessórias  prestadas  aos  investidores,  tais  como
manutenção  do  portfólio  de  investimentos  e  fornecimento  de  informações
periódicas acerca dos investimentos realizados; (iii) conhecer seu cliente, traçar o
seu perfil  de risco e disponibilizar produtos que estejam condizentes com esse
risco; (iv) realizar processos e verificações de prevenção a lavagem de dinheiro,
pendências judiciais ou com entidades de crédito. 

O C6 Bank, na qualidade de distribuidor de produtos de investimento, disponibiliza
aos seus clientes CDBs de emissão própria e fundos geridos por terceiros das
quatro principais classes: Ações, Cambial, Multimercado e Renda Fixa. 

Os gestores e fundos terceiros, após uma seleção criteriosa do time Comercial,
passam  por  um  processo  de  diligência  antes  do  estabelecimento  da  relação
comercial com o C6 Bank. Este processo consiste em uma análise de background
check a fim de identificar possíveis fatos desabonadores para a parceria. Após a
aprovação  da  área  de  Compliance,  as  partes  assinam  um  contrato  com  as
obrigações, responsabilidades e condições comerciais de venda.

Formas de remuneração da Distribuição de Produtos de Investimentos

No âmbito da distribuição de CDBs de emissão própria, os ganhos obtidos são
destinados ao Conglomerado do C6 Bank.  

Pela distribuição de fundos de terceiros, o C6 Bank é remunerado através de um
percentual da taxa de administração do fundo de investimento e, em alguns casos,
poderá ser remunerado com um percentual da taxa de performance, a depender
do contrato firmado com o gestor. 

Classificação: Pública



Potenciais  Conflitos  de  Interesse  da  Distribuição  de  Produtos  de
Investimentos e seus Mitigadores

Em relação à distribuição de CDBs, há um potencial conflito de interesse por se
tratar  de  um  produto  de  emissão  própria.  Contudo,  como  o  C6  Bank  realiza
somente a distribuição de CDBs de emissão própria, este conflito é mitigado, visto
que não existe concorrência com o mesmo produto emitido por terceiros. 

No âmbito dos fundos de investimento, a remuneração recebida pela distribuição é
variável de acordo com a negociação comercial junto ao parceiro. Dessa forma,
existe um potencial conflito na distribuição de fundos de investimento. Para mitigar
este conflito, o C6 Bank adota as seguintes medidas:

1. Não há preterição na apresentação dos produtos em nossa plataforma de
investimentos.  Os  produtos  são  apresentados  em  ordem  alfabética,  de
acordo com sua classe de ativo, e o próprio cliente pode aplicar filtros de
rentabilidade, classe de fundo,  nível  de risco,  entre outros.  A plataforma
mantém à disposição do cliente todas as taxas envolvidas para aplicação
no produto.

2. A equipe que presta serviços de assessoria aos clientes não participa da
negociação comercial junto aos gestores e, portanto, não tem acesso às
taxas  de  remuneração.  Desta  forma,  todo  material  publicitário
eventualmente  direcionado  aos  clientes,  além  de  seguir  as  normas  da
ANBIMA, está sempre em linha com o perfil  Suitability do cliente. O C6
Bank não utiliza qualquer outro direcionador para as comunicações com os
clientes que não seja a compatibilidade com o seu perfil de risco. 

Para mais informações e orientações sobre os produtos de investimento, acesse “Como

Investir” (www.comoinvestir.com.br).
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