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FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 
SALINE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR  
(anteriormente denominado Fundo de Investimento em Quotas de Fundos de 
Investimento Multimercado Saline - Investimento no Exterior)  
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM) 
 

Demonstração da composição e diversificação das aplicações 

31 de março de 2014 

(Em milhares de reais) 

 

 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
  

Aplicações Quantidade Valor Atual

% sobre o 

patrimônio 

líquido

Quotas de fundos de investimento 27,700             100.03             

Hedge Plus FI MM 2,178,236.7030     27,259             98.44               

Master Cash FI REF 248,279.7953        441                 1.59                

Total do ativo 27,700             100.03             

Exigibilidades 9                     

Taxa de administração 4                     

Ajuste de carteira negativo 5                     

Patrimônio líquido 27,691             

Total do passivo e patrimônio líquido 27,700             
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FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 
SALINE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR  
(anteriormente denominado Fundo de Investimento em Quotas de Fundos de 
Investimento Multimercado Saline - Investimento no Exterior)  
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM) 
 
Demonstrações das evoluções do patrimônio líquido 
Exercícios findos em 31 de março de 2014 e 2013 
(Em milhares de reais, exceto valor unitário da quota) 
 

 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.  

2014 2013

Patrimônio líquido no início do exercício

6.930.794,4209 quotas a R$ 5,5177 38,242         -              

6.672.667,6737 quotas a R$ 9,5167 -              63,502         

Quotas emitidas

2.308.723,8199 quotas 9,313           -              

258.126,7472 quotas -              2,500           

Quotas resgatadas

1.263.747,0779 quotas (11,336)        -              

Variação no resgate de quotas 6,929           -              

Amortização (5,232)          (41,868)        

Patrimônio líquido antes do resultado 37,916         24,134         

Rendas de direitos por empréstimos de ações 11               50               

Quotas de fundos de investimento 2,300           11,929         

Valorização de quotas 2,300           11,929         

Resultado de ações (1,841)          6,810           

Resultado nas negociações (1,841)          (3)                

Dividendos e juros sobre capital próprio -              6,813           

Resultado de opções (7,682)          2,386           

Resultado nas negociações (7,682)          2,386           

Resultado de renda fixa e demais títulos e valores mobiliários 521             220             

Apropriação de rendimentos 524             216             

Resultado nas negociações (3)                4                 

Demais receitas 1,787           -              

Ganhos com derivativos 1,388           -              

Variação de câmbio 399             -              

Demais despesas (5,321)          (7,287)          

Despesas de empréstimos de ações (381)            -              

Taxa de administração (70)              (117)            

Taxa de fiscalização (10)              (15)              

Corretagem (134)            (6)                

Perdas com derivativos (4,630)          -              

Custódia (2)                (1)                

Desvalorização de ações cedidas (81)              (12)              

Diversas (13)              (7,136)          

Resultado do exercício (10,225)        14,108         

Patrimônio líquido no final do exercício

7.975.771,1629 quotas a R$ 3,4719 27,691         -              

6.930.794,4209 quotas a R$ 5,5177 -              38,242         
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FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 
SALINE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR  
(anteriormente denominado Fundo de Investimento em Quotas de Fundos de 
Investimento Multimercado Saline - Investimento no Exterior)  
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM) 

 
Notas explicativas às demonstrações financeiras 
31 de março de 2014 e 2013 
(Em milhares de reais) 
 

1. Contexto operacional 
 
O Fundo de Investimento em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado Saline 
– Investimento no Exterior, foi constituído em 26 de dezembro de 1995, sob a forma 
de condomínio aberto com prazo indeterminado de duração, tendo iniciado suas 
operações na mesma data. Em 4 de julho de 2011 o Fundo passou a operar sob a 
forma de condomínio fechado, com prazo de duração de 10 anos. 
 
O objetivo do Fundo é obter ganhos de capital através de operações nos mercados 
de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos 
disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O Fundo 
poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem 
e estratégias ativas com derivativos para alcançar seus objetivos. A exposição do 
Fundo dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em 
que estiver atuando. 
 

O Fundo destina-se especificamente a investidores qualificados em geral, de acordo 

com a regulamentação em vigor. Somente serão admitidos novos quotistas no Fundo 

mediante expressa autorização dos quotistas existentes na data do ingresso. O 

investimento mínimo a ser efetuado por cada quotista do Fundo será de R$1.000. 

 

Os quotistas, ao fazerem aplicações neste Fundo, estarão expostos ao risco de perda 
do capital investido sem que conte com a garantia da Administradora ou de qualquer 
mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). 
 
 

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras 
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
aplicáveis aos fundos de investimentos, complementadas pelas normas previstas no 
Plano Contábil dos Fundos de Investimento - COFI e pelas orientações emanadas da 
Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 
 
Na elaboração dessas demonstrações financeiras foram utilizadas premissas e 
estimativas de preços para a contabilização e determinação dos valores dos ativos 
integrantes da carteira do Fundo. Dessa forma, quando da efetiva liquidação 
financeira desses ativos, os resultados auferidos poderão vir a ser diferentes dos 
estimados. 
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3. Principais práticas contábeis 
 
a) Apuração do resultado 

 
O resultado é apurado de acordo com o regime de competência. 
 

b) Quotas de fundos de investimento 
 
De acordo com a Instrução CVM nº 438, de 12 de julho de 2006, os títulos e 
valores mobiliários componentes da carteira do Fundo são classificados na 
categoria “títulos para negociação” e avaliados da seguinte forma: 
 
As quotas de fundos de investimento são atualizadas diariamente com base no 
valor da quota divulgado pelos Administradores dos fundos onde os recursos são 
aplicados. A valorização e desvalorização das quotas de fundos de investimento 
estão apresentadas em “Quotas de fundos de investimentos - valorização das 
quotas”. 
 

c) Títulos e valores mobiliários - ativos de renda fixa 
 
De acordo com a Instrução CVM nº 438, de 12 de julho de 2006, os títulos e 
valores mobiliários são classificados em duas categorias específicas de acordo 
com a intenção de negociação da Administradora, atendendo aos seguintes 
critérios para contabilização: 
 
I. Títulos para negociação 
 
Incluem os títulos e valores mobiliários adquiridos com o objetivo de serem ativa 
e frequentemente negociados, sendo contabilizados pelo valor de mercado, onde 
os ganhos e as perdas realizados e não realizados sobre esses títulos são 
reconhecidos no resultado do exercício. 
 
II. Títulos mantidos até o vencimento 

 
Incluem os títulos e valores mobiliários, exceto ações não resgatáveis, para 
os quais haja a intenção e a capacidade financeira para mantê-los até o 
vencimento, desde que sejam observadas as seguintes condições: 
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3. Principais práticas contábeis--Continuação 
 
c) Títulos e valores mobiliários - ativos de renda fixa--Continuação 

 
 
a. O fundo seja destinado a um único investidor; e 
 
b. A capacidade financeira do investidor seja declarada formalmente 

através do termo de adesão. 
 
A contabilização destes títulos é efetuada ao custo de aquisição, acrescido 
dos rendimentos intrínsecos e, quando aplicável, ajustado por provisão para 
perdas consideradas permanentes. 
 
 

4. Instrumentos financeiros derivativos 
 
Política de utilização 
 
O Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte de sua política de 
investimentos. Estas estratégias visam alcançar os objetivos de rentabilidade 
estabelecidos no Regulamento, além de, em alguns casos, buscar a adequação dos 
rendimentos de alguns ativos que compõem a carteira do Fundo ao seu benchmark, 
minimizando os riscos envolvidos (hedge). Dessa forma, o Fundo pode utilizar-se de 
estratégias envolvendo derivativos tanto para fins de hedge quanto para 
alavancagem. 
 

Os fundos de investimento nos quais o Fundo aplica seus recursos podem utilizar-se 
de instrumentos financeiros derivativos em suas estratégias de investimento previstas 
nos regulamentos específicos. 
 
Da maneira como tais estratégias são concebidas, o Fundo pode, em eventos de 
stress, enfrentar perdas superiores ao capital aplicado, verificando-se, por 
conseguinte, casos em que o patrimônio líquido do Fundo torne-se negativo, 
obrigando o aporte adicional de recursos pelo cotista. 
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4. Instrumentos financeiros derivativos--Continuação 
 
As operações foram realizadas e registradas no mercado organizado da Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBovespa. Em 31 de março de 2014 o Fundo 
não detinha operações em aberto. 
 
     2014  2013 

        

Ganhos     69.815  7.556 

    Futuro     1.388  - 
    Opção     68.815  7.556 
        
Perdas     (80.739)  (5.170) 

    Futuro     (4.630)  - 
   Opção     (76.109)  (5.170) 
        

     (10.924)  2.386 

 
 

5. Gerenciamento de riscos 
 
a) Tipos de riscos 

 
Mercado 
 
O valor dos ativos que integram a carteira pode aumentar ou diminuir de acordo 
com as flutuações de preços e cotações de mercado. Em caso de queda do valor 
dos ativos, o patrimônio do Fundo pode ser afetado negativamente. A queda nos 
preços dos ativos integrantes da carteira do Fundo pode ser temporária, não 
existindo, no entanto, garantia de que não se estenda por períodos longos e/ou 
indeterminados. 
 
Sistêmico 
 
As condições econômicas nacionais e internacionais podem afetar o mercado 
resultando em alterações nas taxas de juros e câmbio, nos preços dos papéis e 
nos ativos em geral. Tais variações podem afetar o desempenho do Fundo. 
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5. Gerenciamento de riscos--Continuação 
 

a) Tipos de riscos--Continuação 
 
Crédito 
 
Os ativos integrantes da carteira do Fundo podem estar sujeitos à capacidade de 
seus emissores em honrar os compromissos de pagamento de juros e principal 
ou gerar e distribuir rendimentos, inclusive dividendos e juros sobre capital 
próprio, referentes a tais ativos.  
 
Concentração 
 
A política de investimento do fundo não exige que o Fundo diversifique seus 
investimentos. Dessa forma, o valor das quotas pode estar sujeito a maiores 
perdas do que se os ativos estivessem mais diversificados. 
 
Liquidez 
 
Caracterizam-se, primordialmente, mas não se limitam, pela possibilidade de 
redução ou mesmo inexistência de demanda pelos ativos integrantes da carteira 
do Fundo nos respectivos mercados em que são negociados, podendo o gestor 
encontrar dificuldades para liquidar posições ou negociar os referidos ativos pelo 
preço e no tempo desejado. 
 
Derivativos 
 
Consiste no risco de distorção do preço entre o derivativo e seu ativo objeto, o 
que pode ocasionar aumento da volatilidade do Fundo, limitar as possibilidades 
de retornos adicionais nas operações, não produzir os efeitos pretendidos, bem 
como provocar perdas aos cotistas. Mesmo para fundos que utilizam derivativos 
para proteção das posições à vista, existe o risco de a posição não representar 
um “hedge” perfeito ou suficiente para evitar perdas ao Fundo. 
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5. Gerenciamento de riscos--Continuação 
 

b) Controles relacionados aos riscos 
 
De forma resumida, o processo constante de avaliação e monitoramento do risco 
consiste em: 
 
► Estimar as perdas potenciais do Fundo por meio do VaR (Value at Risk); 
 
► Definir parâmetros para avaliar se as perdas estimadas estão de acordo com 

o perfil do Fundo, se agressivo ou conservador;  
 

► Avaliar as perdas dos ativos do Fundo em cenários de stress; e 
 

► As decisões de alocações do Fundo baseiam-se no emprego de uma 
metodologia que usa a avaliação macroeconômica, fazendo uma análise 
quantitativa, monitorando o risco de mercado, bem como uma análise 
fundamentalista com a qual se define e controla o risco de crédito existente. 
 
 

6. Emissões e resgates de quotas 
 
As emissões de quotas são processados com base no valor da quota em vigor no dia 
da entrada efetiva dos valores ou da entrega do pedido de resgate na sede ou 
dependências da Administradora. 
 
Não haverá resgate de quotas a não ser pelo término do prazo de duração ou 
liquidação do Fundo. 
 
A amortização de quotas será feita no máximo uma vez por ano e abrangerá todas as 
quotas do Fundo, sendo caracterizada pelo pagamento uniforme a todos os  quotistas 
do Fundo de parcela do valor de suas quotas mediante rateio das quantias a serem 
distribuídas sem redução do número de quotas emitidas 
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7. Remuneração da Administradora 
 
A taxa de administração de 0,2% ao ano é calculada diariamente sobre o patrimônio 
líquido do Fundo, sendo paga mensalmente. 
  
Não há incidência de taxa de ingresso, tampouco de saída, sobre novos quotistas. 
Não é previsto o pagamento de taxa de performance à Administradora. 
 
 

8. Política de distribuição de resultados 
 
Os resultados apurados, em conformidade com o regulamento do Fundo, são 
incorporados ao seu patrimônio sob a forma de valorização de quotas. 
 
 

9. Demonstração da evolução do valor da quota e da rentabilidade 
 
A rentabilidade bruta proporcionada pelo Fundo durante o exercício é demonstrada 
como se segue: 
 

 
 

 
 
(*) Refere-se à variação mensal e acumulada da taxa de juros interbancária (CDI) que é o benchmark adotado pela 

Administradora. 

 
Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.  

Patrimônio

líquido Valor

Data médio da cota Mensal Acumulada Mensal Acumulada

31/03/2013 - 5.5177 - - - -

30/04/2013 34,461 5.5818 1.16% 1.16% 0.57% 0.57%

31/05/2013 34,658 5.4382 -2.57% -1.44% 0.58% 1.16%

30/06/2013 33,805 5.5818 2.64% 1.16% 0.62% 1.79%

31/07/2013 34,186 4.8523 -13.07% -12.06% 0.68% 2.48%

31/08/2013 31,493 4.5775 -5.66% -17.04% 0.73% 3.22%

30/09/2013 32,776 3.9021 -14.75% -29.28% 0.67% 3.91%

31/10/2013 38,870 3.8447 -1.47% -30.32% 0.80% 4.74%

30/11/2013 38,080 3.6902 -4.02% -33.12% 0.75% 5.52%

31/12/2013 35,609 3.7585 1.85% -31.88% 0.74% 6.31%

31/01/2014 33,801 3.5648 -5.15% -35.39% 0.84% 7.20%

28/02/2014 31,805 3.4357 -3.62% -37.73% 0.78% 8.04%

31/03/2014 34,396 3.4719 1.05% -37.08% 0.76% 8.86%

Evolução do valor da cota e da rentabilidade

Rentabilidade em %

Fundo Índice de mercado (*)
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10. Tributação 
 

a) Imposto de renda 
 
A Instrução Normativa SRF no 25, de 6 de março de 2001, dispõe que os fundos 
fechados, por não admitirem resgate de cotas, são tributados na alienação de 
cotas, no resgate de cotas em decorrência da liquidação do Fundo e na 
amortização de cotas. No art.14 da norma, fica estabelecido que a tributação 
será disciplinada como segue: 
 
I. Os ganhos auferidos na alienação de cotas serão tributados como ganhos 

de capital ou como ganhos líquidos à alíquota de 15%; 
 
II. Nas amortizações de cotas ou nos resgates de cotas em decorrência do 

término do prazo de duração ou liquidação do Fundo, o imposto incidirá 
sobre o valor que exceder o respectivo custo de aquisição, às alíquotas 
decrescentes que variam entre 22,5% e 15%, considerando-se a natureza 
dos fundos e o prazo de aplicação dos recursos pelos cotistas.  

 
Os cotistas isentos, os imunes e os amparados por norma legal ou medida 
judicial específica não sofrem retenção do Imposto de Renda na Fonte. 
 

b) Imposto sobre operações financeiras (“IOF”) 
 

As amortizações ocorridas em prazo inferior a 30 dias da data de aplicação no 
Fundo sofrerão tributação pelo IOF, conforme tabela decrescente em função do 
prazo. A partir do 30º dia de aplicação não há incidência de IOF. 
 
 

11. Contrato de prestação de serviço de auditoria 
 
Em atendimento a Instrução CVM no 381, de 14 de janeiro de 2003, a Administradora 
informa que o Fundo, no exercício findo em 31 de março de 2014, contratou a KPMG 
Auditores Independentes somente para a prestação de serviços de auditoria das 
demonstrações financeiras, não tendo, a referida empresa, prestado qualquer outro 
tipo de serviço ao Fundo. 
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12. Demandas judiciais 
 
Não há registro de demandas judiciais ou extrajudiciais, quer na defesa dos direitos 
dos quotistas, quer desses contra a administração do Fundo. 
 
 

13. Divulgação de informações 
 
A divulgação das informações relativas ao Fundo é feita de acordo com a legislação 
em vigor. 
 
 

14. Alterações estatutárias 
 
Em assembleia de cotistas realizada em 20 de janeiro de 2014 foi deliberada a 
transformação do fundo fechado em condomínio aberto. 
 
 

15. Direito de voto 
 

A Gestora deste Fundo adota política de exercício de direito de voto (“Política 
de Voto”) em assembleias, que disciplina os princípios gerais, o processo 
decisório e quais são as matérias relevantes obrigatórias para o exercício do 
direito de voto. A Política de Voto orienta as decisões da Gestora em 
assembleias de detentores de títulos e valores mobiliários que confiram aos 
seus titulares o direito de voto. 
 
No exercício a Gestora não exerceu o direito de voto. 
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16. Informações sobre transações com partes relacionadas 
 

1. Compra de títulos e valores mobiliários da instituição administradora, 

gestora ou parte relacionada 

a. Administrador 

i. Montante de transações – $37,381 

ii. Saldo – 0 

 

2. Venda de títulos e valores mobiliários para a instituição administradora, 

gestora ou parte relacionada 

a. Administrador 

i. Montante de transações – $37,903 

ii. Saldo – 0 

iii. Resultado – ($3) 

 

3. Utilização de corretora parte relacionada à instituição administradora ou 

gestora 

a. Administrador 

i. Montante de transações – ($44,818) 

ii. Saldo – 0 

iii. Resultado – ($1.841) 

iv. Despesa de corretagem – $658 

 

4. Operações compromissadas com a instituição financeira parte relacionada 

a. Administrador 

i. Montante de transações – $31,630 

ii. Saldo – 0 

iii. Resultado – $11 

 

Operações de compra e venda definitivas de títulos públicos federais 

realizadas com partes relacionadas 

Mês/Ano  Operações definitivas de compra e venda 

de títulos públicos federais realizadas com 

partes relacionadas/ total de operações 

definitivas com títulos públicos federais 

 Volume médio diário/ 

patrimônio médio diário 

do fundo 

 (Preço praticado/preço médio do dia *) 

ponderado pelo volume 

(*) Informar a fonte utilizada 

Abr/2013  1.0000  0.1143  1.0000 

Mai/2013  1.0000  0.0864  1.0000 

Jun/2013  1.0000  0.0450  1.0000 

Jul/2013  1.0000  0.1234  1.0000 

Ago/2013  1.0000  0.0311   

Set/2013  1.0000  0.0402  1.0000 

Out/2013  1.0000  0.0775  1.0000 
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Nov/2013  1.0000  0.0482   

Dez/2013  1.0000  0.0464  1.0000 

Jan/2014  1.0000  0.0011   

 

 

 

Operações compromissadas com partes relacionadas 

Mês/Ano  Operações compromissadas realizadas 

com partes relacionadas/ total de 

operações compromissadas 

 Volume médio diário/ 

Patrimônio médio diário 

do fundo 

 Taxa Média contratada/ Taxa SELIC 

Abr/2013  100.0000  0.0007  1.0075 

Mai/2013  100.0000  0.0011  0.9972 

Jun/2013  100.0000  0.0007  0.9988 

Jul/2013  100.0000  0.0014  1.0192 

Ago/2013  100.0000  0.0039  0.9976 

Set/2013  100.0000  0.0331  0.9989 

Out/2013  100.0000  0.0041  0.9978 

Nov/2013  100.0000  0.0028  0.9975 

Dez/2013  100.0000  0.0034  0.9991 

Jan/2014  100.0000  0.0013  0.9922 

 
 

17. Serviços contratados 
 
A Administradora do Fundo contratou os seguintes serviços: 
 

Descrição Prestador do serviço 

  
Administração da carteira BTG Pactual WM Gestão e Recursos Ltda. 
Distribuição, agenciamento e colocação  

de quotas do Fundo 
Banco BTG Pactual S.A. 

Controladoria BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. 
DTVM 

Custódia e tesouraria Banco BTG Pactual S.A. 
 
 
 

Mariana Botelho Ramalho Cardoso 
Diretora 

CPF 028.107.287-63 

Maria Cristina Gomes Fernandes 
Contadora 

 CRC: RJ-060462/O9 
CPF: 959.283.247-15 

 


