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VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO   
EAGLE MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO 
 
CNPJ 00.836.263/0001-35 
  

 
 

 
 

MARÇO/ 2015 

 
Administração, Gestão, Distribuição e Serviços de Terceiros 

Administrador Votorantim Asset Management DTVM Ltda.  
(CNPJ n.º 03.384.738/0001-98) 

Gestor Votorantim Asset Management DTVM Ltda. 
Controlador Citibank DTVM S/A 
Endereço do Administrador Av. das Nações Unidas, 14.171, Torre A, 7º andar 

Distribuidor das cotas do FUNDO Votorantim Asset Management DTVM Ltda. e  
Banco Votorantim S/A 

Custodiante Citibank DTVM S/A 
Tesouraria Citibank DTVM S/A 
Agente de escrituração das 
quotas do FUNDO Votorantim Asset Management DTVM Ltda.  

Auditor independente do FUNDO KPMG Auditores Independentes 
 
Aplicações e Resgates  

Aplicação mínima inicial 
R$ 1.000,00 
Não há – para investidores fundos de investimentos 
administrados pela Votorantim Asset Management DTVM Ltda. 

Aplicação máxima inicial Não há 

Aplicações e resgates adicionais 
R$ 1.000,00 
Não há – para investidores fundos de investimentos 
administrados pela Votorantim Asset Management DTVM Ltda. 

Valor mínimo de permanência 
R$ 1.000,00 
Não há – para investidores fundos de investimentos 
administrados pela Votorantim Asset Management DTVM Ltda. 

Valor máximo por cotista 100% 
Cota de aplicação D0 Fechamento 
Cota de resgate D0 Fechamento 
Pagamento D1 
Carência Não há  
Horário de movimentação Até 15:00 
 
Em casos excepcionais de liquidez de mercado, o FUNDO poderá ser fechado para resgates. Neste 
caso, a CVM será informada imediatamente e será convocada uma Assembléia de cotistas. É 
facultado ao ADMINISTRADORsuspender, a qualquer momento, novas aplicações no FUNDO , desde 
que tal suspensão se aplique a novos investidores e cotistas atuais. A suspensão do recebimento de 
novas aplicações em um dia não impede a reabertura posterior do FUNDO  para aplicações. O 
ADMINISTRADOR comunicará imediatamente aos intermediários sobre a eventual existência de 
fundos que não estejam admitindo captação. O FUNDO  deverá permanecer fechado para aplicações 
enquanto perdurar o período de suspensão de resgates. 
 

  



 2

Avisos Importantes ao Investidor 
 
ESTE PROSPECTO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO 
ATENDIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES 
PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE INVESTIMENTO, BEM COMO DAS NORMAS EMANADAS 
DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO 
E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO IMPLICA, POR PARTE 
DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA ANBIMA, GARANTIA DE 
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE 
DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR OU DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS 
DE SERVIÇOS. 
 
O INVESTIMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE PROSPECTO 
APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA 
MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE 
COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO DE 
INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR. 
 
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO 
GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE 
CRÉDITO – FGC.    
 
A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE 
FUTURA.  
 
A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. 
 
PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É 
RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. 
 
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR, COM ESPECIAL ATENÇÃO 
PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO 
FUNDO DE INVESTIMENTO, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DO PROSPECTO E DO 
REGULAMENTO QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO. 
ESTE FUNDO BUSCA MANTER UMA CARTEIRA DE ATIVOS COM PRAZO MÉDIO 
SUPERIOR A 365 DIAS, O QUE PODE LEVAR A UMA MAIOR OSCILAÇÃO NO VALOR DA 
COTA SE COMPARADA À DE FUNDOS SIMILARES COM PRAZO INFERIOR. O 
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO APLICÁVEL AO INVESTIDOR DESTE FUNDO DEPENDE DO 
PERÍODO DE APLICAÇÃO DO INVESTIDOR BEM COMO DA MANUTENÇÃO DE UMA 
CARTEIRA DE ATIVOS COM PRAZO MÉDIO SUPERIOR A 365 DIAS. ALTERAÇÕES 
NESTAS CARACTERÍSTICAS PODEM LEVAR A UM AUMENTO DO IR INCIDENTE SOBRE A 
RENTABILIDADE AUFERIDA PELO INVESTIDOR. 
 
NÃO HÁ GARANTIAS DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA 
FUNDOS DE LONGO PRAZO. 
 
ESTE FUNDO DE INVESTIMENTO UTILIZA ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO 
PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA 
FORMA COMO SÃO ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS 
PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. 
 
ESTE FUNDO ESTÁ SUJEITO A RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL DE SEU PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO EM CASO DE EVENTOS QUE ACARRETEM O NÃO PAGAMENTO DOS ATIVOS 
INTEGRANTES DE SUA CARTEIRA E/OU DOS ATIVOS QUE COMPÕEM A CARTEIRA DOS 
FUNDOS DE INVESTIMENTO NOS QUAIS O FUNDO APLICA, INCLUSIVE POR FORÇA DE 
INTERVENÇÃO, LIQUIDAÇÃO, REGIME DE ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA, FALÊNCIA, 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DOS EMISSORES RESPONSÁVEIS PELOS 
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ATIVOS QUE COMPÕEM A CARTEIRA DO FUNDO E/OU DOS ATIVOS QUE COMPÕEM A 
CARTEIRA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO NOS QUAIS O FUNDO APLICA. 
 
ESTE FUNDO PODE INVESTIR MAIS DE 30% EM ATIVOS DE CRÉDITO PRIVADO, 
ESTANDO SUJEITO A RISCOS DE PERDA SUBSTANCIAL EM CASO DE EVENTOS QUE 
ACARRETAREM O NÃO PAGAMENTO DOS ATIVOS INTEGRANTES DE SUA CARTEIRA, 
INCLUSIVE POR FORÇA DE INTERVENÇÃO, LIQUIDAÇÃO, REGIME DE ADMINISTRAÇÃO 
TEMPORÁRIA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DOS 
EMISSORES RESPONSÁVEIS PELOS ATIVOS QUE COMPÕEM A CARTEIRA DO FUNDO 
E/OU DOS ATIVOS QUE COMPÕEM A CARTEIRA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO NOS 
QUAIS O FUNDO APLICA. 
 
ESTE FUNDO POSSUI DATA DE PAGAMENTO DE RESGATE DIVERSA DA DATA DE 
PEDIDO DE RESGATE.  
 
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE PROSPECTO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O 
REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO, MAS NÃO O SUBSTITUEM. 
 
 
Público – Alvo 
Investidores em geral que procurem fundos de investimento que se utilizem de derivativos, e 
que visem a superação, no longo prazo, da taxa DI “over”. O FUNDO observa às vedações 
estabelecidas nas Resoluções CMN nº 3.792 e CMN nº 3.922 para os administradores de fundos 
de investimentos.  
 
Objetivo  
O FUNDO é destinado a investidores em geral que procurem fundos de investimento que se 
utilizem de derivativos, e que visem a superação, no longo prazo, da Taxa DI “over”, apurada 
com base nas operações de emissão de depósitos interfinanceiros pré-fixados, pactuados por um 
dia e registrados na CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação, e divulgada pela ANBIMA - 
Resenha Diária da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. 
 
Classificação ANBIMA 
Multimercado Juros e Moedas 
 
Classificação CVM 
Multimercado  
 
Política de Investimento 
O ADMINISTRADOR buscará os objetivos do FUNDO por meio da alocação dos seguintes ativos, 
respeitando os limites da tabela abaixo: 
 

ATIVO / OPERAÇÃO PERMITIDO                            
(SIM /NÃO) 

 
Mínimo 

aplicado em 
relação ao 
Patrimônio 
Líquido do 

FUNDO 
 

Máximo 
aplicado em  
relação ao 
Patrimônio 
Líquido do 

FUNDO 

NORMAS DE ENQUADRAMENTO GENÉRICAS       
Risco em exposição a posições vendidas ou compradas nos 
mercados de juros e inflação: SIM 0% 100% 

Pré-fixados SIM 0% 100% 
Pós fixados SIM 0% 100% 
Índices de preços SIM 0% 100% 

Risco em exposição a posições vendidas ou compradas nos 
mercados de moedas SIM 0% 100% 

Risco em exposição a posições vendidas ou compradas nos NÃO NA* NA 
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mercados de renda variável 
Risco em exposição a posições vendidas ou compradas nos 
mercados de commodities SIM 0% 100% 

Risco em exposição a posições vendidas ou compradas em 
ativos financeiros e derivativos negociados no exterior SIM 0% 10% 

Compra e venda de um mesmo ativo no mesmo dia (day-
trade). NÃO NA NA 

TVM E OPERAÇÕES COMPROMISSADAS, DEPÓSITOS E 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS       

(A) Títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco 
Central do Brasil: SIM 0% 100% 

Pré-fixados SIM 0% 100% 
Pós fixados SIM 0% 100% 
Indexados a índices de preços SIM 0% 100% 
Com rendimentos referenciados em moeda nacional SIM 0% 100% 
Com rendimentos referenciados em moeda estrangeira SIM 0% 100% 

(B) Títulos emitidos por instituições financeiras, depósitos e 
aplicações financeiras: SIM 0% 80% 

Pré-fixados SIM 0% 80% 
Pós fixados SIM 0% 80% 
Indexados a índices de preços SIM 0% 80% 
Com rendimentos referenciados em moeda nacional SIM 0% 80% 
Com rendimentos referenciados em moeda estrangeira SIM 0% 80% 
Com BAIXO RISCO DE CRÉDITO SIM 0% 80% 
Com MÉDIO RISCO DE CRÉDITO NÃO NA NA 
Com ALTO RISCO DE CRÉDITO NÃO NA NA 
De emissão ou com co-obrigação de uma mesma 

instituição financeira (emissora), seus controladores, 
controlados, coligados ou com eles submetidos a controle 
comum, incluindo a contraparte de operações compromissadas 
lastreadas em títulos privados e sem garantia de liquidação por 
câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de 
liquidação autorizados pelo BACEN e/ou pela CVM: 

SIM 0% 20% 

De emissão do ADMINISTRADOR ou de empresas a eles 
ligadas, incluindo as operações compromissadas lastreadas em 
títulos privados e  sem garantia de liquidação por câmaras ou 
prestadores de serviços de compensação e de liquidação 
autorizados pelo BACEN e/ou pela CVM, em que o 
Administrador é a contraparte: 

SIM 0% 20% 

(C1) Títulos emitidos por instituições não-financeiras, desde 
que registradas na CVM e objeto de oferta pública SIM 0% 80% 

Pré-fixados SIM 0% 80% 
Pós fixados SIM 0% 80% 
Indexados a índices de preços SIM 0% 80% 
Com rendimentos referenciados em moeda nacional SIM 0% 80% 
Com rendimentos referenciados em moeda estrangeira SIM 0% 80% 
Com BAIXO RISCO DE CRÉDITO SIM 0% 80% 
Com MÉDIO RISCO DE CRÉDITO NÃO NA NA 
Com ALTO RISCO DE CRÉDITO NÃO NA NA 

(C2) Títulos emitidos por instituições não-financeiras: SIM 0% 20% 
Pré-fixados SIM 0% 20% 
Pós fixados SIM 0% 20% 
Indexados a índices de preços SIM 0% 20% 
Com rendimentos referenciados em moeda nacional SIM 0% 20% 
Com rendimentos referenciados em moeda estrangeira SIM 0% 20% 
Com BAIXO RISCO DE CRÉDITO SIM 0% 20% 
Com MÉDIO RISCO DE CRÉDITO NÃO NA NA 
Com ALTO RISCO DE CRÉDITO NÃO NA NA 
De emissão ou com co-obrigação de uma mesma pessoa 

jurídica de capital aberto (emissora), seus controladores, SIM 0% 10% 
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controlados, coligados ou com eles submetidos a controle 
comum, incluindo a contraparte de operações compromissadas 
lastreadas em títulos privados e sem garantia de liquidação por 
câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de 
liquidação autorizados pelo BACEN e/ou pela CVM: 

De emissão ou com co-obrigação de uma mesma pessoa 
física ou pessoa jurídica de direito privado (emissora), seus 
controladores, controlados, coligados ou com eles submetidos a 
controle comum, incluindo a contraparte de operações 
compromissadas lastreadas em títulos privados e  sem garantia 
de liquidação por câmaras ou prestadores de serviços de 
compensação e de liquidação autorizados pelo BACEN e/ou pela 
CVM: 

NÃO NA NA 

(C3) Certificado de Recebíveis Imobiliários NÃO NA NA 

(D) Operações compromissadas SIM 0% 15% 
(D1) Operações compromissadas, em operações SEM 
GARANTIA de liquidação por câmaras ou prestadores de 
serviços de compensação e de liquidação autorizados pelo 
BACEN e/ou pela CVM: 

NÃO NA NA 

Contraparte do FUNDO classificada como de BAIXO RISCO 
DE CRÉDITO NÃO NA NA 

Contraparte do FUNDO classificada como de MÉDIO RISCO 
DE CRÉDITO NÃO NA NA 

Contraparte do FUNDO classificada como de ALTO RISCO 
DE CRÉDITO NÃO NA NA 

(D2) Operações compromissadas, em operações COM 
GARANTIA de liquidação por câmaras ou prestadores de 
serviços de compensação e de liquidação  autorizados pelo 
BACEN e/ou pela CVM:: 

NÃO NA NA 

(D2.1) Lastreadas em títulos públicos federais SIM 0% 15% 

(D2.2.1) Lastreadas em títulos privados de BAIXO RISCO 
DE CRÉDITO emitidos por instituição financeira e instituição 
não financeira, desde que registradas na CVM e objeto de 
oferta pública de acordo com a CVM nº400 de 2003 

NÃO NA NA 

(D2.2.2) Lastreadas em títulos privados de BAIXO RISCO 
DE CRÉDITO de instituição não-financeira NÃO NA NA 

(D2.3.1) Lastreadas em títulos privados de MÉDIO RISCO 
DE CRÉDITO emitidos por instituição financeira e instituição 
não financeira, desde que registradas na CVM e objeto de 
oferta pública de acordo com a CVM nº400 de 2003 

 NÃO  NA  NA 

(D2.3.2) Lastreadas em títulos privados de MÉDIO RISCO 
DE CRÉDITO de instituição não-financeira NÃO  NA NA 

(D2.4.1) Lastreadas em títulos privados de ALTO RISCO DE 
CRÉDITO emitidos por instituição financeira e instituição não 
financeira, desde que registradas na CVM e objeto de oferta 
pública de acordo com a CVM nº400 de 2003 

NÃO NA NA 

(D2.4.2) Lastreadas em títulos privados de ALTO RISCO DE 
CRÉDITO de instituição não-financeira NÃO NA NA 

(D3) Operações compromissadas,  em operações COM 
GARANTIA de liquidação por câmaras ou prestadores de 
serviços de compensação e de liquidação autorizados pelo 
BACEN e/ou pela CVM:: 

NÃO NA NA 

Ativos financeiros no exterior, exceto cotas de Fundos 
classificados como de "Dívida Externa" e derivativos negociados 
no Brasil cujo ativo base, seja um ativo financeiro no exterior 

NÃO NA NA 

(B) + (C1) + (C2) + operações compromissadas lastreadas em 
títulos privados SIM 0% 80% 

(A) + (B) + (C1) + (C2) + (D1) + (D2) SIM 0% 100% 
Operações de empréstimos de ativos financeiros, onde o 
FUNDO é o emprestador NÃO NA NA 

Operações de empréstimos de ativos financeiros, onde o 
FUNDO é o tomador do empréstimo NÃO NA NA 

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS       
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(E) Cotas de fundos de investimento e de fundos de 
investimentos em cotas de fundos de investimentos regulados 
pela Instrução CVM No. 409, e alterações posteriores: 

SIM 0% 100% 

Fundos classificados como de "Curto Prazo" NÃO NA NA 
Fundos classificados como "Referenciados" SIM 0% 100% 
Fundos classificados como de "Renda Fixa" SIM 0% 100% 
(E.1) Fundos classificados como de "Ações" NÃO NA NA 
Fundos classificados como "Cambiais" SIM 0% 100% 
Fundos classificados como de "Dívida Externa" SIM 0% 10% 
Fundos classificados como de "Multimercado" SIM 0% 100% 

Enquadradas pela Resolução No. 3922 DA CMN SIM 0% 100% 
NÃO enquadradas pela Resolução No. 3922 DA CMN NÃO NA NA 
Enquadradas pela Resolução No. 3792 da CMN SIM 0% 100% 
NÃO enquadradas pela Resolução No. 3792 da CMN NÃO NA NA 
Administrados por seu ADMINISTRADOR, gestor ou 

empresa a eles ligada SIM 0% 100% 

Fundos enquadrados no Art. 110-B da IN CVM 409 e 
alterações posteriores que não respeitem os limites de 
concentração por emissor e modalidades 

NÃO NA NA 

Aplicação em Fundos denominados “Investimento no 
Exterior”, conforme artigo 110-B, inciso II da Instrução CVM nº 
409 e alterações posteriores E desde que observados os limites 
dos artigos 86 e 87 da IN CVM 409 e geridos pelo 
ADMINISTRADOR 

NÃO NA NA 

Administrados por TERCEIROS SIM 0% 100% 
Limitação, por cada fundo investimento, EXCETO em 

fundos de investimento em “Ações” SIM 0% 10% 

Limitação, por cada fundo investimento, EM fundos de 
investimento de “Dívida Externa”  SIM 0% 10% 

Limite de diversificação por Patrimônio Líquido do Fundo 
aplicado SIM 0% 25% 

Limitação, por cada fundo investido, EM fundos de 
investimento de “Ações” NÃO NA NA 

(F) Cotas de fundos de investimento reguladas por instrução 
própria: SIM 0% 20% 

(F1) Fundos Mútuos de Investimento em Empresas 
Emergentes NÃO NA NA 

(F2) Fundos de Investimento Imobiliário SIM 0% 20% 
(F3) Fundos de Investimento em Participações NÃO NA NA 
(F4) Fundos de Índice admitidos à negociação em bolsa de 

valores ou no mercado de balcão organizado SIM 0% 20% 

(F5) Fundos de Investimento em Direitos Creditórios e 
Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento 
em Direitos Creditórios 

SIM 0% 20% 

De BAIXO RISCO DE CRÉDITO SIM 0% 20% 
De MÉDIO RISCO DE CRÉDITO SIM 0% 10% 
De ALTO RISCO DE CRÉDITO NÃO NA NA 

(F6) Fundos de Investimento em Diretos Creditórios Não-
Padronizados NÃO NA NA 

De BAIXO RISCO DE CRÉDITO NÃO NA NA 
De MÉDIO RISCO DE CRÉDITO NÃO NA NA 
De ALTO RISCO DE CRÉDITO NÃO NA NA 

Títulos emitidos por Instituição não financeira, desde que NAO 
registrados na CVM e objeto de oferta pública de acordo com a 
IN CVM nº400 de 2003 + operações compromissadas 
lastreadas nesses títulos + (F) + (C3) 

NÃO NA NA 

RENDA VARIÁVEL       
Atuação nos mercados de renda variável, em operações 
estruturadas que se caracterizem como operações de renda 
fixa. 

SIM 0% 100% 

(G) Ações, bônus ou recibos de subscrição e certificados de 
depósito de ações admitidos à negociação no mercado à vista NÃO NA NA 



 7

de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão 
organizado 
(H) Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e 
III NÃO NA NA 

Ações de emissão do ADMINISTRADOR NÃO NA NA 
Ações de emissão de uma mesma pessoa jurídica, de seu 
controlador, de sociedades por ele direta ou indiretamente 
controladas e de coligadas ou outras sociedades sob controle 
comum. 

NÃO NA NA 

Vendas a descoberto de ações dentro das modalidades e de 
acordo com as normas estabelecidas pela Bovespa, utilizando-
se, inclusive, de operações de empréstimo de ações na forma 
regulamentada pela Comissão de Valores Mobiliários 

NÃO NA NA 

(E.1) + (F4) + (G) + (H) NÃO NA NA 
Operações de empréstimo de ações, onde o FUNDO é o 
emprestador SIM 0% 100% 

Operações de empréstimo de ações, onde o FUNDO é o 
tomador do empréstimo NÃO NA NA 

INSTRUMENTOS DERIVATIVOS     
Instrumentos financeiros derivativos na modalidade COM 
GARANTIA envolvendo contratos referenciados em taxas de 
juros, câmbio, ações, índices de ações, índices de preços, 
commodities, tais como futuros, opções e swaps, para HEDGE 
da carteira 

SIM -100% 100% 

Instrumentos financeiros derivativos na modalidade SEM 
GARANTIA envolvendo contratos referenciados em taxas de 
juros, câmbio, ações, índices de ações, índices de preços, 
commodities, tais como futuros, opções e swaps, para HEDGE 
da carteira 

NÃO NA NA 

Instrumentos financeiros derivativos na modalidade COM 
GARANTIA envolvendo contratos referenciados em taxas de 
juros, câmbio, ações, índices de ações, índices de preços, 
commodities, tais como futuros, opções e swaps como PARTE 
INTEGRANTE da carteira 

SIM -100% 100% 

Instrumentos financeiros derivativos na modalidade SEM 
GARANTIA envolvendo contratos referenciados em taxas de 
juros, câmbio, ações, índices de ações, índices de preços, 
commodities, tais como futuros, opções e swaps como PARTE 
INTEGRANTE da carteira 

NÃO NA NA 

Uso de instrumentos derivativos para produzir  Exposições que 
gerem perda superior ao Patrimônio Líquido do Fundo limitadas 
a 

NÃO NA NA 

*Não Aplicável 
 
As classificações “BAIXO”, “MÉDIO” e “ALTO RISCO DE CRÉDITO”, citadas na tabela acima, serão 
efetuadas de acordo com os seguintes critérios: 
 
 

  Standard&Poors Moodys FitchRating Votorantim - 
Rating Interno 

  Grau de investimento 

Baixo risco 
de crédito 

AAA Aaa AAA A+ 
AA+, AA, AA- Aa1, Aa2, Aa3 AA+, AA, AA- A 

A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A- A- 

Médio risco 
de crédito 

BBB+ Baa1 BBB+ B+ 
BBB Baa2 BBB B 
BBB- Baa3 BBB- B- 

  Grau especulativo 

Alto risco 
de crédito 

BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB- C+ 
B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B- C 

CCC, CC, C Caa, Ca, C CCC, CC, C C- 
D WR DDD WR 

  Ratings em Escala Nacional 
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Processo de Análise e Seleção de Ativos 
O processo de análise e seleção dos ativos componentes do FUNDO é executado periodicamente,  
pelos Comitês Internos do ADMINISTRADOR, levando-se em conta o cenário econômico e a 
análise fundamentalista. Adicionalmente, a alocação do patrimônio líquido do FUNDO em títulos 
emitidos por empresas privadas é submetida a um processo de análise de crédito. 
 
Política de Distribuição de Resultados 
Os dividendos e/ou outros resultados provenientes da carteira do FUNDO serão incorporados ao 
seu patrimônio. 
 
Política Relativa ao Exercício de Direito de Voto 
Fica estabelecido que o ADMINISTRADOR deste Fundo, na qualidade de GESTOR, adota Política 
de Exercício de Direito de Voto em Assembléias, que disciplina os princípios gerais, o processo 
decisório e quais as matérias relevantes obrigatórias para os exercícios do direito de voto pelo 
gestor do Fundo em assembléias de sociedades nas quais o Fundo participe. Tal política orienta 
as decisões do gestor em assembléias de detentores de ativos financeiros que confiram aos seus 
titulares o direito de voto. A Política de Exercício de Direito de Voto adotada pelo 
ADMINISTRADOR, registrada na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e 
de Capitais – ANBIMA, está divulgada no sítio do ADMINISTRADOR na rede mundial de 
computadores (internet) (http://www.vam.com.br). 
 
Fatores de Risco 
Risco de Mercado 
Embora o gestor posicione o FUNDO de acordo com o cenário macroeconômico por ele esperado, 
as expectativas podem não se confirmar, ocasionando perdas para o FUNDO.  
Além do exposto acima, os preços dos ativos e dos derivativos que compõem a carteira do 
FUNDO podem sofrer alterações bruscas por influencia dos fatores políticos, econômicos e 
sistêmicos, nacionais e internacionais. Estas alterações podem acarretar perdas patrimoniais a 
serem suportadas pelos cotistas.  
 
Risco de Crédito 
O risco de crédito provém da possibilidade de não pagamento por parte das contrapartes 
envolvidas dos juros ou do valor principal dos ativos do FUNDO. Esta possibilidade está presente 
em títulos públicos ou privados. O risco de credito também está presente nas operações de 
derivativos, quando a contraparte e/ou as instituições garantidoras não honrarem os 
compromissos assumidos.  
 
Risco Proveniente do Uso de Derivativos 
As operações com derivativos fazem parte da política de investimento deste FUNDO. A utilização 
de derivativos pode não resultar nos efeitos desejados, causando oscilações nas cotas, devido a 
fatores tais como: descolamento entre o preço do derivativo e do ativo objeto que serve como 
base para a formação de seu valor em decorrência de expectativas futuras ou condições 
específicas do mercado; alterações nas condições de negociação ou liquidação devido à eventual 
interferência de órgãos reguladores ou dos próprios mercados organizados onde se negociam os 
derivativos; eventos isolados que possam impactar significativamente o preço do ativo objeto ou 
do derivativo de maneira desigual.  
 
Risco de Mercado e Liquidez 
Este risco decorre da possibilidade de existirem períodos com expressiva redução nos volumes 
negociados causando dificuldades para comprar/vender ou liquidar ativos do FUNDO com 
impacto nos preços dos papéis. Estas perdas podem ser temporárias ou definitivas e são devidas 
às condições no mercado financeiro e/ou pertinentes às características do ativo, como por 
exemplo: prazo, emissor e tipo de indexador.  
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Política de Administração e Gerenciamento de Riscos 
A equipe de Compliance e a área de Risco da Votorantim Asset são responsáveis pelo 
monitoramento diário das exposições ao risco e pela sua adequação aos cenários conjunturais 
traçados pela política de investimentos. 
O ADMINISTRADOR e o GESTOR utilizam técnicas de monitoramento de risco (“monitoramento”) 
para obter estimativa do nível de exposição do FUNDO aos riscos ora mencionados (“níveis de 
exposição”), tanto de mercado e crédito quanto de liquidez, de forma a adequar os 
investimentos do FUNDO a seus objetivos. 
O ADMINISTRADOR e GESTOR buscam controlar o risco de crédito da carteira do FUNDO por 
meio da diversificação de ativos, da análise de crédito dos emissores dos ativos e respectivas 
emissões, e do monitoramento diário da exposição incorrida pelos ativos que compõem a 
carteira do FUNDO.  
O ADMINISTRADOR e o GESTOR buscam controlar o risco de liquidez da carteira do FUNDO por 
meio da diversificação de ativos, da análise da liquidez dos ativos e do monitoramento diário da 
exposição incorrida pelos ativos que compõem a carteira do FUNDO.  
Os riscos de exposição são definidos pelo ADMINISTRADOR e pelo GESTOR e podem ser obtidos 
por meio de uma ou mais das seguintes ferramentas matemático-estatísticas, dependendo dos 
mercados em que o FUNDO atuar: 
 

a) Monitoramento de alavancagem: alavancagem é a utilização de operações que expõem o 
FUNDO a fatores de risco em percentual superior a seu patrimônio, com o conseqüente 
aumento dos riscos e da possibilidade de perdas; 

b) Valor em Risco (VaR): estimativa da perda potencial esperada para a carteira do FUNDO, 
em dado horizonte de tempo, associado a uma probabilidade ou nível de confiança 
estatístico; 

c) Teste de Stress: simulação para avaliar o comportamento da carteira do  
FUNDO em condições adversas de mercado, baseada em cenários  
históricos ou hipóteses projetadas ou estatísticas; 

d) Tracking Error: estimativa para medir o risco de rentabilidade do FUNDO se distanciar 
excessivamente da performance de seu objetivo de investimento ou índice de referência. 

 
Não obstante o monitoramento rigoroso dos riscos existentes por parte do ADMINISTRADOR e do 
GESTOR, os cotistas do FUNDO poderão sofrer perdas patrimoniais. 
Os métodos utilizados pelo ADMINISTRADOR e pelo GESTOR para o gerenciamento de riscos do 
FUNDO não constituem garantia contra eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas 
pelo FUNDO, de forma que nenhuma responsabilidade poderá ser imputada ao ADMINISTRADOR 
e ao GESTOR por qualquer prejuízo sofrido pelos cotistas em caso de liquidação do FUNDO ou 
resgate de suas cotas. 
A exatidão das simulações e estimativas utilizadas no monitoramento depende de fontes 
externas de informação, únicas responsáveis pelos dados fornecidos, não respondendo o 
ADMINISTRADOR nem o GESTOR se tais fontes fornecerem dados incorretos, incompletos ou 
suspenderem a divulgação dos dados, prejudicando o monitoramento. 
No que diz respeito à liquidez, o ADMINISTRADOR e o GESTOR utilizam parâmetros para definir 
o nível de liquidez em cada um dos ativos constantes da carteira do FUNDO, de forma diária, 
adotando critérios que compreendam as características do passivo e das regras de cotização de 
aplicação e resgate do FUNDO. Esta avaliação é feita periodicamente com base na experiência do 
próprio FUNDO ou de fundos semelhantes na falta desta. 
 
Tributação 
Fica dispensada a retenção na fonte do imposto de renda sobre os rendimentos e ganhos 
auferidos na aplicação. 
 
IOF 
Aplicações que permanecerem menos de 30 dias no fundo terão seu rendimento tributado de 
acordo com a tabela abaixo:  
 



 10

 

 
Taxas 
 
Taxa de administração* 0,50% a.a.** 
Taxa de performance*** 20% do que exceder a Taxa DI 
Taxa de ingresso e saída -- 
*A taxa de administração é provisionada diariamente e paga mensalmente. 
**Quando os recursos do fundo forem direcionados para aplicação em fundos de investimento 
administrados pelo próprio ADMINISTRADOR, o ADMINISTRADOR não cobrará remuneração; 
 
Quando os recursos do FUNDO forem direcionados para aplicação em fundos de investimento 
não administrados pelo ADMINISTRADOR ou em outros ativos mencionados em sua política de 
investimento, a remuneração será de 0,50% (cinco décimos por cento) sobre o valor do 
patrimônio líquido do FUNDO destinado àqueles fundos ou àqueles ativos. 
 
*** Na apuração da taxa de performance, considera-se o seguinte: 
I - O período de apuração da taxa de performance será semestral, com encerramento nas 
seguintes datas: 30 de junho e 31 de dezembro; 
II - Para cálculo da taxa de performance será utilizado o rendimento do FUNDO, líquido da taxa 
de administração e gestão anual e das despesas incorridas pelo FUNDO no período de apuração 
da performance; 
III - Somente será devida taxa de performance se o rendimento do FUNDO no período de 
apuração da mesma, calculado de acordo com o item II acima, for superior à variação da Taxa 
DI; 
IV – É permitida a cobrança de ajuste sobre a performance individual do cotista que aplicar 
recursos no fundo posteriormente à data da última cobrança, exclusivamente nos casos em que 
o valor da quota adquirida for inferior ao valor da mesma na data da última cobrança de 
performance efetuada. 
V - A taxa será provisionada diariamente adotando-se o critério “pro-rata” dias úteis do ano em 
vigor, e cobrada, semestralmente, respectivamente, até o 5º dia útil do mês subseqüente. 
 
 
 
 
 

Número de Dias % Limite do 
Rendimento Número de Dias % Limite do 

Rendimento 

1 96 16 46 

2 93 17 43 

3 90 18 40 

4 86 19 36 

5 83 20 33 

6 80 21 30 

7 76 22 26 

8 73 23 23 

9 70 24 20 

10 66 25 16 

11 63 26 13 

12 60 27 10 

13 56 28 6 

14 53 29 3 

15 50 30 0 
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Demais Encargos do Fundo 
Além da remuneração prevista no item anterior, podem ser debitadas do FUNDO: 
 
I – taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que recaiam 
ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do FUNDO; 
II – despesas com o registro de documentos em cartório, impressão, expedição e publicação de 
relatórios e informações periódicas previstas neste Regulamento; 
III – despesas com correspondência de interesse do fundo, inclusive comunicações ao 
condômino; 
IV – honorários e despesas do auditor independente; 
V – emolumentos e comissões pagas por operações do FUNDO; 
VI – honorários de advogado, custas e despesas processuais correlatas, incorridas em razão de 
defesa dos interesses do FUNDO, em juízo ou fora dele, inclusive o valor da condenação 
imputada ao fundo se for o caso; 
VII – parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro e não decorrente diretamente de 
culpa por dolo dos prestadores dos serviços de administração no exercício de suas respectivas 
funções; 
VIII – despesas relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercício de direito de voto do FUNDO 
pelo administrador ou por seus representantes legalmente constituídos, em assembléias gerais 
das companhias nas quais o fundo detenha participação; 
IX – despesas com custódia e liquidação de operações com, ativos financeiros e modalidades 
operacionais; 
X – despesas com fechamento de câmbio, vinculadas às suas operações ou com certificados ou 
recibos de depósito de valores mobiliários. 
 
Histórico do Administrador/Gestor 
A Votorantim Asset Management DTVM Ltda. (“VAM”) foi constituída em 21 de junho de 1999 
como Votorantim Capital DTVM Ltda, devidamente autorizada pela Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”), por meio de Ato Declaratório CVM nº 5805 de 19/01/2000. Em 7 de julho de 
2000 alterou sua denominação para a atual, tendo como objeto a administração de recursos de 
terceiros. A VAM é controlada pelo Banco Votorantim. Seguimos rigorosamente os conceitos de 
Barreiras de Informação, com separação clara entre a gestão de recursos de terceiros, realizadas 
pela VAM, e a administração de recursos da tesouraria do Banco Votorantim, evitando, assim, 
situações de conflitos de interesses. 
 
A VAM tem como filosofia de gestão a transparência no relacionamento com seus clientes e a 
disciplina em todo o processo de investimento. Trabalha com foco no controle de risco através de 
modernas ferramentas, buscando consistência de performance ao longo do tempo e produtos 
com objetivo de investimento bem definidos. Continuamente investimos na formação de 
profissionais, pois acreditamos que isso é fundamental em nossa filosofia de trabalho. Nossos 
profissionais são altamente qualificados e com vasta experiência na gestão de Fundos de 
Investimento. 
 
A VAM tem como foco de atuação: renda fixa, multimercados, FIDC´S, previdenciários e ações. 
O segmento de maior concentração dos recursos administrados pode ser considerado o de baixa 
e média volatilidade quando visualizado no contexto atual da indústria de fundos.  
 
Base Legal 
Os Fundos de Investimento são regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários, tendo 
como base a Instrução CVM 409 de 18/08/2004 e alterações posteriores, além das demais 
regulamentações complementares. 
 
Política de Divulgação de Informações a Interessados 
O ADMINISTRADOR informará os condôminos, via correspondência, bem como divulgará ampla e 
imediatamente, inclusive por meio do sítio da CVM na Internet (http://www.cvm.gov.br/), 
qualquer ato ou fato relevante com relação ao FUNDO, de modo a garantir aos condôminos 
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acesso às informações que possam, direta ou indiretamente, influenciar sua decisão quanto à 
permanência no FUNDO. 
 
O ADMINISTRADOR disponibilizará diariamente, em sua sede, a composição completa da 
carteira, discriminando todos os ativos financeiros, ao cotista. 
 
Informações sobre demonstrações contábeis, relatórios do administrador do fundo e demais 
documentos pertinentes que tenham sido elaborados por força da legislação aplicável também 
estarão disponíveis na sede do administrador. 
 
O ADMINISTRADOR divulgará diariamente, em sua sede, e manter disponíveis em sua sede e 
agências, o valor do patrimônio líquido do FUNDO, o valor da cota e as rentabilidades 
acumuladas no mês e no ano civil a que se referirem. 
 
Atendimento aos Investidores 
Para solicitar maiores informações sobre este fundo e sobre os nossos fundos de investimento, 
consulte-nos através dos seguintes telefones: 
 
Atendimento ao cotista: 
 
São Paulo: (11) 5171-5063 (Matriz) 
Belo Horizonte: (31) 2111-0922 
Campinas: (19) 3027-7261 
Caxias do Sul: (54) 2108-2859 
Curitiba: (41) 2103-6921 
Porto Alegre: (51) 3327-5900 
Rio de Janeiro: (21) 3548-3350 
Recife: (81) 3201-4400 
Salvador: (71) 3503-3200 
 
Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento 
ao Cliente: 0800 728 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661 – 24 horas por dia, 7 
dias por semana, ou e-mail sac@bancovotorantim.com.br. Caso suas dúvidas, sugestões ou 
reclamações não tenham sido satisfatoriamente solucionadas pelo Serviço de Atendimento ao 
Cliente, entre em contato com a Ouvidoria: 0800 707 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 
701 8661 de 2ª a 6ª feira - 9:00 às 18:00 hs, exceto em feriados nacionais; ou Caixa Postal 
21074, Rua Barão do Triunfo, 242, São Paulo – SP, CEP: 04602-970; ou pelo formulário 
disponível no site do Banco Votorantim S.A. – www.bancovotorantim.com.br. 
 


