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Relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações financeiras 
 
 

Aos 
Cotistas e à Administradora do 
Votorantim Fundo de Investimento Eagle Multimercado - Crédito Privado 
São Paulo - SP 
 
 
Examinamos as demonstrações financeiras do Votorantim Fundo de Investimento Eagle 
Multimercado - Crédito Privado (“Fundo”), que compreendem o demonstrativo da composição 
e diversificação da carteira em 31 de março de 2015 e a respectiva demonstração das evoluções 
do patrimônio líquido para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais 
práticas contábeis e demais notas explicativas. 
 
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras 
A administração do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a 
fundos de investimento regulamentados pela Instrução CVM 409 e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Responsabilidade dos auditores independentes 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras 
com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a 
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. 
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os 
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos 
riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes 
para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras do Fundo para 
planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para 
fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos do Fundo. Uma 
auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração do fundo, bem como a 
avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.  
 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. 
  

 

 

KPMG Auditores Independentes  
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, 6º andar - Torre A 
04711-904 - São Paulo/SP - Brasil 
Caixa Postal 79518 
04707-970 - São Paulo/SP - Brasil 

Telefone 55 (11) 3940-1500 
Fax 55 (11) 3940-1501 
Internet  www.kpmg.com.br 

 

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e 
firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e 
afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), 
uma entidade suíça. 

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member 
firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. 
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Opinião 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Votorantim Fundo de 
Investimento Eagle Multimercado - Crédito Privado em 31 de março de 2015 e o desempenho 
das suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento regulamentados pela Instrução CVM 
409. 
 
Outros assuntos 
 
Demonstração das evoluções do valor da cota e da rentabilidade 
Examinamos, também, a demonstração das evoluções do valor da cota e da rentabilidade, 
elaborada sob a responsabilidade da administração do Fundo, correspondente ao período de 1º 
de abril de 2014 a 31 de março de 2015, que está sendo apresentada para propiciar informação 
suplementar sobre o Fundo. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de 
auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em 
todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em 
conjunto. 
 
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior 
Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de março de 2014, apresentados para fins 
de comparação, foram anteriormente auditados por outros auditores independentes que emitiram 
relatório de auditoria, datado de 26 de junho de 2014, sem modificação de opinião. 
 
 
São Paulo, 25 de junho de 2015 
 
 
KPMG Auditores Independentes 
CRC 2SP014428/O-6 
 
 
 
 
Jubran Pereira Pinto Coelho 
Contador CRC 1MG077045/O-0 T-SP 
  



(Administrado pela Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)

Demonstrativo da composição e diversificação da carteira

em 31 de março de 2015

(Em milhares de Reais)

Valor de % sobre
mercado/ patrimônio

Aplicações/especificações Quantidade realização líquido

Disponibilidades 4                 -                

Operações compromissadas 16.045         13,98            

  Títulos do Tesouro Nacional 16.045         13,98            
      Notas do Tesouro Nacional (NTN-B) 6.271              16.045         13,98            

Títulos e valores mobiliários 98.859         86,13            

  Títulos do Tesouro Nacional 51.666         45,01            
      Letras Financeiras do Tesouro 6.786              45.613         39,74            
      Notas do Tesouro Nacional (NTN-B) 1.433              3.689          3,21              
      Letras do Tesouro Nacional 2.600              2.364          2,06              

  Certificados de depósitos bancários 1.536          1,34              
      Banco Bradesco S.A. 840                 1.536          1,34              

  Debêntures 7.698          6,72              
      ALL America Latina Logística S.A. 300                 3.179          2,77              
      Localiza Rent a Car S.A. 119                 1.249          1,09              
      Hypermarcas S.A. 1.000              1.029          0,90              
      Fleury S.A. 98                   1.021          0,89              
      BR Malls Participações S.A. 98                   996             0,87              
      Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. 44                   224             0,20              

  Depósitos a prazo com garantia especial 10.772         9,38              
      Banco Industrial e Comercial S.A. 9.000              10.772         9,38              

  Letras financeiras 16.341         14,24            
      Banco do Brasil S.A. (*) 42                   16.341         14,24            

  Cotas de fundos de investimento 10.846         9,44              
      Votorantim Atuarial Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento 6.660.574       8.068          7,03              
      Votorantim Fundo de investimento Renda Fixa ZC 1.646.375       1.751          1,53              
      Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Saneamento de Goias S.A. - Saneago - Infraestrutura 14                   688             0,59              
      Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BICBANCO Crédito Corporativo II 2.000              339             0,29              

Instrumentos financeiros derivativos 67               0,06              
      Mercados futuros - Posições compradas 299                 67               0,06              

Total do ativo 114.975       100,17          

Instrumentos financeiros derivativos 13               0,02              
      Mercados futuros - Posições compradas 7                     6                 0,01              
      Mercados futuros - Posições vendidas 29                   7                 0,01              

Outras obrigações 179             0,16              
      Cotas a resgatar 52               0,05              
      Diversas 127             0,11              

Patrimônio líquido 114.783       100,00          

Total do passivo 114.975       100,18          

(*) Aplicações em títulos e valores mobiliários de empresas ligadas

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Votorantim Fundo de Investimento Eagle Multimercado - Crédito 
Privado
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Demonstrações das evoluções do patrimônio líquido

(Em milhares de Reais, exceto os valores unitários das cotas)

2015 2014
Patrimônio líquido no início do exercício
    Representado por 15.026.043 cotas a R$ 8,891638 cada 133.606  
    Representado por 24.879.678 cotas a R$ 8,153997 cada 202.869   

  Cotas emitidas
    3.726.397 cotas 35.537    
    8.088.430 cotas 68.503     

  Cotas resgatadas
    7.190.268 cotas (59.404)  
    17.942.065 cotas (142.478)  

  Variação no resgate de cotas (6.576)    (9.555)      

Patrimônio líquido antes do resultado do exercício 103.163  119.339   

  Renda fixa e outros títulos e valores mobiliários 12.183    15.505     

    Apropriação de rendimentos 10.354    13.694     
    Desvalorização a preço de mercado (411)       (44)           
    Resultado nas negociações 32           124          
    Resultado de operações compromissadas 818         830          
    Resultado de aplicação em cotas de fundos de investimento 1.390      901          

  Demais receitas 22.971    32.125     

    Ganhos com derivativos 22.971    32.125     

  Demais despesas (23.534)  (33.363)    

    Remuneração da administração (549)       (905)         
    Serviços contratados pelo Fundo (25)         (39)           
    Auditoria e custódia (33)         (35)           
    Publicações e correspondências (3)           (4)             
    Perdas com derivativos (22.824)  (32.270)    
    Taxa de fiscalização (23)         (29)           
    Corretagens e emolumentos (77)         (80)           
    Despesas diversas -         (1)             

Total do resultado do exercício 11.620    14.267     

Patrimônio líquido no final do exercício
    Representado por 11.562.172 cotas a R$ 9,927434 cada 114.783  

    Representado por 15.026.043 cotas a R$ 8,891638 cada 133.606   

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Votorantim Fundo de Investimento Eagle Multimercado - Crédito Privado

Exercícios findos em 31 de março de 2015 e 2014

Composição do resultado do exercício

(Administrado pela Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
Ltda.)
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Votorantim Fundo de Investimento Eagle Multimercado - 
Crédito Privado 
 
(Administrado pela Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários Ltda.)  
 
 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
 
Exercícios findos em 31 de março de 2015 e 2014 
 
(Em milhares de Reais) 
 
 
 
 
 

1 Contexto operacional  
 
O Votorantim Fundo de Investimento Eagle Multimercado - Crédito Privado iniciou suas 
operações em 20 de agosto de 1999, com prazo indeterminado de duração e tem como objetivo 
atuar nos mercados futuros e à vista de juros, câmbio, inflação e dívida externa. O Fundo poderá 
assumir posições direcionais (compradas ou vendidas em um ou mais ativos simultaneamente), 
ou de arbitragem entre ativos (preço de um ativo em relação ao outro), utilizando-se dos vários 
instrumentos disponíveis nos mercados à vista e de derivativos. 
 
O Fundo pode, dentre outras disposições contidas em seu regulamento, aplicar mais de 50% 
(cinquenta por cento) em ativos classificados como de crédito privado. Portanto, está sujeito a 
risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não 
pagamento dos ativos integrantes das carteiras dos fundos investidos, inclusive por força de 
intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou 
extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos de crédito privado.  
 
O Fundo apresenta risco aos investidores havendo a possibilidade de perdas superiores ao capital 
investido em função da política de investimento adotada pelo Administrador/Gestor ou pelos 
investimentos do Fundo que, por sua própria natureza, estão sujeitos aos seguintes riscos: de 
mercado, de crédito, de liquidez, de derivativos e associados e controles, havendo a possibilidade 
de aporte de recursos em caso de patrimônio líquido negativo, quando aplicável. 
 
O Votorantim Fundo de Investimento Eagle Multimercado - Crédito Privado destina-se a 
investidores no geral. 
 
As aplicações do Fundo não contam com a garantia do Administrador ou de qualquer mecanismo 
de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). 
  



Votorantim Fundo de Investimento Eagle Multimercado - 
Crédito Privado 
 
(Administrado pela Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários Ltda.) 
 
 
 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
 
(Em milhares de Reais) 
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2 Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras 
 
As demonstrações financeiras estão apresentadas e foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis aplicáveis aos fundos de investimento, 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. 
 
 

3 Descrição das principais práticas contábeis  
 
a. Apuração do resultado 
 

As receitas e as despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência. 
 
b. Cotas de fundos de investimento 
 

Os investimentos em cotas de fundos de investimento são registrados pelo valor da aquisição 
e atualizados, diariamente, pelos respectivos valores das cotas, divulgados pelos respectivos 
administradores. 

 
As valorizações e as desvalorizações dos investimentos em cotas de fundos de investimento 
estão apresentadas nas demonstrações das evoluções do patrimônio líquido em “Renda Fixa e 
outros títulos e valores mobiliários - Resultado de aplicação em cotas de fundos de 
investimento”. 

  



Votorantim Fundo de Investimento Eagle Multimercado - 
Crédito Privado 
 
(Administrado pela Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários Ltda.) 
 
 
 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
 
(Em milhares de Reais) 
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Os títulos e valores mobiliários das carteiras de aplicações dos fundos de investimento 
regidos pela Instrução CVM nº 409, nos quais o Votorantim Fundo de Investimento Eagle 
Multimercado - Crédito Privado efetua aplicações, são classificados de acordo com a 
intenção de negociação do Administrador nas categorias de “Títulos para negociação” ou 
“Títulos mantidos até o vencimento”, sendo observadas as condições estabelecidas na 
legislação vigente. A classificação da intenção de negociação mencionada, não se aplica aos 
fundos de investimento regidos por regulamentação própria. 
 

c. Operações compromissadas 
 

As operações compromissadas são demonstradas ao valor do principal, acrescido dos 
rendimentos auferidos.  

 
d. Corretagens 
 

As corretagens pagas nas operações efetuadas na BM&FBOVESPA S.A.- Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros, são apropriadas ao resultado por ocasião da realização destas.  

 
e. Títulos e valores mobiliários  
 

Os títulos e valores mobiliários são classificados em duas categorias específicas de acordo 
com a intenção de negociação, atendendo aos seguintes critérios para contabilização: 

 
i. Títulos para negociação - incluem os títulos e valores mobiliários adquiridos com o 

objetivo de serem negociados frequentemente e de forma ativa, sendo contabilizados pelo 
valor efetivamente pago, acrescidos dos rendimentos intrínsecos e ajustados a valor de 
mercado, em que as perdas e os ganhos realizados e não realizados sobre esses títulos são 
reconhecidos no resultado. 
 

ii. Títulos mantidos até o vencimento - incluem os títulos e valores mobiliários para os 
quais haja a intenção e a capacidade financeira para mantê-los até o vencimento, sendo 
contabilizados ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos intrínsecos, desde que 
observadas, cumulativamente, as seguintes condições: 



Votorantim Fundo de Investimento Eagle Multimercado - 
Crédito Privado 
 
(Administrado pela Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários Ltda.) 
 
 
 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
 
(Em milhares de Reais) 
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• O fundo de investimento seja destinado exclusivamente a um único investidor, a 

investidores pertencentes ao mesmo conglomerado ou grupo econômico-financeiro 
ou a investidores qualificados, esses últimos definidos como tal pela regulamentação 
editada pela CVM relativamente aos fundos de investimento; 

 
• Todos os cotistas devem declarar formalmente, que possuem capacidade financeira 

para levar ao vencimento os ativos do Fundo classificados nessa categoria e a sua 
anuência à classificação; e 

 
• Para o Fundo investir em cotas de outro fundo de investimento, que classifique 

títulos e valores mobiliários da sua carteira na categoria de títulos mantidos até o 
vencimento, é necessário que sejam atendidas, pelo cotista do Fundo investidor, as 
mesmas condições acima mencionadas. 

 
O Fundo não classificou os títulos e valores mobiliários na categoria de mantidos até o 
vencimento. 

 
f. Instrumentos financeiros derivativos 
 

As operações com instrumentos financeiros derivativos são registradas da seguinte forma: 
 
i. Na data da operação 

 
Os instrumentos financeiros derivativos são registrados em contas de ativo ou passivo de 
acordo com as características do contrato. 
 

ii. Diariamente 
 
Ajustados, pelo valor de mercado dessas operações, sendo suas perdas e os seus ganhos 
reconhecidos diariamente no resultado. 

  



Votorantim Fundo de Investimento Eagle Multimercado - 
Crédito Privado 
 
(Administrado pela Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários Ltda.) 
 
 
 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
 
(Em milhares de Reais) 
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4 Títulos e valores mobiliários 
 
O montante, a natureza, as faixas de vencimento, os valores de custo atualizado (inclui 
rendimentos auferidos) e os valores de mercado dos títulos e valores mobiliários classificados 
como títulos para negociação, em 31 de março de 2015, eram os seguintes: 
 
         Vencimento 

Títulos do Tesouro Nacional 

 Custo 
corrigido

 Valor de 
mercado

     Até 12 
meses 

  Acima de 
12 meses     

               
Letras do Tesouro Nacional (LTN)   2.396   2.364   2.364     -  
Letras Financeiras do Tesouro (LFT)   45.616   45.613   15.124     30.489 
Notas do Tesouro Nacional (NTN-B)   3.729   3.689   -     3.689 
               

Total   51.741   51.666   17.488     34.178 

               
         Vencimento 

Títulos Privados 

 Custo 
corrigido

 Valor de 
mercado

     Até 12 
meses 

  Acima de 
12 meses     

               
Certificados de depósitos bancários (CDB)   1.536   1.536   -     1.536 
Debêntures   7.680   7.698   1.253     6.445 
Depósitos a prazo com garantia especial (DPGE)   10.750   10.772   10.772     -  
Letras financeiras (LF)   16.341   16.341   -     16.341 
               

Total   36.307   36.347   12.025     24.322 

               

Total geral   88.048   88.013   29.513     58.500 

 
As metodologias adotadas para definição do valor de mercado visam à atualização dos ativos, 
integrantes da carteira do Fundo por uma estimativa mais próxima possível dos valores 
efetivamente praticados no mercado financeiro. 
  



Votorantim Fundo de Investimento Eagle Multimercado - 
Crédito Privado 
 
(Administrado pela Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários Ltda.) 
 
 
 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
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Os valores de emissão das LFTs foram atualizados pela variação da taxa SELIC média (da data 
de emissão até 31 de março de 2015). Os valores apurados foram descontados pela taxa de 
ágio/deságio, para as respectivas datas de vencimento dos papéis, apuradas no mercado 
secundário e divulgadas pela ANBIMA. 
 
Os valores de emissão da LTNs foram atualizados pela taxa dos papéis (da data de emissão até 31 
de março de 2015). Os valores apurados foram descontados pela taxa de ágio/deságio, para as 
respectivas datas de vencimento dos papéis, apuradas no mercado secundário e divulgadas pela 
ANBIMA. 
 
Os valores de emissão das NTNs-B foram atualizados pela variação do IPC-A (da data de 
emissão até 31 de março de 2015) e acrescidos dos juros calculados pela taxa dos papéis. Os 
valores apurados foram descontados pela taxa de ágio/deságio, para as respectivas datas de 
vencimento dos papéis, apurados no mercado secundário e divulgadas pela ANBIMA. 

Os Certificados de Depósitos Bancários (CDBs), os Depósitos a Prazo com Garantia Especial 
(DPGEs) e as Letras Financeiras (LFs) foram atualizados pela variação de seus respectivos 
indexadores e condições de emissão. Os valores a mercado foram obtidos descontando o valor 
futuro, projetado conforme características de emissão, sendo a taxa de juros de mercado obtida 
através de coletas periódicas de prêmios por prazo de vencimento, verificação dos negócios no 
mercado secundário e alterações do risco de crédito. 

As Debêntures foram atualizadas pela variação dos respectivos indexadores acrescidos dos juros 
calculados pela taxa dos papéis. Os valores de mercado foram apurados a partir do desconto dos 
fluxos de caixa pelas taxas indicativas divulgados pela ANBIMA. Para as debêntures que não são 
informadas pela ANBIMA, os fluxos de caixa das debêntures são descontados por 
informações/projeções divulgadas por boletins ou publicações especializadas, negócios no 
mercado secundário ou por equivalência setorial 
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5 Instrumentos financeiros derivativos  
 

Os critérios de precificação dos instrumentos financeiros derivativos são definidos pela área de 
gerenciamento de risco da Votorantim Asset Management e consideram preços oficialmente 
divulgados pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 
(ANBIMA) e pela BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, bem como 
taxas oficiais de prêmios de opção e outros riscos calculados de acordo com metodologias 
convencionais e consagradas, adequadas ao tipo de transação. Todas as etapas do processo de 
precificação seguem procedimentos de controles internos definidos e acompanhados por área 
específica e independente, bem como pela auditoria interna da Votorantim Asset Management, 
que verifica sua adequação frente às normas externas regulamentadas e políticas aplicáveis. 
 
a. Política de utilização 
 

O Fundo pode efetuar operações que envolvam instrumentos financeiros derivativos, atuando 
em mercado organizado e de balcão, com o objetivo de possibilitar uma gestão de risco de 
mercado adequada à política de investimentos, tanto para proteção (“hedge”) de ativos quanto 
para a montagem de posições direcionais, de acordo com o seu regulamento. Tais estratégias, 
da forma como são adotadas, podem resultar em perdas significativas para os cotistas, 
podendo acarretar inclusive perdas superiores ao capital investido e a consequente obrigação 
do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. 

 
As operações realizadas em mercados derivativos podem ser realizadas tanto naqueles 
administrados pela BM&FBOVESPA S.A.- Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, quanto 
no de balcão, neste caso, desde que devidamente registradas em sistemas de registro e de 
liquidação financeira de ativos autorizados pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de 
Valores Mobiliários. 
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b. Critérios de avaliação e mensuração do valor de mercado 
 

Futuros 
 

A apuração do valor de mercado das operações no “mercado futuro” é efetuada utilizando os 
valores referentes aos ajustes diários divulgados diariamente pela BM&FBOVESPA S.A.- 
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. 

 
O quadro a seguir resume o valor referencial atualizado e os respectivos valores de ajuste 
para as operações de futuros: 

 
       Mercado   Vencimento 

Futuros 

  

Quantidade

 Valor da 
posição

 Valor do 
ajuste

      Até 12 
meses 

  Acima de 12 
meses        

                    
DI de 1 dia - Comprado    299   21.298   62    -     62 
DI de 1 dia - Vendido    29   2.636   (2)    (2)    -  
Dólar comercial - Comprado    7   1.130   (6)    (6)    -  
                    

Total    335   25.064   54    (8)    62 

 
O valor referencial das operações no “mercado futuro” registradas em conta de compensação 
totaliza R$ 25.064. 
 
Os ganhos (deduzidos das perdas) com operações no “mercado futuro” no exercício totalizam 
R$ 147 (perdas, deduzidas dos ganhos, de R$ 145 em 2014). 
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c. Valor e tipo de margem em garantia 
 

O quadro a seguir resume os valores depositados em garantia na BM&FBOVESPA S.A.- 
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros em 31 de março de 2015:  

 
Títulos  Quantidade Valor 

      
Letras Financeiras do Tesouro (LFT)  350 2.353 

      
     Total  350 2.353 

 
 

6 Riscos e política de administração de riscos  
 
Os riscos são devidamente expressos no regulamento do Fundo e variam conforme a política de 
investimentos prevista. 
 
O investimento no Fundo apresenta riscos para os investidores. 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 e para os investidores. Entre os fatores de risco a que o 
Fundo pode estar sujeito, destacam-se os seguintes: 
 
• Risco de mercado - o valor dos ativos que integram a carteira do Fundo pode variar em 

função de flutuações nas taxas de juros, preços e cotações de mercado. Pelo fato do Fundo 
manter seus ativos avaliados diariamente a preços de mercado, estas variações podem gerar 
volatilidade no valor das cotas e perdas aos cotistas do Fundo; 

 

• Risco de crédito - consiste no risco de inadimplemento ou atraso no pagamento de juros ou 
principal pelos emissores dos ativos ou pelas contrapartes das operações do Fundo, podendo 
ocasionar, conforme o caso, a redução de ganhos ou mesmo perdas financeiras até o valor das 
operações contratadas e não liquidadas. Estas perdas podem gerar prejuízos ao cotista do 
Fundo; 
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• Risco de liquidez - consiste no risco de o Fundo não estar apto a efetuar pagamentos 
relativos aos resgates de cotas solicitados, em função de fatores que acarretam na falta de 
liquidez nos mercados nos quais os títulos e valores mobiliários integrantes da carteira são 
negociados, em condições atípicas de mercado e/ou grande volume de solicitações de 
resgates. Nestes casos, o Fundo permanecerá exposto durante o respectivo período de falta de 
liquidez, aos riscos associados aos referidos ativos e às posições assumidas em mercados de 
derivativos, se for o caso, que podem, inclusive, obrigar o Gestor a aceitar deságios nos seus 
respectivos preços de forma a realizar sua negociação em mercado; 

 
• Risco de derivativos - consiste no risco relacionado à utilização de derivativos pelo Fundo. 

Os instrumentos financeiros derivativos são influenciados pelos preços à vista dos ativos a 
eles relacionados, pelas expectativas futuras de preços, liquidez dos mercados, além do risco 
de crédito da contraparte, podendo ocasionar perdas superiores às previstas, quando da 
realização dessas operações. Mesmo que o Fundo utilize derivativos para proteção das 
posições a vista, existe o risco da posição não representar um "hedge" perfeito ou suficiente 
para evitar perdas; 

 
• Riscos associados e controles - os procedimentos de avaliação e mensuração dos riscos de 

mercado, de crédito (risco do emissor não honrar os compromissos de pagamento de juros e 
principal de suas dívidas) e de liquidez (risco de baixa liquidez acentuar o movimento de 
preços dos ativos, comprometendo o retorno do fundo) são previstos em políticas próprias e 
acompanhados através de sistema de controle adequado. A área de gerenciamento de risco e 
compliance da Votorantim Asset Management é responsável pelo monitoramento diário das 
exposições de risco e pela sua adequação aos cenários conjunturais traçados pela política de 
investimentos. 

 
Política de administração de risco 
 
A área de gerenciamento de risco e compliance da Votorantim Asset Management é responsável 
pelo acompanhamento das operações, adotando como procedimentos básicos: 
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• Monitoramento diário da exposição incorrida de posições e riscos aos limites previstos no 
regulamento, através da diversificação de ativos e da análise de crédito dos emissores. 

• Acompanhamento da correta marcação a mercado de todos os ativos e derivativos do Fundo. 
• Análise de sensibilidade e variações bruscas de mercado, definidas por oscilações 

historicamente ocorridas e/ou por cenários de "stress". 
• Cálculo diário do valor em risco (VaR) com confiança de 95% calculado através da 

metodologia denominada “risk metrics”. 
 
 

7 Emissões e resgates de cotas  
 
As emissões e os resgates de cotas são processados com base no valor da cota de fechamento em 
vigor no dia da efetiva disponibilidade dos recursos ou da entrega do pedido na sede ou nas 
dependências do Administrador. 
 
As cotas do Fundo não estão sujeitas a prazo de carência para efeito de resgate.  
 
O pagamento do resgate será efetuado no 1° (primeiro) dia útil subsequente à data da conversão 
de cotas. 
 
 

8 Taxa de administração  
 
A taxa de administração é paga mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, e 
vem sendo provisionada diariamente sobre o patrimônio líquido, e será calculada da seguinte 
forma: 
 

I - quando os recursos do fundo forem direcionados para aplicação em fundos de investimento 
administrados pelo próprio Administrador, o Administrador não cobrará remuneração; 
 

II - 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% sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo 
destinado àqueles fundos ou àqueles ativos. 
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A despesa correspondente à taxa de administração, no montante de R$ 486 (R$ 822 em 2014), 
está apresentada nas demonstrações das evoluções do patrimônio líquido em “Demais despesas - 
Remuneração da administração”. 
 
 

9 Taxa de performance  
 
Além da remuneração prevista na nota anterior, o Administrador receberá taxa de performance 
correspondente a 20% da rentabilidade do Fundo que superar o rendimento do Certificado de 
Depósito Interfinanceiro - CDI, sendo provisionada diariamente e paga semestralmente até o 5º 
dia útil do mês subsequente. 
 
A despesa correspondente à taxa de performance, no montante de R$ 63 (R$ 83 em 2014), está 
apresentada nas demonstrações das evoluções do patrimônio líquido em “Demais despesas - 
Remuneração da administração”. 
 
 

10 Custódia dos títulos da carteira  
 
Os títulos públicos são registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), os 
títulos privados na CETIP S.A. - Mercados Organizados ou na Câmara de Liquidação e Custódia 
da BM&FBOVESPA S.A.- Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, os contratos futuros na 
BM&FBOVESPA S.A.- Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e as cotas de fundos de 
investimento na CETIP S.A. - Mercados Organizados ou na Câmara de Liquidação e Custódia da 
BM&FBOVESPA S.A.- Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ou com os administradores.  
 
A despesa correspondente, no montante de R$ 23 (R$ 32 em 2014), está apresentada nas 
demonstrações das evoluções do patrimônio líquido em “Demais despesas - Auditoria e 
custódia”. 
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11 Serviços de gestão, custódia, tesouraria e outros serviços contratados  
 
Os serviços de liquidação, custódia, tesouraria, controle de ativos, cálculo da cota, bem como a 
execução dos procedimentos contábeis para o Fundo, incluindo o controle consolidado da 
totalidade das cotas escriturais de fundos de investimento, são prestados pela Citibank 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., de acordo com as normas legais e 
regulamentares. 
 
A gestão da carteira, distribuição de cotas e o controle das posições dos condôminos, relativas às 
movimentações de aplicação e resgate de cotas pelos cotistas, identificados em contas 
individuais, nas modalidades definidas na legislação em vigor é realizada pelo administrador do 
Fundo, Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 
 
 

12 Operações com empresas ligadas ao Administrador/Gestor 
 
O Fundo possui títulos de emissão com empresas ligadas ao Administrador/Gestor em 31 de 
março de 2015. 
 
O Fundo não operou com corretora ligada ao Administrador/Gestor no exercício. 
 
Em 31 de março de 2015, a operação compromissada, integrante da carteira do Fundo, foi 
realizada com empresa ligada ao Administrador/Gestor. 
 
 

13 Tributação 
 
a. Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)  

 
Incide IOF à alíquota de 1% ao dia, sobre o valor de resgate das cotas, limitado a um 
percentual do rendimento da aplicação, decrescente em função do prazo, tendendo a 0% nos  
30 dias seguintes à data de aplicação. 
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b. Imposto de renda 
 

Os rendimentos auferidos até 31 de dezembro de 2004 serão tributados, no momento do 
resgate, à alíquota de 20%. Os rendimentos auferidos a partir de 1° de janeiro de 2005 serão 
tributados pelas regras abaixo: 
 
• Seguindo a expectativa do Administrador e da Gestor de manter a carteira do Fundo com 

prazo médio superior a trezentos e sessenta e cinco dias, calculado conforme 
metodologia, regulamentada pela Secretaria da Receita Federal, os rendimentos auferidos 
a partir de 1° de janeiro de 2005 estarão sujeitos ao imposto de renda retido na fonte às 
seguintes alíquotas, de acordo com o prazo de aplicação contado entre o dia 1° de julho 
de 2004 e a data do resgate, para as aplicações efetuadas até 22 de dezembro de 2004 e 
entre a data de aplicação e a data de resgate, para as aplicações efetuadas após 22 de 
dezembro de 2004 
 
I. 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias; 
II. 20% em aplicações com prazo de 181 a 360 dias; 
III. 17,5% em aplicações com prazo de 361 a 720 dias; 
IV. 15% em aplicações com prazo superior a 720 dias. 
 

• Independente do resgate das cotas haverá a retenção de imposto de renda à alíquota de 
15%, inclusive para sobre os rendimentos auferidos até 31 de dezembro de 2004 que 
serão tributados pela alíquota de 20%, através da diminuição automática semestral da 
quantidade de cotas, correspondente ao valor do imposto de renda retido na fonte, sempre 
no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano. Por ocasião do resgate, 
aplicar-se-á a alíquota complementar, calculada em função do prazo decorrido de cada 
aplicação, conforme acima descrito. 
 

A regra tributária acima descrita não se aplica aos cotistas sujeitos às regras de tributação 
específicas, na forma da legislação em vigor. 
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14 Política de distribuição de resultados  
 
Os resultados auferidos são incorporados ao patrimônio com a correspondente variação no valor 
das cotas, de maneira que todos os seus condôminos participem proporcionalmente à quantidade 
de cotas possuídas. 
 
 

15 Política de divulgação das informações 
 
O Administrador colocará à disposição dos cotistas e/ou interessados, em sua sede e/ou em sua 
página na rede mundial de computadores, as seguintes informações: 
 
• Diariamente, valor da cota e do patrimônio líquido do Fundo; 
 
• Mensalmente, balancete, demonstrativo da composição e diversificação da carteira do Fundo, 

perfil mensal, lâmina de informações essenciais e extrato de conta com informações exigidas 
nos termos da regulamentação em vigor; e 

 
• Anualmente, após o prazo determinado pela legislação vigente, as demonstrações contábeis 

do Fundo, acompanhadas do parecer do auditor independente e a demonstração do 
desempenho. 

 
 

16 Outras informações 
 
O valor do patrimônio líquido médio e a rentabilidade do Fundo nos últimos 12 meses foram os 
seguintes: 
 
Informações referentes aos exercícios:   2015 2014 
Rentabilidade do Fundo     11,65%   9,05%
Patrimônio líquido médio    105.735 167.396

 

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. 
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17 Demandas judiciais 
 
Não há registro de demandas judiciais ou extrajudiciais, quer na defesa dos direitos dos cotistas, 
quer contra a administração do Fundo. 
 
 

18 Informação adicional 
 
Independência do auditor 
 

Em atendimento à Instrução CVM nº 381, da Comissão de Valores Mobiliários, não foram 
registrados pagamentos por serviços prestados pelo auditor externo do Fundo, além dos 
honorários de auditoria das demonstrações financeiras. A política adotada pelo Administrador 
atende aos princípios que preservam a independência do auditor. 
 
 

19 Informações sobre transações com partes relacionadas 
 
Conforme Instrução CVM nº 514 de 27 de dezembro de 2011, foram realizadas as seguintes 
transações entre o Fundo e o Administrador, Gestor ou parte a eles relacionada no exercício 
conforme quadros abaixo: 
 
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 

Volume médio 
diário / patrimônio 
médio diário do 
Fundo 

(Preço praticado / 
preço médio do dia *) 
ponderado pelo volume 

Abril de 2014 14,15% 0,07% 100,31% 
Maio de 2014 5,77% 0,06% 100,05% 
Julho de 2014 52,49% 0,61% 99,96% 

Fevereiro de 2015 6,08% 0,03% 99,63% 
 
* Cotação ANBIMA 
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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 

Abril de 2014 100,00% 5,62% 99,91% 
Maio de 2014 100,00% 2,12% 99,78% 
Junho de 2014 100,00% 4,72% 99,91% 
Julho de 2014 100,00% 4,07% 99,91% 

Agosto de 2014 100,00% 7,78% 99,89% 
Setembro de 2014 100,00% 4,52% 99,91% 
Outubro de 2014 100,00% 7,12% 99,91% 

Novembro de 2014 100,00% 2,84% 99,91% 
Dezembro de 2014 100,00% 8,12% 99,42% 

Janeiro de 2015 100,00% 10,56% 99,92% 
Fevereiro de 2015 100,00% 11,94% 99,92% 

Março de 2015 100,00% 13,83% 99,92% 
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Títulos e Valores Mobiliários 
Natureza do 

relacionamento existente 
(contraparte) 

Montante das transações realizadas Saldos existentes Resultado reconhecido 
relacionado à transação   

Taxas médias 
praticadas 

Transação Quantidade Montante   Quantidade Montante  

Títulos públicos 
(Conglomerado) 
Administrador 

Compra 3.718 9.415 
228 569 23 n/a 

Venda 3.648 10.388 

Titulos privados 
(Conglomerado) 
Administrador 

Compra - - 
- - 191 - 

Venda 118 11.011 

Operação compromissada 
(Conglomerado) 
Administrador 

Compra com revenda 1.729.762 1.811.969 
6.271 16.045 820 n/a 

Venda com recompra     

 
 

*         *         * 
 
 

Sandra Cristina Orlandi Petrovsky Keila Fabiana Cunha 
Diretor Contador CRC 1SP294967/O-9 
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Demonstração da Evolução do Valor da Cota e da Rentabilidade 

       Rentabilidade do Fundo % 

  
Patrimônio líquido 

médio - R$
Valor da cota - 

R$(*)  No mês (*) Acumulada (*)
Março de 2014                            -  8,891638               -                    -  
Abril de 2014 126.435 8,961617  0,79  0,79 
Maio de 2014 119.253 9,043862  0,92  1,71 
Junho de 2014 116.995 9,116175  0,80  2,53 
Julho de 2014 113.264 9,203171  0,95  3,50 
Agosto de 2014 106.532 9,287771  0,92  4,46 
Setembro de 2014 99.286 9,364974  0,83  5,32 
Outubro de 2014 98.432 9,464286  1,06  6,44 
Novembro de 2014 96.485 9,539920  0,80  7,29 
Dezembro de 2014 94.238 9,629817  0,94  8,30 
Janeiro de 2015 95.256 9,727071  1,01  9,40 
Fevereiro de 2015 96.947 9,807845  0,83  10,30 
Março de 2015 106.325 9,927434  1,22  11,65 
 
(*) Valor da cota e rentabilidade calculada com base no último dia útil do mês. 
 
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. 
 


