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Relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações financeiras 
 
 
Ao 
Cotista e à Administradora do  
Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Saline - Investimento no Exterior  
Rio de Janeiro - RJ 
 
 
Examinamos as demonstrações financeiras do Fundo de Investimento Multimercado Crédito 
Privado Saline - Investimento no Exterior (“Fundo”), administrado pela BTG Pactual Serviços 
Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, que compreendem o 
demonstrativo da composição e diversificação da carteira em 31 de março de 2014 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 aos 
fundos de investimento regulamentados pela Instrução nº 409 da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) 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.  

KPMG Auditores Independentes  
Av. Almirante Barroso, 52 - 4º 
20031-000 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil  
Caixa Postal 2888 
20001-970 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil 

Central Tel 55 (21) 3515-9400 
Fax    55 (21) 3515-9000 
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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Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. 
 
Opinião 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo de Investimento 
Multimercado Crédito Privado Saline - Investimento no Exterior em 31 de março de 2014 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 nº 409 da CVM. 
 
 
Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2014 
 
 
KPMG Auditores Independentes 
CRC SP-014428/O-6 F-RJ 
 
 
 
 
Lino Martins da Silva Junior 
Contador CRC RJ-083314/0-7 
 



FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
SALINE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários) 

Demonstrativo da composição e diversificação da carteira

31 de março de 2014

(Em milhares de reais)

% sobre o
Custo Valor patrimônio

Quantidade corrigido  atual líquido

Cotas de fundos de investimento
BTG Pactual Hedge Plus Fundo de Investimento Multimercado 2.178.236,7030 27.259 98,44       

BTG Pactual Master Cash Fundo de Investimento Referenciado DI 248.279,7953    441      1,59         
27.700 100,03    

Total do ativo 27.700 100,03    

Outros valores a pagar
Taxa de administração 4          0,01         
Diversos 5          0,02         

9          0,03         

Patrimônio líquido 27.691 100,00    

Total do passivo e patrimônio líquido 27.700 100,03    

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Aplicações/especificações
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FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
SALINE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários) 

Demonstrações das evoluções do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de março de 2014 e 2013

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

2014 2013

Patrimônio líquido no início dos exercícios
6.930.794,4209 cotas a R$ 5,5177 38.242  -            
6.672.667,6737 cotas a R$ 9,5167 -          63.502

Cotas emitidas
2.308.723,8199 cotas 9.313  -          
258.126,7472 cotas -          2.500  

Cotas resgatadas
1.263.747,0779 cotas (11.336) -          

Variação no resgate de cotas 6.928  -          

Amortização de cotas (5.232) (41.869)

Patrimônio líquido antes do resultado 37.915  24.133  

Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez 11         -            

Cotas de fundos de investimento
Valorização das cotas 2.300    11.930  

Resultado de ações
Resultado nas negociações (1.840)   (3)          
Resultado com empréstimos de ações (462)      38         

(2.302)   35         

Resultado de renda fixa e demais títulos e valores mobiliários
Apropriação de rendimentos 524       216       
Resultado nas negociações (3)          4           

521       220       

Demais receitas
Ganhos com derivativos 69.814  7.556    
Diversas 399       -            

70.213  7.556    

Demais despesas
Taxa de administração (70)        (117)      
Auditoria e custódia (13)        (9)          
Perdas com derivativos (80.739) (5.170)   
Fiscalização (10)        (15)        
Corretagem (135)      (7)          
Diversas -            (314)      

(80.967) (5.632)   

Resultado dos exercícios (10.224) 14.109  

Patrimônio líquido no final dos exercícios
7.975.771,1629 cotas a R$ 3,4719 27.691  -            
6.930.794,4209 cotas a R$ 5,5177 -          38.242

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Composição do resultado dos exercícios

6



FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 
SALINE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR  
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários) 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras 
31 de março de 2014 e 2013 
(Em milhares de reais, exceto os valores unitários das cotas) 
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1. Contexto operacional 
 
O Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Saline - Investimento no 
Exterior (“Fundo”) 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. Entre 7 de junho de 2011 e 20 de janeiro de 2014, o 
Fundo operava sob a forma de condomínio fechado. Atualmente o Fundo opera  
sob forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração.  
 
O objetivo do Fundo é obter ganhos de capital por meio 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 pode utilizar-se, entre outros, de mecanismos de hedge, 
operações de arbitragem e estratégias ativas com derivativos para alcançar seus 
objetivos. A exposição do Fundo depende, entre outros fatores, da liquidez e da 
volatilidade dos mercados em que estiver atuando. 
 
O Fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de um público 
restrito de investidores, classificados como qualificados, de acordo com a 
regulamentação em vigor. Até 20 de janeiro de 2014, o Fundo destinava-se 
especificamente a investidores qualificados em geral. O investimento mínimo a ser 
efetuado pelo cotista no Fundo é de R$ 1.000. 
 
Os investimentos no Fundo não são garantidos pela BTG Pactual Serviços 
Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Administradora”), 
pela Gestora ou por qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, pelo Fundo 
Garantidor de Créditos - FGC. O cotista está exposto à possibilidade de ser 
chamado a aportar recursos nas situações em que o patrimônio líquido do Fundo 
se torne negativo. 
 

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações 
financeiras 
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis aplicáveis aos fundos de investimento regulamentados pela Instrução  
nº 409 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), complementadas pelas normas 
previstas no Plano Contábil dos Fundos de Investimento - COFI e pelas 
orientações emanadas da CVM. 
 
Na elaboração dessas demonstrações financeiras, premissas e estimativas de 
preços foram utilizadas 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. 



FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 
SALINE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR  
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Títulos e Valores Mobiliários) 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras - Continuação 
31 de março de 2014 e 2013 
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3. Principais práticas contábeis 
 
a) Apuração do resultado 

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

b) Títulos e valores mobiliários 
 
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, em que 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 de mantê-los até 
o vencimento, desde que sejam observadas as seguintes condições: 
 
a. Que o Fundo seja destinado exclusivamente a um único investidor, a 

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

 
b. Que o cotista declare formalmente, por meio de um termo de adesão 

ao Regulamento do Fundo, a sua capacidade financeira e anuência à 
classificação de títulos e valores mobiliários integrantes da carteira 
do Fundo como mantidos até o vencimento. 

 
A contabilização desses títulos é efetuada ao custo de aquisição, 
acrescido dos rendimentos intrínsecos e, quando aplicável, ajustado por 
provisão para perdas consideradas permanentes. 
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3. Principais práticas contábeis - Continuação 
 
b) Títulos e valores mobiliários - Continuação 

 
A contabilização desses títulos é efetuada ao custo de aquisição, acrescido 
dos rendimentos intrínsecos e, quando aplicável, ajustado por provisão para 
perdas consideradas permanentes. 
 
b.1) Ações 

 
As ações de companhias são registradas pelo custo de aquisição, 
inclusive corretagens e emolumentos, ajustado pela valorização da 
cotação de fechamento do último dia em que as ações foram negociadas 
na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 
(BM&FBOVESPA S.A.). Os resultados das operações, constituídos dos 
ajustes por variações e resultado nas vendas, são reconhecidos 
diariamente no resultado e estão apresentados na demonstração das 
evoluções do patrimônio líquido. 
 

b.2) Dividendos e/ou juros sobre capital próprio  
 
Os dividendos e/ou os juros sobre capital próprio são contabilizados em 
receita quando as ações correspondentes são consideradas ex-direito na 
BM&FBOVESPA S.A. 
 

b.3) Empréstimos de ações 
 
As ações cedidas e recebidas em empréstimo são contratadas e 
valorizadas pela cotação do fechamento do último dia em que foram 
negociadas na BM&FBOVESPA S.A. Os direitos e obrigações nas 
operações de empréstimos de ações são registrados em contas 
patrimoniais, e os ganhos/perdas referentes aos empréstimos cedidos e 
recebidos são reconhecidos no resultado. 
 

b.4) Cotas de fundos de investimento 
 
As cotas de fundos de investimento são classificadas na categoria 
“Títulos para negociação” e são atualizadas diariamente com base no 
valor da cota divulgado pelos administradores dos fundos nos quais os 
recursos são aplicados. A valorização e a desvalorização das cotas de 
fundos de investimento estão apresentadas em “Cotas de fundos de 
investimento - valorização das cotas”. 

  



FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 
SALINE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR  
 (Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários) 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras - Continuação 
31 de março de 2014 e 2013 
(Em milhares de reais, exceto os valores unitários das cotas) 
 
 

10 

3. Principais práticas contábeis - Continuação 
 

d) Instrumentos financeiros derivativos 
 
De acordo com a Instrução CVM nº 438, de 12 de julho de 2006, as 
operações com instrumentos financeiros derivativos são registradas da 
seguinte forma: 
 
I. Na data de operação: 

 
a. As operações a termo, pelo valor final do contrato, deduzido da 

diferença entre esse valor e o valor à vista do objeto do contrato; 
 
b. As operações com opções, pelo valor dos prêmios pagos ou 

recebidos até o efetivo exercício da opção ou não, quando então 
deverá ser baixado como aumento/redução do bem ou direito, caso 
seja exercida a opção, ou como receita/despesa no caso de não 
exercício da opção; e 

 
c. Os demais instrumentos, em contas de ativo ou passivo de acordo 

com as características do contrato. 
 

II. Diariamente: ajustados pelo valor de mercado dessas operações, sendo 
seus ganhos e perdas reconhecidos no resultado. 

 
4. Instrumentos financeiros derivativos 

 
O Fundo pode utilizar estratégias com derivativos como parte de sua política de 
investimentos. Essas estratégias visam a 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 ou posições direcionais 
 
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 se torne negativo, 
obrigando o aporte adicional de recursos pelo cotista. 

 
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. 

  



FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 
SALINE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR  
 (Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários) 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras - Continuação 
31 de março de 2014 e 2013 
(Em milhares de reais, exceto os valores unitários das cotas) 
 
 

11 

4. Instrumentos financeiros derivativos - Continuação 
 
Em 31 de março de 2014, não há operações com derivativos em aberto. 
 
Demonstramos a seguir o resultado com operações no mercado de derivativos 
obtido durante os exercícios findos em 31 de março de 2014 e 2013: 
 
    2014   2013
       
Ganhos   69.814   7.556

Futuro   1.387   -
Opções sobre ativos financeiros e mercadorias   68.427   7.556
       

Perdas   (80.739)   (5.170)
Futuro   (4.630)   -
Opções sobre ativos financeiros e mercadorias   (76.109)   (5.170)

       
    (10.925)   2.386

 
5. Gerenciamento de riscos 

 
a) Tipos de riscos 

 
Mercado 
 
O valor dos ativos que integram a carteira do Fundo e dos fundos de 
investimento nos quais o Fundo aplica seus recursos 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 e dos fundos investidos podem 
estar sujeitos à capacidade de seus emissores de 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 este diversifique seus 
investimentos. Dessa forma, o valor das cotas pode estar sujeito a maiores 
perdas do que se os ativos estivessem mais diversificados. 
 
Liquidez 
 
Caracteriza-se, primordialmente, mas não se limita, pela possibilidade de 
redução ou mesmo de 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 desejados. 
 
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 ao cotista. 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 dos 
riscos do Fundo consiste em: 
 
► Estimar as perdas potenciais do Fundo por meio do Value at Risk (VaR); 
 

► 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 é possível definir e controlar o risco de 
crédito existente. 
 

6. Emissões e resgates de cotas 
 
As emissões e os resgates de cotas são processados com base no valor da cota 
em vigor no dia da entrada efetiva dos valores ou da entrega do pedido de 
resgate. 
 
Os resgates são pagos até o primeiro dia útil subsequente ao da respectiva 
solicitação. Caso o total de resgates solicitados pelo cotista seja inferior a 80% 
dos recursos detidos por ele, o pagamento do resgate será efetuado no dia da 
respectiva solicitação, desde que esta se dê dentro do horário estabelecido pela 
Administradora, sem a cobrança de taxa e/ou despesas. Até 20 de janeiro de 
2014, não havia resgate de cotas a não ser pelo término do prazo de duração ou 
liquidação do Fundo. 
 
Será devida ao cotista uma multa de 0,5% do valor de resgate, a ser paga pela 
Administradora do Fundo, por dia de atraso no pagamento do resgate das cotas, 
exceto nos casos excepcionais descritos no Regulamento do Fundo. 
 
Até 20 de janeiro de 2014, a amortização de cotas era feita, no máximo, uma vez 
por ano e abrangia todas as cotas do Fundo, sendo caracterizada pelo pagamento 
uniforme ao cotista do Fundo.  
 
Em casos excepcionais de iliquidez dos ativos componentes da carteira do Fundo, 
inclusive em decorrência de pedidos de resgates incompatíveis com a liquidez 
existente ou que possam implicar alteração do tratamento tributário do Fundo ou 
do cotista, em prejuízo deste último, a Administradora poderá declarar o 
fechamento do Fundo para realização de resgates, devendo, nesta hipótese, 
adotar imediatamente os procedimentos descritos na legislação em vigor, levando 
em conta os princípios fiduciários a ela atribuídos em lei.  
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7. Remuneração da Administradora 
 
A taxa de administração de 0,20% ao ano é calculada diariamente sobre o 
patrimônio líquido do Fundo, sendo paga mensalmente. 
  
Não é previsto o pagamento de taxa de performance à Administradora. 
 
Não há incidência de taxa de ingresso, tampouco de saída, sobre novos cotistas 
 

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 cotas. 
 

9. Rentabilidade e valor nominal da cota 
 
A rentabilidade proporcionada pelo Fundo, comparada com a variação do CDI, o 
patrimônio líquido médio e o valor nominal da cota no encerramento dos últimos 
dois exercícios são os seguintes: 
 

Exercícios findos
em 

  Valor 
da 

cota  

Patrimônio 
líquido 
médio

Rentabilidade 
(%)(*)  

Variação 
do CDI 

(%)
    

    
31 de março de 2014   3,4719  34.473 -25,19 8,90
31 de março de 2013   5,5177  59.279 21,46  7,52

  
(*) A rentabilidade acima está ajustada para refletir as amortizações de cotas 
ocorridas no exercício, no montante de R$5.232 (2013: R$41.869). Em função 
destas amortizações, a variação da cota no exercício, de -37,08% (2013: -42,02) 
não representa a rentabilidade efetiva auferida pelo cotista. 

 
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. 
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10. Tributação 
 

a) Imposto de renda 
 
As Leis nos 11.033, de 21 de dezembro de 2004, e 11.053, de 29 de 
dezembro de 2004, alteraram as alíquotas de tributação dos rendimentos 
auferidos pelo cotista de fundos, a partir de 1º de janeiro de 2005, sobre os 
quais são aplicadas alíquotas de imposto de renda decrescentes, entre 22,5% 
e 15%, considerando-se a natureza dos fundos e o prazo de aplicação dos 
recursos pelo cotista, sendo mantidas as datas de retenção no último dia útil 
dos meses de maio e novembro de cada ano ou no resgate de cotas, 
prevalecendo o que ocorrer primeiro. 
 
Os cotistas isentos, os imunes e os amparados por norma legal ou medida 
judicial específicas não sofrem retenção do Imposto de Renda na Fonte. 

 
b) Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) 

 

Conforme Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, os resgates de 
cotas, quando efetuados em prazo inferior a 30 dias, estão sujeitos ao IOF. A 
alíquota será de 1% ao dia sobre o valor do resgate, limitado a um percentual 
do rendimento, decrescente em função do período de aplicação (96% no 
primeiro dia e 3% no 29°). Os resgates, após 30 dias de aplicação, não estão 
sujeitos à incidência de IOF. 
 

11. Contrato de prestação de serviço de auditoria 
 
Em atendimento à 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. 

 
12. Custódia dos títulos em carteira  

 
As cotas dos fundos de investimento investidos são escriturais e o seu controle é 
mantido pelos administradores dos respectivos fundos. 

 
13. Demandas judiciais 

 
Não há registro de demandas judiciais ou extrajudiciais, quer na defesa dos 
direitos do cotista, quer deste contra a Administração do Fundo. 
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14. Divulgação de informações 
 
A divulgação das informações relativas ao Fundo é feita de acordo com a 
legislação em vigor. 
 

15. Direito de voto 
 
A Gestora deste Fundo adota política de exercício de direito 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. Na hipótese 
de comparecimento e de efetivo exercício de direito de voto, a Administradora 
coloca à disposição na sua sede o material referente à Assembleia Geral para 
eventual consulta. 
 

16. Alterações estatutárias 
 
Em Assembleia Geral de Cotista realizada em 20 de janeiro de 2014, foram 
aprovadas as seguintes deliberações: (i) alteração na forma de regime do Fundo, 
passando, assim, de um regime de condomínio fechado para condomínio aberto; 
(ii) transformação do Fundo de restrito para investidores qualificados, de acordo 
com o artigo 1º, parágrafo primeiro; (iii) alteração do inciso I, artigo 3º; (iv) 
exclusão do inciso V e dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 3°;(v) inclusão 
do parágrafo 16 que trata-se de: o Fundo pode aplicar mais de 50% de seu 
patrimônio líquido em ativos financeiros de crédito privado; (vi) inclusão do 
capítulo IV ("Dos Fatores de Risco e da Política de Administração de Riscos"); (vii) 
alteração na data do pagamento da remuneração à Administração; (viii) alteração 
dos capítulos VII e XIV; e (ix) a adaptação do regulamento para a Instrução CVM 
nº 522/12. Tais deliberações entraram em vigor no fechamento de 20 de janeiro 
de 2014. 
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17. Informações sobre transações com partes relacionadas 
 

Durante o exercício findo em 31 de março de 2014, o Fundo realizou operações de 
compra e venda de títulos e valores mobiliários cuja contraparte era o Banco BTG 
Pactual S.A., parte relacionada da Administradora/Gestora. As características das 
respectivas operações estão demonstradas a seguir: 

 
1. Exigibilidades e despesas com a instituição Administradora, Gestora ou partes 

relacionadas a elas: 

i. Taxa de administração – exigibilidades – R$ 4; 

ii. Taxa de administração – resultado – R$ 70. 
 

2. Compra de títulos e valores mobiliários da instituição administradora, gestora 
ou parte relacionada: 
 
a. Administradora 

i. Montante de transações – R$ 37.381 
ii. Saldo – R$ 0 

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

ou parte relacionada: 
a. Administradora 

i. Montante de transações – R$ 37.903 
ii. Saldo – R$ 0 
iii. Resultado – R$ 3 
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17. Informações sobre transações com partes relacionadas - 
Continuação 

 
4. Utilização de corretora parte relacionada à instituição administradora ou 

gestora: 
a. Administradora 

i. Montante de transações – R$ (44.818) 
ii. Saldo – R$ 0 
iii. Resultado – R$ (2.300) 
iv. Despesa de corretagem – R$ 658 
 

5. Operações compromissadas com a instituição financeira parte relacionada: 
a. Administradora 

i. Montante de transações – R$ 31.630 
ii. Saldo – R$ 0 
iii. Resultado – R$ 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

(*) Anbima
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 1,0000 
Set/2013 1,0000 0,0402 1,0000
Out/2013 1,0000 0,0775 1,0000
Nov/2013 1,0000 0,0482 1,0000 
Dez/2013 1,0000 0,0464 1,0000
Jan/2014 1,0000 0,0011 1,0000 

 

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   1,0000  0,0007   1,0075
Mai/2013   1,0000  0,0011   0,9972
Jun/2013   1,0000  0,0007   0,9988
Jul/2013   1,0000  0,0014   1,0192
Ago/2013   1,0000  0,0039   0,9976
Set/2013   1,0000  0,0331   0,9989
Out/2013   1,0000  0,0041   0,9978
Nov/2013   1,0000  0,0028   0,9975
Dez/2013   1,0000  0,0034   0,9991
Jan/2014   1,0000  0,0013   0,9922
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18. Serviços contratados 
 
A Administradora do Fundo contratou os seguintes serviços: 
 

Descrição Prestador do serviço 
    
Administração da carteira BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda. 
Distribuição, agenciamento e colocação  

de cotas 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 



ANEXO

Demonstração da evolução do valor da cota e da rentabilidade (não auditada)

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
SALINE - INVESTIMENTO CNPJ:  00.996.200/0001-46

Administradora: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 

Patrimônio
líquido Valor da

Data médio cota Mensal Acumulada Mensal Acumulada
31/03/2013 - 5,5177 - - - -
30/04/2013 38.310 5,5818 1,16% 1,16% 0,60% 0,60%
31/05/2013 38.824 5,4382 -2,57% -1,44% 0,58% 1,19%
30/06/2013 38.088 5,5818 2,64% 1,16% 0,59% 1,79%
31/07/2013 35.101 4,8523 -13,07% -12,06% 0,71% 2,51%
31/08/2013 33.288 4,5775 -5,66% -17,04% 0,69% 3,22%
30/09/2013 33.517 3,9021 -14,75% -29,28% 0,70% 3,94%
31/10/2013 34.960 3,8447 -1,47% -30,32% 0,80% 4,77%
30/11/2013 33.788 3,6902 -4,02% -33,12% 0,71% 5,51%
31/12/2013 34.021 3,7585 1,85% -31,88% 0,78% 6,34%
31/01/2014 33.645 3,5648 -5,15% -35,39% 0,84% 7,23%
28/02/2014 30.605 3,4357 -3,62% -37,73% 0,78% 8,07%
31/03/2014 28.747 3,4719 1,06% -37,08% 0,76% 8,89%

(*) CDI 

Mês/Ano: 31 de março de 2014

De acordo com a regulamentação em vigor, o presente documento é um demonstrativo anexo às
demonstrações financeiras e não foi submetido à apreciação dos auditores independentes.

Rentabilidade em %
Fundo Índice de mercado (*)




