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São Paulo Corporate Towers 
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909 
Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, 04543-011 
 
Tel: +55 11 2573 3000 
ey.com.br  
 

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 
 
Aos Cotistas e à Administradora do 

Gerdau Previdência Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado 1   
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A.Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários.) 
São Paulo – SP 
 
Examinamos as demonstrações financeiras do Gerdau Previdência Fundo de Investimento Renda 
Fixa Crédito Privado 1  (“Fundo”), que compreendem o demonstrativo da composição e diversificação 
da carteira em 31 de dezembro 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 aos 
Fundos de Investimento regulamentados pelas Instruções CVM nºs 555 e 409, e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas 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. 
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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 anteriormente referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Gerdau 
Previdência Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado 1  em 31 de dezembro 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 pelas 
Instruções CVM nºs 555 e 409. 
 
São Paulo, 30 de março de 2016. 
 
 
ERNST & YOUNG 
Auditores Independentes S.S. 
CRC-2SP015199/O-6 
 
 
 

 
 
 
 

Emerson Morelli 
Contador CRC-1SP 249401/O-4 
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   Mercado / % sobre 

Aplicações/Especificação  Quantidade Realização Patrimônio 
   R$ Mil Líquido 

 
1.DISPONIBILIDADES   9 0,00 
    Depósitos Bancários(*)                                        9 0,00 
     
2.OPERAÇÕES COMPROMISSADAS   168.347 27,26 
    2.1 Letras do Tesouro Nacional-LTN                         168.347 27,26 
     
3.TÍTULOS DE RENDA FIXA   449.271 72,75 
     
    3.1 Letras Financeiras                                     248.877 40,30 
        BANCO SAFRA S.A.                                       82.920 13,43 
        HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MULTIPL                    71.189 11,53 
        BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                          62.425 10,11 
        BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A                        12.328 2,00 
        ITAU UNIBANCO S.A.(**)                                     8.543 1,38 
        BANCO BRADESCO S.A.                                    6.131 0,99 
        BANCO ALFA S.A.                                        5.341 0,86 
     
    3.2 Letras Financeiras Subordinadas                        99.879 16,17 
        BANCO BRADESCO S.A.                                    41.459 6,71 
        ITAU UNIBANCO S.A. (**)                                     38.409 6,22 
        BANCO BTG PACTUAL S/A (**)                                 20.011 3,24 
     
    3.3 Debêntures                                             86.607 14,02 
        CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.                       15.993 2,59 
        ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A.                             12.460 2,02 
        ARTERIS S.A.                                           12.051 1,95 
        IGUATEMI EMP. SHOPPING CENTERS S/A                     10.618 1,72 
        LOJAS AMERICANAS S.A.                                  8.671 1,40 
        LOCALIZA RENT A CAR S/A                                7.316 1,18 
        CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTER                    6.015 0,97 
        RODONORTE CONC RODOVIAS INTEGRADAS                     5.166 0,84 
        CONTAX PARTICIPAÇÕES S/A                               4.569 0,74 
        MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A                     3.023 0,49 
        DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.                           725 0,12 
     
    3.4 Letras do Tesouro Nacional - LTN                       11.894 1,93 
     
    3.5 Certificados de Recebíveis Imobiliários                1.570 0,26 
        BRC SECURITIZADORA S.A.                                1.570 0,26 
     
    3.6 Letras Financeiras do Tesouro - LFT                    444 0,07 
     
4.TOTAL DO ATIVO   617.627 100,01 
     
5.VALORES A PAGAR   51 0,01 
     
6.TOTAL DO PASSIVO   51 0,01 
     
7.PATRIMÔNIO LÍQUIDO   617.576 100,00 
(*) O Fundo possui conta corrente no Banco Itaú Unibanco S.A. que presta serviços de custódia, controladoria, escrituração e 

tesouraria para o Fundo. 

(**) Títulos emitidos por empresas ligadas à Administradora ou à Gestora.
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    dezembro 

2015 
dezembro 

2014 
Patrimônio líquido no início do exercício                                
     Representado por                                                  633.899,875 cotas a R$ 881,446391 558.749  
                                                                       697.015,926 cotas a R$ 793,220499  552.887 

      
Cotas emitidas                                                         9.491,939 cotas   8.832  
                                                                       13.556,091 cotas    11.532 
      
Cotas resgatadas                                                       27.709,637 cotas   (17.324)  
                                                                       76.672,142 cotas    (46.832) 
      
Variação no resgate de cotas                                           (8.862) (15.736) 
      
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício                     541.395 501.851 

      
Composição do Resultado do exercício:     
      
A - Ações (ou Cotas de Fundos)                                         0 106 

     Valorização / Desvalorização a preço de mercado                   0 106 
      
B - Renda fixa e Outros Títulos e Valores Mobiliários                  76.836 57.971 

     Apropriação de rendimentos e Val./Desval. a preço de mercado      76.873 57.981 
     Resultado nas negociações                                         (37) (10) 
      
C - Demais Receitas                                                    2.755 9.616 

     Ganhos com Derivativos                                            2.755 9.554 
     Receitas diversas                                                 0 62 
      
D - Demais Despesas                                                    3.410 10.795 

     Remuneração da administração                                      409 379 
     Auditoria e custódia                                              163 152 
     Perdas com derivativos                                            2.780 10.182 
     Taxa de fiscalização                                              46 38 
     Despesas diversas                                                 12 44 
      
Total do resultado do exercício                                        76.181 56.898 

      
Patrimônio líquido no final do exercício   
     Representado por                                                  615.682,177 cotas a R$ 1.003,075361 617.576  
                                                                       633.899,875 cotas a R$ 881,446391  558.749 
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1. Contexto operacional 
 
O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo de duração 
indeterminado. Iniciou suas atividades em 31/01/2002, destina-se a investidor qualificado e 
recebe recursos, direta ou indiretamente, provenientes exclusivamente da Gerdau Sociedade 
de Previdência Privada (“Cotista”). Seu objetivo é proporcionar a valorização de suas cotas, 
preponderantemente, por meio de aplicações de recursos da sua carteira de investimentos 
(“Carteira”), em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis 
nos mercados financeiros e de capitais em geral. A estratégia adotada decorre e reflete a 
política de investimento do Fundo conforme descrito no seu regulamento. 
 
Os investimentos em fundos não são garantidos pela administradora ou por qualquer 
mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Não obstante a 
diligência da administradora no gerenciamento dos recursos do Fundo, a política de 
investimento coloca em risco o patrimônio deste, pelas características dos papéis que o 
compõem, os quais sujeitam-no às oscilações do mercado e aos riscos de crédito inerentes a 
tais investimentos, podendo, inclusive, ocorrer perda do capital investido. 
 
2. Elaboração das demonstrações financeiras  

Foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos 

Fundos de Investimento, previstas no Plano Contábil dos Fundos de Investimento - COFI e 

demais orientações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, especialmente 

pela Instrução CVM nº 409/04 e alterações posteriores.  

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou em 17 de dezembro de 2014 a Instrução 

CVM nº 555/14, que dispõe sobre a constituição, a administração, o funcionamento e a 

divulgação de informações dos fundos de investimento, em substituição à Instrução CVM nº 

409/04. As alterações introduzidas pela nova instrução entraram em vigor a partir de 1º de 

outubro de 2015, tendo os fundos já em funcionamento nesta data até 30 de junho de 2016 

para se adaptarem às suas disposições. O Fundo encontra-se em processo de adaptação 

aos novos requerimentos da Instrução CVM nº 555/14. Conforme avaliação da 

Administração, tais alterações não produzirão impactos no patrimônio líquido do Fundo.  
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Na elaboração dessas demonstrações financeiras foram utilizadas premissas e estimativas 

de preços para a contabilização e determinação dos valores dos ativos e instrumentos 

financeiros integrantes da carteira do Fundo. Desta forma, quando da efetiva liquidação 

financeira desses ativos e instrumentos financeiros, os resultados auferidos poderão ser 

diferentes dos estimados. 

3. Avaliação e classificação das aplicações 
 
Os títulos e derivativos componentes da carteira do Fundo são assim avaliados: 
 
Operações compromissadas - são operações com compromisso de revenda com 
vencimento em data futura, anterior ou igual à do vencimento dos títulos objeto da operação, 
valorizadas diariamente conforme a taxa de mercado da negociação da operação. 
 
Títulos avaliados a preço de mercado: 
 
Títulos de renda fixa - são avaliados a mercado, o que consiste em atualizar diariamente o 
seu valor pelo preço de negociação no mercado ou a melhor estimativa deste valor. As 
principais fontes de precificação são: ANBIMA, BM&FBOVESPA, CETIP S.A., SISBACEN e 
FGV. 
 
Cotas de fundo de investimento - as aplicações em cotas de fundo de investimento são 
atualizadas, diariamente, pelo respectivo valor da cota. 
 
Operações no mercado futuro - os ajustes diários decorrentes das operações no mercado 
de índices, taxas de juros e câmbio são reconhecidos diariamente em resultados. 
 
Operações a termo – as receitas e despesas são apuradas de acordo com o método do 
fluxo de caixa descontado e registradas pelo valor final do contrato, deduzido da diferença 
entre esse valor e o valor à vista do objeto do contrato. 
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4. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 
 
4.1. Composição por: tipo de título, montante, natureza e faixas de vencimento - TVM 
 
Os títulos de renda fixa estão assim classificados: 
 

a) Títulos para negociação 
 

      
 Títulos Públicos Títulos Privados  
Faixa de Custo (*) Valor Custo (*) Valor Total 
Vencimento / Título  Mercado  Mercado Mercado 
      
até 365 dias (**) 11.894 11.894 213.497 212.726 224.620 
DEBNC 0 0 21.041 20.369 20.369 
LF 0 0 172.177 172.346 172.346 
LFS 0 0 20.279 20.011 20.011 
LTN 11.894 11.894 0 0 11.894 
      
acima 365 dias (**) 444 444 223.635 224.207 224.651 
CRI-I 0 0 1.575 1.570 1.570 
DEBNC 0 0 66.342 66.239 66.239 
LF 0 0 76.487 76.530 76.530 
LFS 0 0 21.900 22.256 22.256 
LFSFC 0 0 57.331 57.612 57.612 
LFT 444 444 0 0 444 
      
Total Negociação 12.338 12.338 437.132 436.933 449.271 
      
Total Carteira RF 12.338 12.338 437.132 436.933 449.271 
(*) é o valor de aquisição acrescido dos rendimentos apropriados 
(**) prazo a decorrer da data de balanço até o vencimento 
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4.2. Instrumentos financeiros derivativos - informações qualitativas e quantitativas 
 
a) Política de utilização 
 
São utilizados para a execução da sua política de investimentos estabelecida no regulamento 
do Fundo. 
 
b) Margem de garantia 
 
O montante de margens depositadas, no final do exercício, é: 
 
Em títulos R$ 12.904. 
 
Título Valor de Mercado 
DEBNC 12.460 
LFT 444 
TOTAL 12.904 
  
c) Riscos 
 
Os principais riscos e controles associados à utilização de derivativos são: 
 
- Risco de derivativos 
 
As operações envolvendo derivativos podem não produzir os efeitos pretendidos, 
provocando oscilações bruscas e significativas no resultado do Fundo, podendo ocasionar 
perdas patrimoniais para os cotistas. Isto pode ocorrer em virtude do preço dos derivativos 
depender, além do preço do ativo objeto do mercado à vista, de outros parâmetros de 
precificação baseados em expectativas futuras. Mesmo que o preço do ativo objeto 
permaneça inalterado, pode ocorrer variação nos preços dos derivativos, tendo como 
consequência o aumento de volatilidade de sua carteira. Além disso, os preços dos ativos e 
dos derivativos podem sofrer alterações substanciais afetados por eventos isolados. 
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- Risco de mercado 
 
O valor dos ativos que integram a carteira do Fundo pode aumentar ou diminuir de acordo 
com as flutuações de preços e cotações de mercado. Em caso de queda o patrimônio do 
Fundo pode ser afetado negativamente por tempo indeterminado. 
 
- Risco sistêmico 
 
Os acontecimentos econômicos e políticos nacionais e internacionais podem afetar 
negativamente o mercado financeiro com consequentes alterações nas taxas de juros e 
câmbio, nos preços dos papéis e nos ativos em geral. Essas alterações podem afetar a 
rentabilidade do Fundo. 
 
d) Gerenciamento de risco 
 
A administradora privilegia, como forma de controle de riscos, decisões tomadas por 
diferentes comitês, que avaliam as condições dos mercados financeiros e de capitais, 
analisando criteriosamente os diversos setores da economia brasileira. Através desses 
comitês, são traçados os parâmetros de atuação dos fundos, visando administrar a 
exposição a riscos. O risco de cada fundo e o cumprimento total de sua política de 
investimento é monitorada por uma área de gerenciamento de risco completamente 
separada da área de gestão, que utiliza sofisticado modelo de controle de risco de mercado, 
visando estabelecer o limite de perda tolerável e nível máximo de exposição ao risco. A 
utilização do modelo de controle não caracteriza a eliminação total dos fatores de risco a que 
o Fundo está sujeito. Apesar da administradora utilizar técnicas e procedimentos para manter 
o acompanhamento de risco, acontecimentos eventuais e inesperados podem impactar 
negativamente a performance do Fundo. 
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Quadro resumo das exposições em instrumentos financeiros derivativos. 
 
Contratos Futuros 

 
Valores pelas taxas e indexadores 

contratados - Valor Mercado 
 Ativo Passivo Valor Valor de Ganho/ 
Indexador / Faixa Vencimento (Vr. receber) (Vr a pagar) Líquido Referência Perda 
Vencimento até 365 dias    73.561  
      
FUT DI1 comprado    73.561  
      
Total Futuros    73.561 22 

 
Ganhos/Perdas com Instrumentos Financeiros Derivativos 
 

  
CONTRATOS RESULTADO 

  
OPCOES (40) 
 
5. Emissão e resgate de cotas 
 
Emissão - é processada com a cota apurada no dia da efetiva disponibilidade dos recursos 
confiados pelo investidor à Administradora, em sua sede ou agências. 
 
Resgate - é processado com base no valor da cota apurado no dia da entrada do pedido de 
resgate, na sede ou dependências da Administradora. O pagamento do resgate é efetuado, 
sem a cobrança de qualquer taxa ou despesa, no dia da solicitação do resgate. 
 
A apuração da variação no resgate das cotas está sendo demonstrada considerando-se o 
valor original das aquisições das cotas pelos cotistas do Fundo e os ganhos e perdas 
havidos. 
 
6. Remuneração da administradora 
 
Taxa de administração - é de 0,07% ao ano, sobre o patrimônio do Fundo, calculada e 
provisionada diariamente e paga mensalmente à administradora. 
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O Fundo poderá investir em cotas de fundos de investimento e de fundos de investimento em 
cotas de fundos de investimento que também cobram taxa de administração e/ou de 
desempenho. 
 
O Fundo pagará diretamente a cada prestador de serviço a parcela da taxa de administração 
que lhe é devida, se for o caso, na forma ajustada no respectivo contrato. 
 
No exercício atual, foi provisionada a importância de R$ 409 (exercício anterior - R$ 379) a 
título de taxa de administração. 
 
Taxa de desempenho - o Regulamento do Fundo não prevê a cobrança de taxa de 
desempenho. 
 
7. Gestão, custódia, tesouraria, consultoria e serviços terceirizados 
 
Os títulos, valores mobiliários e derivativos estão registrados e custodiados em conta própria 
do Fundo na BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, na CETIP S.A. – 
Balcão Organizado de Ativos e Derivativos e no Sistema Especial de Liquidação e de 
Custódia - SELIC. Os serviços são prestados por: 
 
Custódia: ITAÚ UNIBANCO S.A. 
Controladoria: ITAÚ UNIBANCO S.A. 
Escrituração: ITAÚ UNIBANCO S.A. 
Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 
Tesouraria: ITAÚ UNIBANCO S.A. 
Distribuição das Cotas: BANCO BTG PACTUAL S.A. 
 
8. Transações com partes relacionadas 
 
As operações do Fundo são feitas substancialmente por intermédio de corretora ligada à 
Administradora ou à Gestora da carteira. Os títulos emitidos por empresas ligadas à 
Administradora ou à Gestora encontram-se, quando aplicável, em destaque na 
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações.  
 
Os serviços de administração, cuja despesa reconhecida no resultado do exercício foi de R$ 
409 (nota “6”) e o serviços de distribuição de cotas foram prestados por empresas 
relacionadas à Administradora e/ou à Gestora do Fundo.
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O Fundo realizou transações com partes relacionadas no exercício e estão assim distribuídas 
nos quadros abaixo: 
 
Operações compromissadas 
 

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 

Dez/15 99,57% 27,14% 0,9993 

 
9. Legislação tributária 
 
9.1. Fundo - Os rendimentos e ganhos auferidos com operações realizadas pela carteira do 
Fundo estão sujeitos ao imposto de renda nem ao IOF. 
 
9.2. Cotistas – O Cotista do Fundo é uma entidade fechada de previdência complementar 
dispensada da retenção na fonte de Imposto de Renda. 
 
Os cotistas isentos, os imunes e os amparados por norma legal ou medida judicial 
específicas não sofrem retenção do imposto de renda na fonte e ou IOF. 
 
10. Política de distribuição de resultados 
 
Os resultados dos títulos que compõem a carteira do Fundo são reinvestidos no próprio 
Fundo. 
 
11. Política de divulgação das informações 
 
As informações obrigatórias sobre o Fundo são divulgadas na sede da administradora. 
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12. Outras informações 
 

Exercício Patrimônio Rentabilidade CDI 
Findo em Líquido Médio % % 

31/12/2015 940.096 13,80 13,23 
31/12/2014 539.710 11,12 10,81 

 
13. Demandas judiciais 
 
Não há registro de demandas judiciais, quer na defesa dos direitos dos cotistas, quer desses 
contra a administração do Fundo. 
 
14. Outros serviços prestados pelos auditores independentes 
 
De acordo com a Instrução CVM nº 438, de 12 de julho de 2006, a administradora não 
contratou outros serviços, que envolvam atividades de gestão de recursos de terceiros, junto 
ao auditor independente responsável pelo exame das demonstrações financeiras do Fundo, 
que não seja o de auditoria externa. 
 
 
 

LUIZ CARLOS ALTEMARI  MARIANA BOTELHO RAMALHO CARDOSO 
CRC 1SP165617  Diretora Responsável 
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  Rentabilidade em %  

Data Valor da Cota Fundo CDI Patrimônio Liquido Médio Mensal 

 R$ Mensal Acumulada (*) Mensal Acumulada (*) R$ mil 

31/12/2013 793,220499 - 26,46 -   25,47  - 

31/01/2014 799,254466 0,76 25,50   0,84    24,42  555.648 

28/02/2014 806,063030 0,85 24,44   0,78    23,46  546.226 

31/03/2014 812,711054 0,82 23,42   0,76    22,53  518.263 

30/04/2014 819,725736 0,86 22,37   0,81    21,54  523.300 

30/05/2014 826,810305 0,86 21,32   0,86    20,50  526.252 

30/06/2014 834,249226 0,90 20,24   0,82    19,53  530.033 

31/07/2014 842,367304 0,97 19,08   0,94    18,41  535.495 

29/08/2014 849,919368 0,90 18,02   0,86    17,40  540.336 

30/09/2014 857,483102 0,89 16,98   0,90    16,35  544.068 

31/10/2014 865,429598 0,93 15,90   0,94    15,27  547.866 

28/11/2014 872,562526 0,82 14,96   0,84    14,31  550.537 

31/12/2014 881,446391 1,02 13,80   0,95    13,23  554.015 

30/01/2015 889,965938 0,97 12,71   0,93    12,19  561.128 

27/02/2015 897,871177 0,89 11,72   0,82    11,28  563.277 

31/03/2015 907,717145 1,10 10,51   1,03    10,14  567.487 

30/04/2015 916,959083 1,02 9,39   0,95    9,11  574.611 

29/05/2015 926,447561 1,03 8,27   0,98    8,04  580.172 

30/06/2015 936,932883 1,13 7,06   1,06    6,91  586.304 

31/07/2015 948,654075 1,25 5,74   1,18    5,66  593.100 

31/08/2015 959,726341 1,17 4,52   1,11    4,51  598.724 

30/09/2015 970,949858 1,17 3,31   1,11    3,36  604.102 

30/10/2015 982,056978 1,14 2,14   1,11    2,23  607.133 

30/11/2015 991,333500 0,94 1,18   1,06    1,16  610.882 

31/12/2015 1.003,075361 1,18 -   1,16  - 614.671 

(*) Percentual acumulado desde a data inicial até 31/12/2015. 

Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. 

. 


