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Relatório do auditor independente  
sobre as demonstrações contábeis 

Aos Cotistas e ao Administrador 
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI União 
(Administrado pelo Banco Bradesco S.A.) 

Opinião 

Examinamos as demonstrações contábeis do Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado 
DI União ("Fundo"), que compreendem o demonstrativo da composição e diversificação da carteira em 31 
de janeiro de 2018 e a demonstração da evolução do patrimônio líquido para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa 
Referenciado DI União em 31 de janeiro de 2018 e o desempenho de suas operações do exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento
regidos pela Instrução CVM no 555. 

Base para opinião 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em 
relação ao Fundo, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

Outros assuntos – auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior 

O exame das demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de janeiro de 2017, apresentadas 
para fins de comparação, foi conduzido sob a responsabilidade de outros auditores independentes, que 
emitiram relatório de auditoria com data de 26 de abril de 2017, sem ressalvas. 

Principais Assuntos de Auditoria 

Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento  
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do 
exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa 
auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação  
de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto,  
não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

Assuntos 

Porque  
é um PAA 

Como o  
assunto foi 
conduzido 
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Porque é um PAA
Como o assunto foi conduzido em nossa 
auditoria 

Existência e mensuração dos investimentos 

Conforme apresentado no Demonstrativo da 
Composição e Diversificação da Carteira, as 
aplicações do Fundo são compostas, 
principalmente, por aplicações interfinanceiras de 
liquidez e títulos de renda fixa, classificados na 
categoria para negociação. 

A existência dessas aplicações é assegurada por 
meio de conciliações com as informações dos 
órgãos custodiantes – Sistema Especial de 
Liquidação e Custódia (SELIC) e B3 S.A. – Brasil, 
Bolsa, Balcão. 

A apropriação dos rendimentos das aplicações 
interfinanceiras de liquidez considera a taxa de 
remuneração estabelecido na data da contratação. 

A mensuração dos títulos de renda fixa, 
classificados para negociação, é obtida por meio de 
cotação de preços em mercado ou por meio da 
utilização de modelos desenvolvidos pela 
administração, considerando dados de mercado 
observáveis.

Considerando a relevância dessas aplicações em 
relação ao patrimônio líquido do Fundo e à 
consequente apuração do valor da cota, a existência 
e mensuração dessas aplicações foram consideradas 
áreas de foco em nossa auditoria. 

Nossos principais procedimentos de auditoria 
consideraram, entre outros: 

Obtivemos entendimento do desenho e testamos a 
efetividade dos principais controles estabelecidos 
para existência e mensuração dos investimentos do 
Fundo. 

Efetuamos testes quanto à existência dessas 
aplicações por meio do confronto das informações 
constantes na composição e diversificação da 
carteira do Fundo com as informações dos órgãos 
custodiantes. 

Realizamos, em base de teste, o recálculo da 
mensuração dessas aplicações interfinanceiras de 
liquidez, com base na taxa de remuneração 
estabelecida na data de contratação. 

Em relação aos títulos de renda fixa classificados na 
categoria para negociação, comparamos, em base de 
teste, os valores utilizados para a mensuração desses 
investimentos com os preços divulgados no mercado 
e também comparamos, em base de teste, a 
mensuração dos investimentos efetuados pela 
administração por meio de modelos que consideram 
dados de mercado observáveis. 

Nossos procedimentos de auditoria proporcionaram 
evidência apropriada e suficiente sobre a existência 
e mensuração dessas aplicações do Fundo. 
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Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis 

A administração do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento 
regidos pela Instrução CVM no 555 e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. 

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de o Fundo continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis. A 
continuidade das operações de um fundo de investimento é, adicionalmente, dependente da prerrogativa 
dos cotistas em resgatar suas cotas nos termos do regulamento do Fundo. 

Os responsáveis pela governança do Fundo são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações contábeis. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis. 

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos do Fundo. 

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração. 

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional do Fundo. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar o Fundo a não mais se manter em continuidade operacional. 
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Avaliamos a apresentagao gerd, aestrutura e o conteQdo das demonstrag6es contabeis, inclusive as
divulgag6es ese essaydemonstrag6es contfbeis representam as correspondentes transag6es e os
eventosde maneira compativel com o objetivo de apresentagaoadequada.

Comunicamo-nos com os responsaveispda governangaa respeito, entre outros aspectos,do alcance
planejado, da 6pocada auditoria edas constatag6essignificativas de auditoria, inclusive as eventuais
defici6nciassigni6lcativasnos controles internos que identificamos durante nossostrabalhos.

Dosassuntosque foram objeto decomunicagio com os responsgveispda governanga,determinamos
aquelequefoi considerado homomaid significativo na auditoria das demonstrag6escontgbeis do exercicio
correntie que, dessamaneira, constituio principal assunto de auditoria. Descrevemosesseassunto em
nossorelat6rio deauditoria, aments que lei ou regulamentotenhaproibido divulgagaopublica do
assunto,ou quando, emcircunstfncias extremamente paras,determinarmos que o assunto nio deveser
comunicadoem nossorelat6rio porque as consequ6nciasadversasdetal comunicagaopodem, dentro de
umaperspectiva razoavel,supemr osbeneflcios da comunicagaopara o interessepablico.
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