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Relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações financeiras 

Aos 
Cotistas e à Administradora do 
Votorantim Fundo de Investimento Eagle Renda Fixa Longo Prazo  
(Nova denominação social do Votorantim Fundo de Investimento Eagle Multimercado - 
Crédito Privado) 
São Paulo - SP 

Opinião 
Examinamos as demonstrações financeiras do Votorantim Votorantim Fundo de 
Investimento Eagle Renda Fixa Longo Prazo (“Fundo”) (Administrado pela Votorantim 
Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.), que compreendem 
o demonstrativo da composição e diversificação da carteira em 31 de março de 2019 e a
respectiva demonstração das evoluções do patrimônio líquido para o exercício findo nessa
data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas
contábeis significativas e outras informações elucidativas.

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 Renda Fixa Longo Prazo em 31 de março de 
2019 e o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento 
regulamentados pela Instrução CVM 555/14.  

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 financeiras”. 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 de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
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Principais assuntos de auditoria 
Principais assuntos de auditoria 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 financeiras como um todo e na 
formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não 
expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. 

Custódia e valorização de ativos financeiros  
Em 31 de março de 2019, o Fundo possuía 95,91% do seu patrimônio líquido 
representado por títulos públicos e privados mensurados ao valor justo e para os quais há 
preços cotados ou indexadores/parâmetros observáveis no mercado, registrados e 
custodiados em órgãos regulamentados de liquidação e custódia (Sistema Especial de 
Liquidação e Custódia (SELIC) e B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão). Devido ao fato desses 
ativos serem os principais elementos que influenciam o patrimônio líquido e o 
reconhecimento de resultado do Fundo, no contexto das demonstrações financeiras como 
um todo, consideramos esse assunto significativo em nossa auditoria.  

Como nossa auditoria conduziu esse assunto 
Os nossos procedimentos de auditoria incluíram, mas não estão limitados a: 

• Teste de existência por meio de conciliação das posições mantidas pelo Fundo 
com as informações fornecidas pelos custodiantes;

• Com auxílio de nossos especialistas em instrumentos financeiros, recalculamos a 
valorização dos títulos públicos e privados com base em preços disponíveis 
obtidos junto a fontes de mercado independentes ou informações observáveis no 
mercado; e

• Avaliação das divulgações efetuadas nas demonstrações financeiras do Fundo. 

Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima descritos, 
consideramos aceitáveis os saldos dos títulos públicos e privados, no tocante à existência, 
mensuração, assim como suas divulgações, no contexto das demonstrações financeiras 
tomadas em conjunto, referentes ao exercício findo em 31 de março 2019. 

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório 
do auditor  
A administração do Fundo é responsável por essas outras informações que compreendem 
a demonstração das evoluções do valor da cota e da rentabilidade.  

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange a demonstração das 
evoluções do valor da cota e da rentabilidade, e não expressamos qualquer forma de 
conclusão de auditoria sobre essa demonstração.  

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a 
de ler a demonstração das evoluções do valor da cota e da rentabilidade e, ao fazê-la, 
considerar se essa demonstração está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra 
forma, aparenta estar distorcida de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, 
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concluirmos que há distorção relevante na demonstração das evoluções do valor da cota e 
da rentabilidade, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este 
respeito. 
 
Responsabilidade da administração do fundo pelas demonstrações financeiras 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis aos fundos de investimento regulamentados pela Instrução CVM 555/14 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. 
 
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável, dentro das 
prerrogativas previstas na Instrução CVM 555/14, pela avaliação da capacidade do Fundo 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar o Fundo ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 
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 financeiras. 
 
Como parte da 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 financeiras, 
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 
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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 financeiras 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. 

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada

Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante
nossos trabalhos.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com a administração, determinamos
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações
contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos
de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que
lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em
circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser
comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação
podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o
interesse público.

São Paulo, 25 de junho de 2019 

KPMG Auditores Independentes 
CRC 2SP014428/O-6 

Luciana Liberal Sâmia 
Contadora CRC 1SP198502/O-8 



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

Demonstrativo da composição e diversificação da carteira

em 31 de março de 2019

(Em milhares de Reais)

Valor de % sobre
mercado/ patrimônio

Aplicações/especificações Quantidade realização líquido

Disponibilidades 65                0,02             
      Banco Votorantim S.A. (*) 65 0,02              

Operações compromissadas 3.579           0,90              

  Títulos do Tesouro Nacional 3.579           0,90              
      Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) 3.397              3.579           0,90              

Títulos e valores mobiliários 394.103       99,24            

  Títulos do Tesouro Nacional 207.701       52,35            

      Tesouro Selic (LFT) 18.775            188.197       47,43            
      Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) 5.399              19.504         4,92              

  Debêntures 53.940         13,57            

      B3 S.A - Brasil, Bolsa, Balção 5.000              2.554           0,64              
      NCF Participações S.A. 263 2.704           0,68              
      Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. 240 2.438           0,61              
      Cia Eletricidade Estado Bahia Coelba 147 1.524           0,38              
      Natura Cosméticos S.A. 462 4.749           1,20              
      Duke Energy International Geração Paraná 1.500              1.504           0,38              
      Iochpe Maxion S.A. 5.047              5.157           1,30              
      Localiza Rent a Car S.A. 65 654              0,16              
      Rioloan 2 Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros 10.190            11.511         2,90              
      Centrais Elétricas Pará S.A.- CELPA 1.150              1.195           0,30              
      Saber Serviços Educacionais S.A 306 3.097           0,78              
      CPFL Energias Renováveis S.A. 486 3.033           0,76              
      Eletropaulo Metrop. Elet. São Paulo S.A. 10.000            10.121         2,55              
      Diagnosticos America S.A. 109 1.110           0,28              
      Estácio Participações S.A. 11 111              0,03              
      Cosan S.A. Indústria e Comércio 907 911              0,23              
      Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS 1.546              1.567           0,39              

  Letras financeiras 114.820       28,95            

      Banco ABC Brasil S.A. 60 9.333           2,35              
      Banco Mercedes Benz do Brasil S.A 10 1.532           0,39              
      Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A 85 17.577         4,43              
      Banco CSF S.A. 15 3.060           0,77              
      Banco do Brasil S.A. (**) 5 4.586           1,16              
      Banco Alfa Invest S.A. 47 9.851           2,48              
      Banco Daycoval 36 8.007           2,02              
      Banco Estado Pará S.A 30 4.622           1,16              
      Banco Toyota Brasil S.A 50 7.722           1,95              
      Banco BTG Pactual S.A 105 17.930         4,52              
      Paraná Banco S.A 47 9.705           2,45              
      Banco Votorantim S.A (**) 27 20.895         5,27              

  Cotas de fundos de investimento 13.197         3,33              

      Votorantim Atuarial Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento 6.660.574       13.197         3,33              

  Certificado de depósito bancário 4.128           1,04              

      Banco Caixa Geral Brasil S.A 4.000              4.128           1,04              

Instrumentos financeiros derivativos 317              0,08              

      Mercados futuros - Posições vendidas 468 25 0,01              
      Compra de opções de venda 5.900              292              0,07              

Total do ativo 397.747       100,24          

Instrumentos financeiros derivativos 244              0,06              
      Mercados futuros - Posições compradas 672 26 0,01              
      Venda de opções de venda 5.900              218              0,05              

Outras obrigações 723              0,18              

      Cotas a resgatar 56 0,01              
      Diversas 667              0,17              

Patrimônio líquido 396.780       100,00          

Total do passivo 397.747       100,24          

(*) Partes relacionadas à Administradora/Gestora 
(**) Aplicações em títulos e valores mobiliários de empresas ligadas

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Votorantim Fundo de Investimento Eagle Renda Fixa Longo Prazo
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(Administrado pela Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)

Demonstrações das evoluções do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de março de 2019 e 2018

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

2019 2018
Patrimônio líquido no início do exercício
    Representado por 38.358.544 cotas a R$ 14,047923 cada 538.858   
    Representado por 20.575.971 cotas a R$ 12,917355 cada 265.787   

  Cotas emitidas
   14.735.512 cotas 211.275   
   34.800.208 cotas 473.763   

  Cotas resgatadas
    26.571.070 cotas (344.508)  
    17.017.635 cotas (219.188)  

  Variação no resgate de cotas (37.254)    (12.591)    

Patrimônio líquido antes do resultado do exercício 368.371   507.771   

  Renda fixa e outros títulos e valores mobiliários 32.979     32.325     

    Apropriação de rendimentos 31.924     26.703     
   Devalorização/Valorização a preço de mercado (1.178)      78            
    Resultado nas negociações 43            (31)           
    Resultado de operações compromissadas 1.002       3.383       
    Resultado de aplicação em cotas de fundos de investimento 1.188       2.192       

  Demais receitas 71.701     34.080     

    Ganhos com derivativos 71.684     33.801     
    Outras receitas 17            279          

  Demais despesas (76.271)    (35.318)    

    Remuneração da administração (3.045)      (2.108)      
    Serviços contratados pelo Fundo  (141)   (89)
    Auditoria e custódia  (76)                 (58)
    Publicações e correspondências (5) (3) 
    Perdas com derivativos (72.701)    (32.817) 
    Taxa de fiscalização (48) (39) 
    Corretagens e emolumentos (201) (128) 
    Despesas diversas  (54) (76)

Total do resultado do exercício 28.409     31.087     

Patrimônio líquido no final do exercício
    Representado por 26.522.986 cotas a R$ 14,959862 cada 396.780   
    Representado por 38.358.544 cotas a R$ 14,047923 cada 538.858   

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Composição do resultado do exercício

Votorantim Fundo de Investimento Eagle Renda Fixa Longo Prazo
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Votorantim Fundo de Investimento Eagle Renda Fixa 
Longo Prazo 
(Administrado pela Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários Ltda.)  

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
Exercícios findos em 31 de março de 2019 e 2018 

(Em milhares de Reais) 

1 Contexto operacional  

O Votorantim Fundo de Investimento Eagle Renda Fixa Longo Prazo iniciou suas operações em 
16 de outubro de 1995, sob forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração e 
tem como objetivo buscar superar, no médio/longo prazo, a rentabilidade da taxa DI “over”, 
mediante aplicação de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seu patrimônio líquido 
(“Patrimônio”) nos ativos permitidos pela legislação vigente e que dão nome à classe, 
relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, com a taxa de juros doméstica e ou 
índices de preço. 

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 ao capital investido 
em função da política de investimento adotada pela Administradora/Gestora ou pelos 
investimentos do Fundo que, por sua própria natureza, estão sujeitos aos seguintes riscos: de 
mercado, de crédito, de liquidez, de derivativos, e de associados e controles, havendo a 
possibilidade de aporte de recursos em caso de patrimônio líquido negativo, quando aplicável.  

O Votorantim Fundo de Investimento Eagle Renda Fixa Longo Prazo destina-se a investidores 
em geral. 

As aplicações realizadas no Fundo não contam com a garantia da Administradora ou de 
qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). 

2 Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras 

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis 
aos fundos de investimento, complementadas pelas normas previstas no Plano Contábil dos 



Votorantim Fundo de Investimento Eagle Renda Fixa 
Longo Prazo 

(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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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”.

Os títulos e valores mobiliários das carteiras de aplicações dos fundos de investimento
regidos pela CVM, nos quais o Votorantim Fundo de Investimento Eagle Renda Fixa Longo
Prazo efetua aplicações, são classificados de acordo com a intenção de negociação da
Administradora 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.
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c. Operações compromissadas

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

d. 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:

 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.
 

 

e. Instrumentos financeiros derivativos

As operações com instrumentos financeiros derivativos são registradas da seguinte forma:
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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.

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 2019, eram os seguintes: 

Vencimento 

Títulos do Tesouro Nacional 
Custo 

corrigido 
Valor de 
mercado 

 Até 12 
meses 

Acima de 12 
meses 

Tesouro Selic (LFT) 186.497 188.197 - 188.197
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)        19.135            19.504  - 19.504

Total 205.632 207.701 - 207.701

Vencimento 

Títulos Privados Custo corrigido Valor de mercado  Até 12 meses Acima de 12 meses 

Debêntures 52.384 53.940       2.554  51.386 
Certificado de depósito bancário (CDB)  4.128  4.128  4.128 - 
Letras financeiras (LF) 114.373 114.820 15.680 99.140 

Total 170.885 172.888 22.362 150.526 

Total geral 376.517 380.589 22.362 358.227 
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 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. 

Os valores de emissão dos títulos Tesouro Selic (LFTs) foram atualizados pela variação da taxa 
SELIC média (da data de emissão até 31 de março de 2019). 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 dos títulos Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTNs-B) foram 
atualizados pela variação do IPC-A (da data de emissão até 31 de março de 2019) 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) 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, representando as condições 
de mercado, características da emissão, prazo de vencimento e risco de crédito. 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. 

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 B3 S.A. - Brasil, Bolsa e Balcão, 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 
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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 B3 S.A. - Brasil, Bolsa e Balcão, 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. 

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 B3 S.A. - Brasil, Bolsa
e Balcão.

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 672 57.303 (26) - (26) 
DI de 1 dia - Vendido 455 30.567 11   - 11
Futuro de T10 - Vendido 13 6.293 14   14  -  

Total 1.140 94.163 (1) 14 (15)
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O valor referencial das operações no “mercado futuro” registradas em conta de 
compensação totaliza R$ 94.163. 

Os ganhos (deduzidos das perdas) com operações no “mercado futuro” no exercício 
totalizam R$ 42 (ganhos, deduzidos das perdas, de R$ 420 em 2018). 

Opções 

As operações com opções são registradas pelo valor dos prêmios pagos ou recebidos até o 
efetivo exercício da opção ou não, quando deverá ser baixado com aumento/redução do bem 
ou direito, caso seja exercida a opção, ou como receita/despesa no caso de não exercício da 
opção. 

As operações de opções sobre futuros são atualizadas diariamente pelo prêmio de referência 
divulgado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa e Balcão, cujos valores são apurados por metodologia 
própria disponível para consulta no próprio site e utilizam como base as volatilidades diárias 
das operações efetivadas no mercado.  

O quadro a seguir resume o valor referencial atualizado e os respectivos valores dos prêmios 
para as operações de opções: 

Mercado Vencimento 

Tipos de contratos Ativo objeto Quantidade 
Valor de 

referência 
Valor do 

prêmio 
 Até 12 
meses 

Acima de 
12 meses 

Venda de opção de venda IDI 5.900 1.648.058 (218) (218)  -  
Compra de opção de venda IDI 5.900 1.648.648 292   292  -  

Total 14.616 3.296.706 74 74 - 

O valor referencial das operações de opções registradas em conta de compensação totaliza 
R$ 3.296.706. 

As perdas (deduzidos dos ganhos) com operações de opções no exercício totalizam R$ 
1.059 (ganhos, deduzidos das perdas, de R$ 564 em 2018). 

c. Valor e tipo de margem em garantia

O quadro a seguir resume os valores depositados em garantia na B3 S.A. - Brasil, Bolsa e
Balcão em 31 de março de 2019:
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Títulos Quantidade Valor 

Tesouro Selic (LFT) 616 6.176 

  Total 616 6.176 

6 Riscos e política de administração de riscos  

Os riscos são 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;

 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
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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: 

• 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”.

Análise de Sensibilidade 

O VaR (Value at Risk) é a métrica de risco que informa a perda financeira esperada 
considerando um horizonte de tempo e um intervalo de confiança determinado. Para o cálculo 
do VaR, foi adotado o modelo paramétrico (delta-normal), horizonte com janela de 1 dia, matriz 
de correlação e desvio padrão em intervalo de 126 dias úteis e intervalo de confiança de 95%. 

Patrimônio líquido: 396.780 
VaR (Valor em risco): 0,0237% 
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7 Emissões e resgates de cotas  

As emissões e os resgates de cotas são processados com base no valor da cota resultante da 
divisão do valor do patrimônio líquido pelo número de cotas do Fundo, apurados, ambos, no 
encerramento do dia, assim entendido o horário de fechamento dos mercados em que o Fundo 
atua. 

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. A remuneração será calculada 
da seguinte forma: 

I - quando os recursos do fundo forem direcionados para aplicação em fundos de investimento 
administrados pela própria Administradora, a Administradora não cobrará remuneração; 

II - quando os recursos do Fundo forem direcionados para aplicação em fundos de investimento 
não administrados pela Administradora 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. 

A despesa correspondente à taxa de administração, no montante de R$ 2.238 (R$ 1.813 em 
2018), 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, a Administradora receberá taxa de performance 
correspondente a 20% da rentabilidade do Fundo que superar 100% da variação do Certificado 
de Depósito Interfinanceiro - CDI, sendo provisionada diariamente e paga semestralmente até o 
5º dia útil do mês subsequente. 
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A despesa correspondente à taxa de performance, no montante de R$ 807 (R$ 295 em 2018), 
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, os contratos de futuros e opções na B3 S.A. - Brasil, Bolsa e Balcão, e as cotas 
de fundos de investimento na B3 S.A. - Brasil, Bolsa e Balcão ou com os administradores.  

A despesa correspondente, no montante de R$ 71 (R$ 54 em 2018), está apresentada 
nas demonstrações das evoluções do patrimônio líquido em “Demais despesas - 
Auditoria e custódia”. 

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, 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 são realizados pela administradora do Fundo, Votorantim Asset 
Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 

12 Operações com empresas ligadas a Administradora/Gestora 

O Fundo possui títulos de emissão com empresas ligadas a Administradora/Gestora em 31 de 
março de 2019 conforme apresentado no demonstrativo da composição e diversificação da 
carteira.  

O Fundo operou com corretora ligada a Administradora/Gestora no exercício. 

Em 31 de março de 2019, a operação compromissada, integrante da carteira do Fundo, foi 
realizada com empresa ligada a Administradora/Gestora. 
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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.

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 da Administradora e da Gestora 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 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 

A Administradora coloca 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
financeiras do Fundo, acompanhadas do relatório dos auditores independentes 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: 2019 2018 
Rentabilidade do Fundo  6,49%  8,75% 
Patrimônio líquido médio  461.439 390.015 

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 pela Administradora 
atende aos princípios que preservam a independência do auditor. 

19 Alteração estatutária  

Conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 28 de janeiro de 2019, foi deliberada a 
alteração da classificação do Fundo de “Multimercado” para “Renda Fixa Longo Prazo”, 
alterando a denominação do social do Fundo de Votorantim Fundo de Investimento Eagle 
Multimercado Crédito Privado para o atual. 

Essa deliberação passou a vigorar a partir de 06 de março de 2019.

20 Informações sobre transações com partes relacionadas 

Conforme Instrução CVM nº 514 de 27 de dezembro de 2011, além da despesa de taxa de 
administração e performance descritas nas notas explicativas nº 8 e 9 respectivamente, e o saldo 
de disponibilidades apresentado no demonstrativo da composição e diversificação da carteira, 
foram realizadas as seguintes transações entre o Fundo e a Administradora, Gestora ou parte a 
eles relacionada no exercício conforme quadros abaixo: 
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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 2018 100,00% 0,18% 100,00% 
Maio de 2018 55,72% 0,13% 100,00% 
Junho de 2018 70,91% 0,56% 100,00% 
Julho de 2018 63,99% 0,41% 100,00% 
Agosto de 2018 100,00% 0,10% 100,00% 
Setembro de 2018 100,00% 1,56% 100,00% 
Outubro de 2018 64,37% 1,06% 100,00% 
Novembro de 2018 47,70% 0,51% 100,00% 
Dezembro de 2018 100,00% 0,42% 100,00% 
Janeiro de 2019 37,62% 0,29% 99,88% 
Fevereiro de 2019 79,70% 0,98% 100,00% 
Março de 2019 71,22% 0,46% 100,00% 

* Cotação ANBIMA

Operações com utilização de 
corretora parte relacionada 

Natureza do relacionamento 
existente 

Despesas de corretagem parte 
relacionada em R$ mil 

Futuros/Opções (Conglomerado) Administradora e 
Gestora (210) 

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 2018 100,00% 8,62% 99,84% 
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Maio de 2018 100,00% 5,98% 99,84% 
Junho de 2018 100,00% 0,81% 99,84% 
Julho de 2018 100,00% 4,04% 99,84% 
Agosto de 2018 100,00% 1,72% 99,84% 
Setembro de 2018 100,00% 1,24% 99,84% 
Outubro de 2018 100,00% 1,20% 99,84% 
Novembro de 2018 100,00% 1,45% 99,84% 
Dezembro de 2018 100,00% 2,45% 99,84% 
Janeiro de 2019 100,00% 3,40% 99,84% 
Fevereiro de 2019 100,00% 3,50% 99,84% 
Março de 2019 100,00% 6,14% 99,84% 
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* * *

Alcindo Canto Neto Karen Miyazaki 
Diretor Contadora CRC 1SP262221/O-1 

Títulos e Valores 

Mobiliários 

Natureza do relacionamento 

existente (contraparte) 

Montante das transações realizadas Saldos existentes Resultado reconhecido 

relacionado à transação Transação Quantidade Montante Quantidade Montante 

Operação compromissada 
(Conglomerado) 

Administradora e Gestora 

Compra com Revenda 3.085.465 4.011.515 

3.397 3.579 1.002 

Venda com Recompra 4.558 4.406 

Títulos Públicos 
(Conglomerado) 

Administradora e Gestora 

Compra 20.261 199.027 

18.764 186.290 12.366 

Venda 45.351 406.132 

Títulos Privados 
(Conglomerado) 

Administradora e Gestora 

Compra 72 14.917 
289 60.806 546 

Venda 196 9.394 



Votorantim Fundo de Investimento Eagle Multimercado - Crédito Privado 

Demonstração da Evolução do Valor da Cota e da Rentabilidade 

Rentabilidade do 
Fundo %  

Patrimônio líquido 
médio - R$ mil 

Valor da cota - 
R$(*) 

No mês 
(*) 

Acumulada 
(*) 

Março de 2018 - 14,047923 -   -  
Abril de 2018 560.132 14,122629 0,53 0,53 
Maio de 2018 533.865 14,123521 0,01 0,54 
Junho de 2018 488.215 14,192606 0,49 1,03 
Julho de 2018 460.394 14,285768 0,66 1,69 
Agosto de 2018 458.503 14,338298 0,37 2,07 
Setembro de 2018 442.521 14,418139 0,56 2,64 
Outubro de 2018 442.250 14,548742 0,91 3,57 
Novembro de 2018 442.717 14,609797 0,42 4,00 
Dezembro de 2018 438.147 14,692114 0,56 4,59 
Janeiro de 2019 435.520 14,812157 0,82 5,44 
Fevereiro de 2019 422.735 14,883146 0,48 5,95 
Março de 2019 403.587 14,959862 0,52 6,49 

(*) 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. 


