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Fundo de Investimento de Ações Saline – Investimento no Exterior 
CNPJ: 00.996.200/0001-46 
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ: 59.281.253/0001-23) 
 

Demonstração da composição e diversificação das aplicações 
31 de março de 2019 
(Em milhares de reais, exceto cotação) 
 

Aplicações  Espécie  Quantidade  Cotação  

Mercado / 
Realização  

% sobre o 
patrimônio 

líquido 
           

Aplicações interfinanceiras de liquidez        6.259  2,20 
           

Títulos Públicos       6.259  2,20 
Notas do tesouro nacional - NTNB   1.831    6.259  2,20 

           

Títulos públicos federais        21.477  7,56 
Letras financeiras do tesouro - LFT   2.143    21.477  7,56 

           

Quotas de fundos de investimento        494.166  173,92 
FII BTG Pactual Corporate Office   1.725.180,0000    166.463  58,59 
Ishares Ibovespa Fundo de Índice   1.682.360,0000    154.457  54,36 
Capital MKTS FI RF   12.126.699,0188    108.849  38,31 
Cl4 Capital FIA   19.922.651,5724    39.672  13,96 
Vinland M2 FIC fIM IE   18.500.000,0000    19.374  6,82 
Vinland LB FIC FIM   5.000.000,0000    5.351  1,88 

           

Ações de companhias abertas        12.802  4,51 
BTGP Banco PNA DIR  210.000  36,20  7.602  2,68 
PPLA Participations Ltd DIR  2.000.000  2,60  5.200  1,83 

           

Instrumentos financeiros derivativos        3.995  1,41 
Compras de opções de venda       2.072  0,73 
Diferencial a receber - SWAP       1.923  0,68 

           

Outros créditos        62.319  21,93 
Negociação e intermediação de valores       51.176  18,01 
Box a receber       6.028  2,12 
Resgates de quotas de fundos a receber       5.112  1,80 
Diversos       3  - 

           

Total do ativo        601.018  211,53 
           

Instrumentos financeiros derivativos        257.923   
Vendas de opções de compra       132.025   
Vendas de opções de venda       73.964   
Obrigações por compras a termo a pagar       50.983   
Mercado futuro - ajuste diário       951   

           

Exigibilidades        58.979   
Negociação e intermediação de valores       51.248   
Credores por empréstimos de ações       7.602   
Imposto de renda a pagar       105   
Taxa de administração       22   
Taxa de custódia       2   

           

Patrimônio líquido        284.116   
           

Total do passivo e patrimônio líquido        601.018   

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.  



 
 
 

 

Fundo de Investimento de Ações Saline – Investimento no Exterior 
CNPJ: 00.996.200/0001-46 
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ: 59.281.253/0001-23) 
 
Demonstrações das evoluções do patrimônio líquido 
Exercícios findos em 31 de março de 2019 e 2018 
(Em milhares de reais, exceto valor unitário da quota) 
 
 
  2019  2018 
     

Patrimônio líquido no início do exercício     
65.739.297,1789 quotas a R$ 4,5655 300.134  - 
48.446.803,5440 quotas a R$ 3,4388 -  166.598 

     

Quotas emitidas     
102.235,5115 quotas 340  - 
33.765.686,2031 quotas -  107.913 

     

Quotas resgatadas     
15.195.177,0817 quotas (40.793)  - 
16.473.192,5682 quotas -  (40.499) 

     

Variação no resgate de quotas  (16.246)  (21.730) 
     

Patrimônio líquido antes do resultado  243.435  212.282 
     

Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez  108   
     

Quotas de fundos de investimento  6.374  5.703 
Valorização de quotas 6.374  5.703 

     

Resultado de ações  83.981  46.758 
Valorização a preço de mercado 52.740  25.950 
Resultado nas negociações (4.063)  8.006 
Dividendos e juros sobre capital próprio 35.304  12.802 

     

Resultado de opções  (62.373)  60.436 
Valorização a preço de mercado 65.665  9.246 
Resultado nas negociações (128.038)  51.190 

     

Resultado de renda fixa e demais títulos e valores mobiliários  2.547  1.095 
Apropriação de rendimentos 2.545  657 
Valorização/(desvalorização) a preço de mercado (5)  214 
Resultado nas negociações 7  224 

     

Demais receitas  51.391  41.144 
Ganhos com derivativos 51.379  41.127 
Diversas 12  17 

     

Demais despesas  (41.347)  (67.284) 
Taxa de administração (216)  (215) 
Taxa de permanência -  (12) 
Taxa de fiscalização (36)  (30) 
Corretagem (1.069)  (1.552) 
Perdas com derivativos (39.685)  (65.199) 
Custódia (37)  (57) 
Despesas com fiança (291)  (170) 
Diversas (13)  (49) 

     

Resultado do exercício  40.681  87.852 
     

Patrimônio líquido no final do exercício     
50.646.356,6087 quotas a R$ 5,6098 284.116  - 
65.739.297,1789 quotas a R$ 4,5655 -  300.134 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 



 
 
 

 

Fundo de Investimento de Ações Saline – Investimento no Exterior 
CNPJ: 00.996.200/0001-46 
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ: 59.281.253/0001-23) 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras 
31 de março de 2019  
(Em milhares de reais) 
 
 
1. Contexto operacional 

 
O Fundo de Investimento de Ações 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. 
 
O Fundo tem como objetivo em obter valorização das quotas no médio e longo prazo, mediante 
aplicação de recursos, preponderante, em carteira diversificada de ações e outros ativos 
financeiros emitidos por companhias identificadas pelo GESTOR como subavaliadas pelos 
mercados onde são negociadas com o objetivo de buscar elevados retornos absolutos.  
 
Destina-se a receber aplicações de um grupo restrito de investidores, classificados como 
profissionais. 
 
Os quotistas, ao fazerem aplicações neste Fundo, estarão expostos ao risco de perda do 
capital investido sem que conte com a garantia da Administradora ou de qualquer mecanismo 
de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (“FGC”). 
 
 

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras 
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
aplicáveis aos fundos de investimentos, complementadas pelas normas previstas no Plano 
Contábil dos Fundos de Investimento (“COFI”) e pelas orientações emanadas da Comissão 
de Valores Mobiliários (“CVM”). 
 
Na elaboração dessas demonstrações financeiras foram utilizadas premissas e estimativas de 
preços para a contabilização e determinação dos valores dos ativos integrantes da carteira do 
Fundo. Dessa forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos, os resultados 
auferidos poderão vir a ser diferentes dos estimados. 
 
 

3. Principais práticas contábeis 
 
a) Apuração do resultado 

 
O resultado é apurado de acordo com o regime de competência. 
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(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ: 59.281.253/0001-23) 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
31 de março de 2019 
(Em milhares de reais) 
 
 

 

3. Principais práticas contábeis 
 

b) Títulos e valores mobiliários 
 
Os títulos e valores mobiliários são inicialmente registrados pelo valor justo e 
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 e ajustados diariamente pelo valor 
justo, onde 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 para mantê-los até o vencimento, desde 
que sejam observadas as seguintes condições: 
 
a. O Fundo seja destinado a um único investidor, a investidores pertencentes ao 

mesmo conglomerado ou grupo econômico-financeiro ou fundos de investimento 
fechados exclusivamente destinados a investidores qualificados; e 

 

b. A capacidade financeira do investidor seja declarada formalmente através do 
termo de adesão. 

 

O valor justo no reconhecimento inicial é adicionado os custos de transação e tais 
títulos são avaliados, diariamente, pelo custo amortizado. 
 

c) Ações 
 

As ações de companhias abertas são registradas pelo custo de aquisição, inclusive 
corretagens e emolumentos, ajustados pela valorização da cotação de fechamento do 
último dia em que foram negociadas na B3 S.A.. Os resultados das operações 
constituídos dos ajustes por variações são reconhecidos diariamente no resultado e estão 
apresentados na demonstração das evoluções do patrimônio líquido. 

 
d) Dividendos e/ou juros sobre capital próprio 

 
Os dividendos e/ou juros sobre capital próprio são contabilizados em receita quando as 
ações correspondentes são consideradas ex-direito na B3 S.A.. 
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Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
31 de março de 2019 
(Em milhares de reais) 
 
 

 

3. Principais práticas contábeis--Continuação 
 

e) Instrumentos financeiros derivativos 
 
De acordo com a Instrução CVM nº 577, de 07 de julho de 2016, 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. 

 
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. No caso das opções com pouca 
liquidez, quando não é possível a obtenção do valor de mercado, utiliza-se o modelo 
de precificação Black & Scholes. 

 
f) Quotas de fundos de investimento 

 
De acordo com a Instrução CVM nº 577, de 07 de julho de 2016, as quotas de fundos de 
investimentos são classificadas na categoria “títulos para negociação” e avaliados da 
seguinte forma: 
 
As quotas de fundos de investimento são atualizadas diariamente com base no valor da 
quota divulgado pelos Administradores dos fundos onde os recursos são aplicados. A 
valorização e desvalorização das quotas de fundos de investimento estão apresentadas 
em “Quotas de fundos de investimento – valorização de quotas”. 
 

g) Empréstimos de ações 
 
As ações cedidas e recebidas em empréstimo são contratadas e valorizadas pela 
cotação de fechamento do último dia em que foram negociadas na B3 S.A. e o resultado 
é reconhecido nas rubricas de “Valorização de ações tomadas” e “Desvalorização de 
ações cedidas”. Os direitos e obrigações nas operações de empréstimos de ações são 
registrados em contas patrimoniais e os ganhos/perdas referentes aos empréstimos 
cedidos são reconhecidos no resultado nas rubricas “Rendas de direitos por empréstimos 
de ações” e empréstimos tomados “Despesas de empréstimos de ações”.  
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4. Títulos e valores mobiliários 
 
Os títulos e valores mobiliários integrantes da carteira e suas respectivas faixas de 
vencimento estão assim classificados: 

Títulos para negociação 

 

Custo  
Valor de 
mercado  

Faixas de 
vencimento 
(n° de dias) 

       
Títulos públicos federais  21.494  21.477   

Letras financeiras do tesouro – LFT  21.494  21.477  Acima de 360 dias 
       
Ações de companhias abertas  10.154  12.802   
       
Quotas de fundos de investimento  494.166  494.166   
       
Total de títulos e valores mobiliários  525.814  528.445   

 
Em 31 de março de 2019, o Fundo possuía R$21.477 em títulos públicos federais vinculados 
como garantia de operações na B3 S.A.. 

 
As metodologias adotadas pela Administradora para precificação, visam atualizar os ativos do 
Fundo de investimento por uma estimativa mais próxima dos valores efetivamente praticados 
no mercado financeiro, sendo adotados os seguintes critérios: 
• As quotas de fundos de investimento são atualizadas diariamente com base no valor da 

quota divulgado pelos Administradores dos fundos onde os recursos são aplicados. 
• Títulos públicos federais: são avaliados a mercado, tendo como base indexadores e/ou 

preços divulgados nos boletins ou publicações especializadas da Associação Brasileira 
das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”). 

• As ações de companhias abertas são registradas pelo custo de aquisição, inclusive 
corretagens e emolumentos, ajustados pela valorização da cotação de fechamento do 
último dia em que foram negociadas na B3 S.A.. 
 

Em 31 de março de 2019, o Fundo não possuía títulos classificados na categoria de “Títulos 
mantidos até o vencimento”. 

 
 
5. Instrumentos financeiros derivativos 

 
Política de utilização 
 
O Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte de sua política de investimentos. 
Estas estratégias visam 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. 
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5. Instrumentos financeiros derivativos  -- Continuação 
 
O Fundo pode realizar operações no mercado de derivativos em valores superiores ao seu 
patrimônio líquido, sem limites preestabelecidos. 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 quotista. 

 
As operações foram realizadas e registradas no mercado organizado da B3 S.A.. Em 31 de 
março de 2019 o Fundo detinha as seguintes posições em aberto: 
 
Opções  

Quantidade  

Valor a 
receber/ 
(pagar)  

Faixa de 
vencimento 
(no de dias) 

       
Compras de opções de venda  20.000  2.072   

IDI  20.000  2.072  Até 90 dias 
       
Vendas de opções de compra  (130.578.373)  (132.025)   

OFDOL  (130.129.913)  (132.025)  Até 90 dias 
   IDI  (20.000)  -  Até 90 dias 
       
Vendas de opções de venda  (130.129.913)  (73.964)   

OFDOL  (130.129.913)  (73.964)  Até 90 dias 
       

 
Futuro       

  
Valor dos 
contratos  

Valor do 
ajuste  

Faixas de vencimento 
(no de dias) 

       
Posição vendida  (154.189)  (951)   

INDF  (154.189)  (951)  Até 90 dias 
       
  (154.189)  (951)   

 
Swap       

Contraparte  
Valor 

referencial 

 
Diferencial a 

receber/(pagar) 

 Faixas de  
vencimento 
(n° de dias) 

       
Mercado interfinanceiro  203.807  1.923  Até 90 dias 

       
  203.807  1.923   

 
Termo     

  
Valor a 

receber/(pagar) 
 Faixas de vencimento 

(no de dias) 
     
Vendas a termo a pagar  50.983   

Ações  50.983  Acima de 360 dias 
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5. Instrumentos financeiros derivativos -- Continuação 
 

Demonstramos a seguir o resultado com operações no mercado de derivativos obtido pelo 
Fundo nos exercícios findos em 31 de março de 2019 e 2018: 
 

 

  

2019  2018 
        
Ganhos   721.636  1.543.877 
    Swap   3.057  41 
   Termo  31.734  12.541 
   Futuro  16.588  28.545 
   Opções  670.257  1.502.750 
     
Perdas   (772.315)  (1.507.513) 
    Swap   (1.066)  (14) 
   Termo  (30.539)  (13.675) 
   Futuro  (8.080)  (51.510) 
   Opções  (732.630)  (1.442.314) 
     
Resultados com instrumentos financeiros derivativos   (50.679)  36.364 

 
 
6. Gerenciamento de riscos 

 
a) Tipos de riscos 

 
Mercado 
 
O valor dos ativos que integram a carteira 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. 

 

Crédito 
 

Os ativos integrantes da carteira do Fundo podem estar sujeitos à capacidade de seus 
emissores em 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.  
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6. Gerenciamento de riscos -- Continuação 
 
a) Tipos de riscos-continuação 

 
Concentração 
 

A política de investimento do Fundo não exige que este diversifique seus investimentos. 
Dessa forma, o valor das quotas pode estar sujeito a maiores perdas do que se os ativos 
estivessem mais diversificados. 
 

Liquidez 
 

Caracterizam-se, primordialmente, mas não se limitam, pela possibilidade de redução ou 
mesmo 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 desejado. 

 
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 aos quotistas. 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. 

 
b) Controles relacionados aos riscos 

 
De forma resumida, o processo constante de avaliação e monitoramento do risco 
consiste em: 
 
I. Estimar as perdas potenciais do Fundo por meio do método VaR (Value at Risk). 
 
II. Definir parâmetros para avaliar se as perdas estimadas estão de acordo com o perfil 

do Fundo, se agressivo ou conservador. 
 
III. Avaliar as perdas dos ativos do Fundo em cenários de stress. 

 
IV. Basear as decisões de alocações do Fundo por meio do 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 
se define e controla o risco de crédito existente. 
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6. Gerenciamento de riscos—Continuação 
 

c)    Análise de sensibilidade 
 

O VaR estimado é feito em um horizonte de 2 anos e nível de confiança de 95%. 
 

Exercício Patrimônio líquido VaR 

31 de março de 2019 284.116 (1,12%) 
 

 
7. Emissões e resgates de quotas 

 
As emissões de quotas são processadas com base no valor da quota em vigor no dia da 
entrada efetiva dos valores na sede ou dependências da Administradora. 

 
Os resgates de quotas são processados com base no valor da quota em vigor no primeiro dia 
útil posterior ao dia da efetiva solicitação do resgate.  

 
 

Os resgates são pagos no terceiro dia útil subsequente ao da respectiva solicitação. Caso o 
total de resgates solicitados pelo quotista seja inferior a 10% dos recursos detidos por este, o 
pagamento do resgate é efetuado no dia da respectiva solicitação, desde que esta ocorra dentro 
do horário estabelecido pela Administradora, sem a cobrança de taxa e/ou despesas. 

 
Será devida ao quotista 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 quotas. 

 
 
8. Remuneração da Administradora  
 

A remuneração total paga pelo Fundo pelos serviços de administração será equivalente a um 
percentual anual de 0,10% sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo e rateada entre os 
diversos prestadores de serviços ao Fundo, na forma entre eles ajustada, com exceção do 
serviço de custódia, que possui remuneração própria. Foi estabelecida uma remuneração 
mínima mensal de R$ 3,75, devida à Administradora, anualmente corrigida pelo Índice Geral 
de Preços do Mercado (IGPM), caso o financeiro gerado fique aquém desse valor mínimo.  
 
Não é previsto o pagamento de taxa de performance à Administradora. 
Não há incidência de taxa de ingresso, tampouco de saída, sobre quotistas. 

 
 

9. 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 das quotas. 
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10. Tributação 
 
Imposto de renda 
 
A partir de 1º de janeiro de 2005, conforme estabeleceu a Lei 11.033, de 21 de dezembro de 
2004, os rendimentos auferidos são tributados na fonte à alíquota de 15%, apurado no 
resgate/amortização das quotas. 
 
Os quotistas isentos, os imunes e os amparados por norma legal ou medida judicial 
específicas não sofrem retenção do Imposto de Renda na Fonte. 

 
 
11. Custódia 

 
Os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos componentes da 
carteira do Fundo de investimento estão registrados e custodiados, em conta própria do 
Fundo, na B3 S.A. e no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (“SELIC”) do Banco 
Central do Brasil. 

 
 
12. Contrato de prestação de serviço de auditoria 

 
Em atendimento a Instrução CVM no 381, de 14 de janeiro de 2003, a Administradora informa 
que o Fundo, no exercício findo em 31 de março de 2019, contratou a Ernst Young Auditores 
Independentes S.S. somente para a prestação de serviços de auditoria das demonstrações 
financeiras, não tendo, a referida empresa, prestado qualquer outro tipo de serviço ao Fundo. 

 
 
13. Demandas judiciais 

 
Não há registro de demandas judiciais ou extrajudiciais, quer na defesa dos direitos dos 
quotistas, quer desses contra a administração do Fundo. 

 
 
14. Divulgação de informações 

 
A divulgação das informações relativas ao Fundo é feita de acordo com a legislação em vigor. 
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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. Informações sobre transações com partes relacionadas 
 

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

 
i. Taxa de administração - exigibilidades - R$22 
ii. Taxa de administração - resultado - R$216 

 
2. Compra de títulos e valores mobiliários da instituição administradora, gestora ou parte 

relacionada 
a. Administrador 

i. Montante de transações – $92,822 
ii. Saldo – $21,477 
iv. Despesa de corretagem – $237 
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16. Informações sobre transações com partes relacionadas -- Continuação 
 

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

a. Administrador 
i. Montante de transações – $500,292 
ii. Saldo – $21,477 
iii. Resultado – ($3,121) 
iv. Despesa de corretagem – $2,136 
 

4. Utilização de corretora parte relacionada à instituição administradora ou gestora 
a. Administrador 

i. Montante de transações – ($476,880) 
ii. Saldo – ($414,329) 
iii. Resultado – $2,002 
iv. Despesa de corretagem – $3,844 

 
5. Operações compromissadas com a instituição financeira parte relacionada 

a. Administrador 
i. Montante de transações – $444,915 
ii. Saldo – $6,259 
iii. Resultado – $108 

 
 

6. Compra e venda de títulos públicos e compromissadas por parte relacionadas 
 

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 

(*) Informar a 

fonte utilizada 

Abr/2018  1.0000     

Mai/2018  1.0000     

Jun/2018  1.0000  0.0080   

Jul/2018  1.0000  0.0043   

Ago/2018  1.0000  0.0001   

Set/2018  1.0000  0.0124   

Out/2018  1.0000  0.0997   

Nov/2018  1.0000  0.0134   
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Dez/2018  1.0000  0.0088   

Jan/2019  1.0000  0.0349   

Fev/2019  1.0000  0.0351   

Mar/2019  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/2018  100.0000  0.0057  0.9985 

Mai/2018  100.0000     

Jun/2018  100.0000  0.0010  0.9985 

Jul/2018  100.0000  0.0019  0.9985 

Ago/2018  100.0000  0.0128  0.9985 

Set/2018  100.0000  0.0300  0.9985 

Out/2018  100.0000  0.0687  0.9985 

Nov/2018  100.0000  0.0031  0.9985 

Dez/2018  100.0000  0.0002  0.9985 

Jan/2019  100.0000  0.0000  0.9985 

Fev/2019  100.0000  0.0088  0.9985 

Mar/2019  100.0000  0.0303  0.9985 
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17. 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 quotas do Fundo 

Banco BTG Pactual S.A. 

Controladoria BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM 
Custódia e tesouraria Banco BTG Pactual S.A. 
 
 
 
 

 
Allan Hadid 

Diretor 
CPF: 071.913.047-66 

Maria Cristina Gomes Fernandes 
Contadora 

CRC: 1RJ 060.462/O-9 
CPF: 959.283.247-15 
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Anexo I - Demonstração da evolução do valor da quota e da rentabilidade 
(não auditado) 
 
A rentabilidade bruta proporcionada pelo Fundo durante o exercício é demonstrada como se 
segue: 
 

Evolução do valor da quota e da rentabilidade  

Data Patrimônio 
líquido 
médio 

Valor da 
quota - 
R$ (*) 

 

Rentabilidade em % 

Fundo 

Mensal Acumulada 

     

31/03/2018 - 4,5655 - - 

30/04/2018 286.140 4,3283 -5,20% -5,20% 

31/05/2018 229.574 2,8239 -34,76% -38,15% 

30/06/2018 155.391 2,5968 -8,04% -43,12% 

31/07/2018 174.147 2,8514 9,80% -37,54% 

31/08/2018 175.156 2,9817 4,57% -34,69% 

30/09/2018 188.672 3,3075 10,93% -27,55% 

31/10/2018 189.099 3,3434 1,08% -26,77% 

30/11/2018 203.156 3,6935 10,47% -19,10% 

31/12/2018 206.048 3,9118 5,91% -14,32% 

31/01/2019 243.852 4,8299 23,47% 5,79% 

28/02/2019 283.258 5,5434 14,77% 21,42% 

31/03/2019 288.666 5,6098 1,20% 22,87% 

 
Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. 

 
 

 


