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ReZat6z'io do auditor independents
sobre as demonstrag6es cont6beis

Aos Cotistas e ao Administrador
Bradesco Funds de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Federal
CAdministrado pele Banco Bradesco S.A.)

Opiniao

Examinamos as demonstrag6es contgbeis do Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de
Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal("Fundo"), que compreendem o demonstrativo da
composigao e diversificagao da carteira em 31 de julio de 20xg e a demonstragao da evolugao do
patrim6nio liquido para o exercicio ando nessa data, bem como as correspondences notas explicativas:
incluindo o resumo das principais political contfbeis.

Em nossa opiniao, as demonstrag6es contfbeis arima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posigao patrimonial e financeira do Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de
Fundos de Investimento Renda Fina Referenciado DI Federal em 31 de julho de 20ig e o desempenho de
suas operag6es do exercicio linda nessa data, de acordo com as praticas contfbeis adotadas no Brasil,
aplicaveis aos fundos de investimento regidos pda Instrugao CVM ne 555.

Baseparaopiniao

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nomias brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estio descritas na segao a seguir, intitulada
Responsabilidades do auditor pda auditoria das demonstrag6es contfbeis". Somos independentes em

relagao ao Fundo, de acordo com os principios 6ticos relevantes previstos no C6digo de utica Profissional
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos
com as demais responsabilidades 6ticas conforme essas normas. Acreditamos que a evid6ncia de auditoria
obtida 6 suficiente e apropriada para fundamental nossa opiniao.

Principais Assuntos de Auditoria

Principais Assuntos de Auditoria(PAA) sio aqueles que, em nosso julgamento
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do
exercicio corrente. Esses assuntos foram tratados no contexts de nossa
auditoria das demonstrag6es contfbeis como um todo e na formagao
de nossa opiniao sobre essay demonstrag6es contgbeis e, portanto,
nio expressamos uma opiniao separada sobre essen assuntos.

Porque
6umPAA
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Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Federal

(Administrado pele Banco Bradesco S.A.)

Porgue 6 um PAA
Como o assunto foi conduzido em nossa
auditoria

Exist6ncia e mensuragao dos investimentos

Conforme apresentado no Demonstrative da
Composigao e Diversificagao da Carteira, as
aplicag6es do Funds sio compostas,
principalmente, por cotas de fundo de
investimento.

Nossos principais procedimentos de auditoria
consideraram, entre outros:

Obtivemos entendimento do desenho e testamos a
efetividade dos principais controles estabelecidos
para exist6ncia e mensuragao dos investimentos do
Fundo.O administrador do Fundo para a confirmagao da

exist6ncia da aplicagao em cotas de fundo utiliza o
correspondente extrato do fundo investido. Testamos a exist6ncia das aplicagiies em cotas de

fundo investido, por meio do confronto com
informag6es disponibilizadas pelo administrador do
fundoinvestido.

As aplicag6es em colas de fundo sio mensuradas
considerando o valor da iota disponibilizado pelo
administrador do fundo investido.

Considerando a relevincia dessas aplicag6es em
relagao ao patrim6nio liquido do Fundo e a
consequente apuragao do valor da iota, a exist6ncia
e mensuragio dessas aplicag6es foram consideradas
areas de taco em nossa auditoria.

Efetuamos o confronto do valor utilizado para
mensuragao das aplicag6es em cotas de funds com o
valor da iota disponibilizado peso administrador do
fundoinvestido.

Obtivemos o relat6rio de auditoria sobre as Qltimas
demonstrag6es contfbeis disponiveis do fundo
investido, e quando considerado apropriado,
tamb6m dos fundos investidos por esse fundo. Com
base nessas informag6es, analisamos se ha alguma
modificagao nos relat6rios dos auditores ou alguma
informagao com impacto relevante nas
demonstrag6es contfbeis do Fundo.

Nossos procedimentos de auditoria proporcionaram
evid6ncia apropriada e suHiciente sobre a exist6ncia
e mensuraglio dessas aplicag6es do Funds.
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Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Federal
(Administrado pelo Banco Bradesco S.A.)

Responsabilidades da3dministragao e da governanga pdas demonstrag6es contgbeis

A Administragao do Fundo 6 responsfvel pda elaboragao e adequada apresentagao das demonstrag6es
contfbeis de acordo com as praticas contgbeis adotadas no Brasil, aplicaveis aos fundos de investimento
regidos pda Instrugao CVM ng 555 e pelos controles internos que ela determinou como necessfrios para
permitir a elaboragao de demonstrag6es contfbeis livres de distorgao relevante, independentemente se
causada porfraude ou erro.

Na elaboragao das demonstrag6es contabeis, a Administragao 6 responsavel pda avaliagio da capacidade
do Fundo continuar operandi, divulgando, quando aplicavel, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operational e o uso dessa base contfbil na elaboragao das demonstrag6es contfbeis. A
continuidade das operag6es de um funds de investimento 6, adicionalmente, dependente da prerrogativa
dos cotistas em resgatar suas cotas nos termos do regulamento do Fundo.

Os responsfveis pda governanga do Fundo sio aqueles com responsabilidade pda supervisao do processo
de elaboragao das demonstrag6es contfbeis.

Responsabilidades do auditor pda auditoria das demonstrag6es contfbeis

Nossos objetivos sio obter seguranga razofvel de que as demonstrag3es contfbeis, tomadas em conjunto,
estio livres de distorgao relevante, independentemente se causada por fraude ou errs, e emitir relat6rio de
auditoria contendo nossa opiniao. Seguranga razofve16 um alto navel de seguranga, mas nio uma garantia
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorg6es relevantes existentes. As distorg6es podem ser decorrentes de fraude ou
erro e sio consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro
de uma perspectiva razoavel, as decisi5es econ6micas dos usufrios tomadas com base nas referidas
demonstrag6es contfbeis.

Coma parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
exercemos julgamento professional e mantemos ceticismo professional ao lingo da auditoria. A16m disso:

Identificamos e avaliamos os riscos de distorgao relevante nas demonstrag6es contfbeis,
independentemente se causada por fraude ou errs, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem homo obtemos evid6ncia de auditoria apropriada e suficiente
para fundamentar nossa opiniao. O risco de nio detecgao de distorgao relevante resultante de fraude 6
maior do que o proveniente de errs, ja que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos
conluio, falsificagao, omissio ou representag6es falsas intencionais.

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados is circunstancias, mas nio com o objetivo de expressarmos
opiniao sobre a eficfcia dos controles internos do Funds.

Avaliamos a adequaQao das political contfbeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contfbeis e
respectivas divulgag6es feitas pda Administragao.

Concluimos sobre a adequagao do uso, pda administragao, da base contfbil de continuidade
operational e, com base nas evid6ncias de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relagao a
eventos ou condig6es que possam levantar dQvida significativa em relaQao a capacidade de
continuidade operacional do Fundo. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atengao em nosso relat6rio de auditoria para as respectivas divulgag6es nas demonstrag6es contfbeis
ou incluir modificagao em nossa opiniao, se as divulgag6es forem inadequadas. Nossas conclus6es
estio fundamentadas nas evid6ncias de auditoria obtidas at6 a data de nosso relat6rio. Todavia,
eventos ou condig6es futuras podem levar o Fundo a nio mais se manter em continuidade operacional
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Bradesco Funds de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Federal

(Administrado peso Banco Bradesco S.A.)

Avaliamos a apresentagao gerd, a estrutura e o conteQdo das demonstraQ6es contabeis, inclusive as
divulgag6es, e se as demonstrag6es contfbeis representam as correspondentes transag6es e os eventos
de maneira compativel com o objetivo de apresentagao adequada.

Comunicamo-nos com os responsfveis pda governanga a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da 6poca da auditoria e das constatag6es significativas de auditoria, inclusive as eventuais
defici6ncias significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Dos assuntos que foram objeto de comunicaQao com os responsfveis pda governanga, determinamos
aqueles que foram considerados como maid signiflcativos na auditoria das demonstrag6es contfbeis do
exercicio corrente e que, dessa madeira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos
esses assuntos em nosso relat6rio de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgagao
publica do assunto, ou quando, em circunstincias extremamente raras, determinarmos que o assunto nio
deve ser comunicado em nosso relat6rio porque as consequ6ncias adversas de tal comunicaQao podem,
dentro de uma perspectiva razoavel, superar os beneficios da comunicagao para o interesse pablico.

Barueri,l6 de outubro de 20ig

Auditores Independentes
CKC 2sroooiOO/u-5
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Demonstrativo da Composição e Diversificação da Carteira 

   Mês/Ano: 31 de julho de 2019 

Nome do Fundo: Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Referenciado DI 

Federal 

CNPJ: 00.824.198/0001-28 

Administrador: Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0001-12 

 
Aplicações - Especificações 

    
 Quantidade            Mercado / 

Realização 
R$ mil 

 % sobre o 
patrimônio 

líquido 
           
Disponibilidades        1  - 
    Banco conta movimento         1  - 
           
Cotas de fundos de Investimentos        140.456  100,09 
    Bradesco F.I.R.F. Referenciado DI Federal Extra  12.100.758,20371       140.456  100,09 
           
Despesas antecipadas        2  - 
    Taxa de Fiscalização - CVM         2  - 
           
Total do ativo        140.459  100,09 
           
Valores a pagar        125  0,09 
    Taxa de Administração         114  0,08 
    Auditoria e Custódia         11  0,01 
           
Patrimônio líquido        140.334  100,00 
           
Total do passivo e patrimônio líquido        140.459  100,09 
           

   

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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Demonstração da Evolução do Patrimônio Líquido 

Exercícios findos em 31 de julho de 2019 e de 2018 

Nome do Fundo: Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa 
Referenciado DI Federal 

CNPJ: 00.824.198/0001-28 

Administrador: Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0001-12 

 
Valores em R$ 1.000, exceto o valor unitário das cotas 

 2019  2018 
Patrimônio líquido no início do exercício    

Representado por 5.653,107 cotas a R$ 23.433,976730 cada 132.475   
Representado por 6.422,142 cotas a R$ 22.116,167810 cada   142.033 

 
Cotas emitidas no exercício 

   

11.225,578 cotas 269.496   
14.692,281 cotas   336.688 

    
Cotas resgatadas no exercício    

11.186,943 cotas (258.323)   
15.461,316 cotas   (341.490) 

    
Variação no resgate de cotas no exercício (10.610)  (13.348) 
    
Patrimônio líquido antes do resultado 133.038  123.883 

Resultado do exercício    
 

Cotas de fundos 8.596  9.934 
 Rendas/despesas de aplicação em cotas de fundos de investimento 8.596  9.934 
    
Demais despesas (1.300)  (1.342) 
 Auditoria e custódia (71)  (67) 
 Publicações e correspondências (6)  (7) 
 Remuneração da administração (1.211)  (1.254) 
 Taxa de fiscalização CVM (12)  (14) 
    
Total do resultado do exercício 7.296  8.592  

Patrimônio líquido no final do exercício    
Representado por 5.691,742 cotas a R$ 24.655,635700 cada 140.334   
Representado por 5.653,107 cotas a R$ 23.433,976730 cada   132.475 

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 



Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa 
Referenciado DI Federal 
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1 Contexto operacional 
O Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Referenciado DI 
Federal iniciou suas atividades em 2 de outubro de 1995, constituído sob a forma de condomínio 
aberto, com prazo indeterminado de duração. Destina-se ao público em geral que busque rentabilidade 
que acompanhe as variações das taxas do CDI e tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas 
rentabilidade que busque acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de 
depósitos interbancários CDI, através da atuação preponderante no mercado de taxa de juros 
doméstica. O Fundo pretende atingir seu objetivo através da aplicação em cotas de fundos de 
investimento. O Fundo pode concentrar 100% de seu patrimônio líquido em cotas de um mesmo fundo 
de investimento e em cotas de fundos do Administrador, da Gestora ou empresas a eles ligadas. Os 
fundos investidos podem adotar estratégias com instrumentos derivativos para proteção das posições 
detidas à vista, limitado a uma vez o valor de seu patrimônio líquido, sendo vedada para 
posicionamento e alavancagem e, desta forma, o Fundo, indiretamente, está exposto aos riscos 
inerentes a tais estratégias quando adotadas pelos fundos investidos.     
 
Consequentemente, as cotas do Fundo estão sujeitas às oscilações positivas e negativas de acordo com 
os ativos integrantes de sua carteira, podendo levar inclusive à perda do capital investido. 
 
As aplicações em Fundo não são garantidas pelo Administrador, Gestora, de qualquer mecanismo de 
seguro ou ainda pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). 
 
A gestão da carteira do Fundo é realizada pela BRAM - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliários. 
 

2 Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis 
As demonstrações contábeis são elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis aos fundos de investimento regidos pela Instrução CVM nº 555, complementadas pelas 
normas previstas no Plano Contábil dos Fundos de Investimento (COFI) e pelas orientações emanadas 
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As demonstrações contábeis incluem, quando aplicável, 
estimativas e premissas na mensuração e avaliação 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 Práticas contábeis  
Entre as principais práticas contábeis adotadas destacam-se: 
 

(a) Reconhecimento de receitas e despesas 
O Administrador adota o regime de competência para o registro das receitas e despesas. 
 

(b) Cotas de fundos de investimento 
Os investimentos em cotas de fundos de investimento são registrados pelo custo de aquisição e 
atualizados, diariamente, pelo valor da cota divulgada pelo Administrador do fundo investido. 
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Referenciado DI Federal 
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4 Gerenciamento de riscos  
 

(a) Tipos de risco 
 
Mercado 
O valor dos ativos que integram as carteiras dos fundos de investimento nos quais o Fundo aplica seus 
recursos pode aumentar ou diminuir de acordo com as flutuações de preços e cotações de mercado. 
Em caso de queda do valor dos ativos, o patrimônio do Fundo pode ser afetado negativamente. A 
queda nos preços dos ativos integrantes da carteira do Fundo pode ser temporária, não existindo, no 
entanto, garantia de que não se estenda por períodos longos e/ou indeterminados. 
 
Derivativos 
Consiste no risco de distorção do preço entre o derivativo e seu ativo objeto, nos quais o fundo 
investido pode contratar, podendo ocasionar aumento da volatilidade do Fundo, limitar as 
possibilidades de retornos adicionais nas operações, não produzir os efeitos pretendidos, bem como 
provocar perdas aos cotistas. 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. 
 
Crédito 
É o risco de inadimplemento ou atraso no pagamento de juros ou principal dos títulos que compõem a 
carteira do fundo investido. Neste caso, o efeito no Fundo é proporcional à participação na carteira do 
título afetado. O risco de crédito está associado à capacidade de solvência do Tesouro Nacional, no 
caso de títulos públicos federais, e da empresa emissora do título, no caso de títulos privados. 
 
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 dos fundos de investimento nos quais o Fundo aplica. 
 

(b) Controles relacionados aos riscos 
De forma resumida, o processo constante de avaliação e monitoramento do risco consiste em: 
 
• Estimar as perdas máximas potenciais dos fundos por meio do VaR (“Value at Risk”); 
• Definir parâmetros para avaliar se as perdas estimadas estão de acordo com o perfil do Fundo, se 

agressivo ou conservador; e 
• Avaliar as perdas dos fundos em cenários de stress. 
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(c) Análise de sensibilidade 
 
Data de Referência 31 de julho de 2019 
Patrimônio Líquido - PL 140.334                                                                                                                             

 Metodologia VaR VaR Paramétrico - 95% de intervalo de confiança - Horizonte de tempo de 21 
dias - Decaimento de 0,94. 

Value at Risk - VaR   0  
VaR/PL 0,00% 
 
A mensuração dos riscos de mercado tem por objetivo a avaliação das perdas possíveis com as 
variações de preços e taxas no mercado financeiro.  
 
O método Value at Risk – VaR (Valor em Risco), representa a perda máxima esperada para 21 dias com 
95% de confiança. 
 
Este método assume que os retornos dos ativos são relacionados linearmente com os retornos dos 
fatores de risco e que os fatores de risco são distribuídos normalmente.  
 
Estas aproximações podem subestimar as perdas decorrentes do aumento futuro da volatilidade dos 
ativos e, portanto, podem haver perdas superiores ao estimado conforme oscilações de mercado. 
 

5 Emissões e resgates de cotas  
 

(a) Emissão  
Na emissão de cotas do Fundo, o valor da aplicação é convertido pelo valor da cota de abertura do 
próprio dia do pedido de aplicação, mediante a efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo 
investidor ao Administrador, em sua sede ou dependências. 
 

(b) Resgate  
Para efeito do exercício do direito de resgate pelo condômino, as cotas do Fundo têm seu valor 
atualizado diariamente. No resgate de cotas do Fundo, o valor do resgate é convertido pelo valor da 
cota de abertura do próprio dia da solicitação de resgate e o crédito é efetuado no mesmo dia. 
 

6 Remuneração do Administrador 
Pela prestação dos serviços de administração do Fundo, que incluem a gestão da carteira, as atividades 
de tesouraria e de controle e processamento dos ativos financeiros, a distribuição de cotas e a 
escrituração da emissão e resgate de cotas, o Fundo paga a taxa de 1% ao ano, calculada e 
provisionada diariamente, por dia útil, sobre o patrimônio líquido do Fundo e, paga mensalmente, por 
períodos vencidos. 
 
A taxa de administração compreende todas as taxas de administração dos fundos nos quais o Fundo 
porventura invista. 
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No exercício findo em 31 de julho de 2019, a despesa de taxa de administração foi de R$ 1.211  
(R$ 1.254 em 2018), registrada na conta “Remuneração da administração”.  
  
O Fundo paga, a título de taxa máxima de custódia, o percentual anual de 0,03% sobre o valor de seu 
patrimônio líquido. 
 
O Fundo não possui taxa de ingresso, saída ou performance. 
 

7 Custódia dos títulos da carteira 
O controle das cotas dos fundos de investimento que compõem a carteira do Fundo está sob a 
responsabilidade do Administrador do fundo investido, ou de terceiros por ele contratados. 
 

8 Transações com partes relacionadas 
No exercício findo em 31 de julho de 2019, o Fundo realizou as seguintes operações com partes 
relacionadas: 
 
 a)  Despesas com partes relacionadas 
 
Despesas Saldo Instituição Relacionamento 
Taxa de administração 1.211 Banco Bradesco S.A. Administrador 
Taxa de custódia 43 Banco Bradesco S.A. Administrador 
 1.254   

 
 b)  Ativo de emissão com parte relacionada 
 
Operação Saldo Instituição Relacionamento 
Conta corrente 1 Banco Bradesco S.A. Administrador 

 
9 Legislação tributária  

 
(a) Imposto de renda  

Os rendimentos auferidos são tributados pelas regras abaixo: 
 
Seguindo a expectativa do Administrador 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 
Receita Federal do Brasil, os rendimentos estão sujeitos ao imposto de renda retido na fonte às 
seguintes alíquotas, de acordo com o prazo de aplicação contado entre a data de aplicação e a data do 
resgate: 
 
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; 
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IV 15% em aplicações com prazo superior a 720 dias. 

Independente do resgate das cotas há a retenção de imposto de renda à alíquota de 15%, através da 
diminuição automática, realizada semestralmente, 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. 

Conforme legislação em vigor as eventuais perdas apuradas no resgate das cotas podem ser 
compensadas com eventuais rendimentos auferidos em resgates ou incidências posteriores, no mesmo 
ou em outros fundos detidos pelo investidor no mesmo administrador, desde que sujeitos à mesma 
alíquota do imposto de renda. 

A forma de apuração e retenção de imposto de renda na fonte descrita acima não se aplica aos cotistas 
que estão sujeitos a regimes de tributação diferenciados, nos casos previstos na legislação em vigor ou 
por medida judicial. 

(b) IOF (Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007)
O art. 32 do Decreto nº 6.306/07 determina a incidência do IOF, à alíquota de 1% ao dia sobre o valor
do resgate, limitado ao percentual de rendimento da operação, em função do prazo de aplicação. Esse
limite percentual decresce à medida que aumenta o número de dias corridos entre a aplicação e o
resgate de cotas, conforme a tabela anexa ao Decreto nº 6.306/07. Para os resgates efetuados a partir
do trigésimo dia da data de aplicação, não haverá cobrança do IOF.

10 Política de distribuição dos resultados 
Os resultados auferidos são incorporados ao patrimônio, com a correspondente variação do valor das 
cotas, de maneira que todos os condôminos deles participem proporcionalmente à quantidade de 
cotas possuídas. 

11 Política de divulgação das informações 
A divulgação das informações do Fundo aos cotistas é realizada através de correspondência, inclusive 
por meio de correio eletrônico. 

12 Rentabilidade 
As rentabilidades nos últimos exercícios foram as seguintes: 

Data 
Rentabilidade 

(%) 
Patrimônio 

líquido médio 
Índice de 

mercado (a) 
Exercício findo em 31 de julho de 2019 5,21 143.625 6,35 
Exercício findo em 31 de julho de 2018 5,96 148.677 7,09 

(a) Conforme definido no regulamento o Fundo utiliza o DI - Depósito Interfinanceiro, calculado e
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divulgado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, como índice de mercado - benchmark. 

13 Demonstração das evoluções do valor da cota e da rentabilidade - não auditado 

Rentabilidade (%) 
Fundo 

 
Índice de Mercado (a) 

Valor Patrimônio 
Data da cota Líquido médio Mensal Acumulada Mensal Acumulada 

31/07/2018 23.433,976730 - - - - - 
31/08/2018 23.544,003460 136.658 0,47 0,47 0,57 0,57 
30/09/2018 23.635,542800 138.006 0,39 0,86 0,47 1,04 
31/10/2018 23.741,856400 134.501 0,45 1,31 0,54 1,59 
30/11/2018 23.838,440470 134.901 0,41 1,73 0,49 2,09 
31/12/2018 23.935,192460 135.038 0,41 2,14 0,49 2,59 
31/01/2019 24.042,279610 156.620 0,45 2,60 0,54 3,15 
28/02/2019 24.140,074720 158.239 0,41 3,01 0,49 3,66 
31/03/2019 24.233,410040 146.150 0,39 3,41 0,47 4,14 
30/04/2019 24.337,002130 143.158 0,43 3,85 0,52 4,68 
31/05/2019 24.446,020350 147.528 0,45 4,32 0,54 5,25 
30/06/2019 24.540,888630 146.126 0,39 4,72 0,47 5,75 
31/07/2019 24.655,635700 146.418 0,47 5,21 0,57 6,35 

(a) Conforme definido no regulamento o Fundo utiliza o DI - Depósito Interfinanceiro, calculado e
divulgado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, como índice de mercado - benchmark.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.  Os investimentos em
fundos não são garantidos pelo Administrador, Gestora, por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda,
pelo Fundo Garantidor de Créditos.

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

15 Prestação de outros serviços e política de independência do auditor 
Em atendimento à Instrução nº 381/03 da Comissão de Valores Mobiliários, registre-se que o 
Administrador, no exercício, não contratou nem teve serviços prestados pela PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes, relacionados a este Fundo de Investimento por ele administrado que não os 
serviços de auditoria externa, em patamares superiores a 5% do total dos custos de auditoria externa. 
A política adotada atende aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com os 
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critérios internacionalmente aceitos, quais sejam, o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, 
nem exercer funções gerenciais no seu cliente ou promover os interesses deste. 
 

16 Informações adicionais 
Contador:  
Ricardo Ignácio Rocha 
CRC 1 SP 213357/O-6-T-PR 
 
Diretor responsável: 
André Bernardino da Cruz Filho 
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