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INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA 

1. Informações Cadastrais 

1.1 Razão Social 
BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

1.2 Nome de fantasia 
BB DTVMS.A. 

1.3 Endereço 
Sede: Praça XV de Novembro n° 20 - 2° e 3" andares - Centro - Rio de 
Janeiro - RJ 
Escritório São Paulo: Av. Paulista 2300 - 4° andar - conjunto 42 - Cerqueira 
Cesar - São Paulo - SP 

1.4 CNPJ 
30 822.936/0001-69 

1.5 Data da Constituição 
15 05.1986 

1.6 Telefone 
Sede: 55 21 3808-7500 
Escritório São Paulo: 55 11 21 49-4300 

1.7 Fax 
Sede: 55 21 3808-7600 
Escritório São Paulo: 55 11 2149-4310 

1.8 Website 
www.bb.com.br/bbdtvm 

1.9 Quais são as autoridades regulat6rias em que a empresa possui registro? 
Fornecer detalhes sobre os registros, tais como nome, data e n• de 
registro da atividade. 

• Comissão de Valores Mobiliários- CVM: 
Distribuidora - 20.05.1986 
Administradora de Carteiras - Alo Declaratório 1481, de 
13.08 1990 
Representante de Investidor não residente - 13 .08. 1990 
Administrador de Fundo de Investimento Imobiliário- 13.01.2012 
Administradora de FAPI- 2 1.07.2007 
Administradora de FIDC- 21 .05.201 O 

• Banco Central do Brasil - Resolução CMN 1.120, de 1986 -
2705.1986 

1.10 Membro de associações de classe? Quais? 
• ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais; 
• APIMEC - Associação Brasileira de Mercado de Capitais; 
• AMEC - Associação de Investidores no Mercado de Capitais; 
• SINDICOR - Sindicato das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e 

Valores Mobiliários do Rio de Janeiro. 
• ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar 

versão ANBIMA 2.2 - Oezembro}2017 
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1.11 Nome de quem responde o questionário 
Gerência de Governança e Regulação 
Divisão de Governança e Planejamento 

1.12 Cargo 
Não se aplica. 

1.13 Telefone para contato 
55 2t 3808·7500 

1.14 Fax 
55 21 3808· 7600 

1.15 E-maíl para contato 
bbdtvm@bb.com.br 

2. Informações Institucionais 

2.1 Quadro societário: nomes dos principais soc1os e respectivas 
participações (anexar Resumo Profissional conforme modelo constante 
na Seção 3) 
A BB DTVM S.A. é uma subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., cujo maior 
acionista é o T escuro Nacional. 

2.2 Principais alterações no quadro societário nos últimos cinco anos. 
Não houve. 

2.3 Qual a estrutura empresarial do grupo? 
Anexo 1_ Organograma Banco do Brasil. 

2.4 Forneça o Organograma da Empresa (anexar Resumo Profissional dos 
principais executivos conforme modelo constante na Seção 3) 
Anexo 2_0rganograma BB DTVM. 

2.5 Responsável perante a CVM (anexar Resumo Profissional conforme 
modelo constante na Seção 3) 
Paulo Roberto Lopes Ricci - Diretor Presidente 
Carlos José da Costa André - Diretor Executivo de Gestão de Ativos 
João Vagnes de Moura Silva - Diretor Executivo de Administração de Fundos e 
Gestão da Empresa 
Ana Paula Teixeira de Sousa - Diretora Executiva Comercial e de Produtos. 

2.6 A empresa é signatária do Código de Regulação e Melhores Práticas da 
ANBIMA? Em caso afirmativo, citar o(s) Código(s) 
Sim, a BB DTVM é filiada à ANBIMA, bem como aderente e participante dos 
seguintes Códigos de Regulação e Melhores Práticas: 

• Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de 
1 nvestimento; 

• Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Programa 
de Certificação Continuada: 

• Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Negociação de 
Instrumentos Financeiros; e 

• Código ABVCAP/ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o 
Mercado de FIP e FIE E. 

ｾＭ
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2.7 A empresa é signatária do Código de Ética da ANBIMA? 
Sim, em 2017 a BB DTVM aderiu ao Estatuto da ANBIMA. ao Código de Ética e 
ao Código Operacional de Mercado da ANDIMA e às demais normas e 
regulamentos da Associação por ocasião de sua admissão à entidade. 

2.8 A empresa é signatária de outros Códigos ou assemelhados? Caso seja, 
citar as instituições 
Desde novembro de 201 O a BB DTVM é signatária do PRI - Princípios para o 
Investimento Responsável, iniciativa de investidores globais com apoio das 
Nações Unidas através da Iniciativa Financeira da UNEP. Programa Ambiental 
das Nações Unidas e o Pacto Global, propondo-se a aplicar em seus processos 
de gestão e em suas análises e tomadas de decisão de investimento práticas 
que favoreçam a integração de temas ambientais, sociais e de governança 
corporativa (ASG). 

Em outubro de 20t 6, a BB DTVM aderiu ao Código AMEC de Principias e 
Deveres dos Investidores Institucionais . Stewardship, uma iniciativa da 
Associação de Investidores no Mercado de Capitais (AMEC}, que tem como 
objetivo iniciar um processo de mudança de cultura de gestão e propriedade de 
valores mobiliários ao longo do tempo, promovendo a adoção de boas práticas 
de governança corporativa. 

2.9 Os principais sócios ou os principais executivos detêm participação em 
outros negócios? Quais? 
O Banco do Brasil S.A., controlador da BB DTVM S.A., detém diversas 
participações em outros negócios, conforme demonstrado no organograma do 
conglomerado. Quanto aos principais executivos da BB DTVM S.A., estes não 
possuem participações em outros negócios. 

2.10 Os principais executivos exercem alguma atividade de representação ou 
governança (cargos em Conselhos, Diretorias, Comissões, Associações, 
Bolsas, etc.) em outras empresas ou entidades? Quais? 
Sim, abaixo listados: 

•:• Carlos José da Costa André 
ANBIMA: 

• Vice-Presidente da Associação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiros e de Capita is 

• Membro Titular do Comitê de Fundos de Renda Fixa e 
Multimercado. 

EMPRESAS: 

• Membro do Conselho de Administração BB Securities Limited · 
Londres 

• Membro do Conselho de Administração BB Securities LLC • NY 
• Membro do Conselho de Administração BB Securities Asia Pte. 

ltd . 

••• Ana Paula Teixeira de Sousa 
ANBIMA: 

• Membro Titu lar do Subcomitê de Produtos Previdenciários. 
• Membro Titular do Conselho de Regulação e Melhores Práticas 

da Atividade de Distribuição de Produtos de Investimento no 
Varejo 

EMPRESAS: 
• Diretora Presidente da Besc Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobil iários S.A. 

Versão ANBIMA 2.2- Oezembro/20 17 

5 



Questionário Oue Diligence - Seção I 
#pública 

·:· Marconi José Quelroga Maciel 
ANBIMA: 

• Membro Títular do Comíté de Compliance. 

·:· Emílio Ricardo Carvalhals 
ANBIMA: 

• Membro Titular do Subcomité de Risco. 
• Membro Suplente Subcomité de 8enchmarks. 

•:• Jorge Marlno Ricca 
ANBIMA: 

• Presidente do Comitê de Fundos de Investimento de Ações. 

AMEC- ａｳｳｯ｣ｴ｡ｾｯ＠ de Investidores no Mercado de Capttais · 
• Presidente do Conselho Deliberativo. 

·:· Marcus André Cortez Pinheiro 
ANBIMA: 

• Membro Totular do Subcomité de Admonostração Foduciároa. 

·:· Flavio Mattos Gonçalves de Almeida 
ANBIMA: 

• Membro Titular do Comitê de Precificação de Ativos: 
• Membro Titular do Subcomitê de Benchmarks. 

·:· João Vagnes de Moura Silva 
ANBIMA: 

• Membro Totular da Comissão de Acompanhamento de Fundos 
de lnvestomento 

• Membro Titular Conselho de Aoompanhamento de Fundos de 
Investimento 

·:· Marcelo Marques Pacheco 
• Membro Suplente do Comitê de Fundos de Renda Ftxa e 

Multomercado 

2.11 Descreva breve histórico da empresa 
Fundada em t986, a 89 Gestão de Recursos DTVM S.A., com sede no Rio de 
Janeiro e escritório em São Paulo, tem como atividades principais a 
estruturação, instituoção. administração e gestão de fundos, carteiras e clubes 
de investimento. Lider na indústria nacional de Administração e Gestão de 
fundos de investtmentos desde 1994, a instituição conta com profosstonais de 
ano nível de qualificação e comprometimento e possuo produtos destinados aos 
dtversos segmentos de investidores. 

A BB DTVM possui o Aatlng MOt , nota máxima em qualidade de gestão, 
alribulda pela Moody's América Latina, uma das pnncopaos agênctas 
classificadoras de nsoo do mundo. O Rating agrega grande valor à empresa e 
constitui importante doferencial para mercado, atestando o alto grau de 
autonomoa concedido à BB DTVM na realização de seus processos. 

A 88 DTVM também recebeu nota "Excelente" pela Fitch Ratíngs, consoderada 
máxoma em uma escala de 5 níveis, atestando que a estrutura operacional e a 
capacidade de gestão de ativos da 88 DTVM são considerados extremamente 
robustos, comparadas às melhores práticas adotadas pelos gestores de 
recursos onternacionais. Destaca ainda a forte capacidade de geração de 
receítas e a alta qualificação e expenência dos profissionais 

Vorsao AN61MA 2 2 - Oezembro/201 7 
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Alinhada aos princípios de responsabilidade social e ambiental adotados pelo 
Banco do Brasil, desde novembro de 2010 a BB DTVM é signatária dos 
Princípios para o Investimento Responsável (PRI), iniciativa de investidores 
globais, apoiada pelas Nações Unidas, propondo-se a aplicar em seus 
processos de gestão práticas que favoreçam a integração de temas ambientais, 
sociais e de governança corporativa (ASG) em suas análises e decisão de 
investimento. A BB DTVM desenvolveu metodologia própria de avaliação de 
crédito e de ações de empresas. por meio da qual incorpora critérios de 
avaliação de ativos com base nos pilares de desempenho econômico-
financeiro, governança corporativa e aspectos ambientais e sociais. 

Desde 2012, a BB DTVM possui a "Certificação Internacional ISO 9001-08 -
Qualidade Total", pela Fundação Vanzolini, um dos mais renomados títulos em 
qualidade de serviços e processos de análise de risco de crédito. A certificação 
foi renovada em 2015, com validade até 1° de outubro de 2018. 

Em 2013, com o objetivo de dinamizar o modelo de negócio da BB DTVM, 
foram migrados para o Banco do Brasil S.A., os serviços de Controladoria, 
Processamento, Liquidação e Custódia dos fundos de investimento e carteiras 
administradas. Este processo propiciou ã BB DTVM maior foco nas atividades 
de gestão e administração, garantindo assim maior competitividade frente às 
novas demandas e desafios da indústria de fundos de investimento. 

Em 2014, a estrutura de gestão dos riscos de mercado e liquidez para fundos 
de investimento do Banco do Brasil S.A., foi incorporada pela BB DTVM. Assim, 
a empresa passou a contar com uma estrutura própria de gestão de riscos, 
alinhando-se às melhores práticas de gestão de riscos e governança da 
indústria de fundos de investimento. 

Desde outubro de 2015, a BB DTVM participa do Grupo de Trabalho 
Sustentabilidade da Anbima criado para promover as práticas de 
desenvolvimento sustentável, compartilhar conhecimento, projetos, estudos e 
posicionamentos sobre sustentabilidade e economia verde. 

Em outubro de 2016, a BB DTVM aderiu ao Código AMEC de Princípios e 
Deveres dos Investidores Institucionais - Stewardship, uma iniciativa da 
Associação de Investidores no Mercado de Capitais (AMEC), que tem como 
objetivo iniciar um processo de mudança de cultura de gestão e propriedade de 
valores mobiliários ao longo do tempo, promovendo a adoção de boas práticas 
de governança corporativa. 

Em dezembro de 2016, a BB DTVM assinou a Declaração do Investidor em 
apoio ao relatório · o ever Fiduciário do Século XXI", iniciativa do PRI, em 
conjunto com a UNEP FI e o The Generation Foundation. A Declaração do 
Investidor tem como objetivo convidar os formuladores de políticas 
internacionais e os governos nacionais a esclarecer as obrigações e deveres 
dos investidores e outras organizações no sistema de investimento. 

A liderança no ranking da Anbima de maiores gestores de fundos de 
investimento do Brasil foi mantida no 2 ° semestre de 201 7. A BB DTVM 
encerrou o período com market share de 22,89 % e Património Líquido de R$ 
864,5 bilhões•, alcançando volume inédito na indústria e ratificando sua 
posição. 

Ainda segundo a Anbima, a BB DTVM manteve também a liderança no 
segmento Investidor Institucional , com R$ 383,3 bilhões de património líquido e 
26,36 % de participação de mercado, Poder Público, com R$ 136,3 bilhões e 
participação de 69,80 %, e Varejo com R$ 108,0 bilhões em recursos 
administrados e market share de 37,81 % . 

versáo ANBIMA 2 2- Oezembro/2017 
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Em parceria com o Banco do Brasil , que atua como distribuidor. a BB DTVM 
atua em diversos segmentos: Previdência Fechada, Previdência Aberta, 
Seguradoras, Capitalização, Corporate, Varejo, Private, Middle Market, Poder 
Público, Fundos de Investimentos e Investidores Estrangeiros. 

O portfólio de produtos da BB DTVM dispõe de fundos Abertos, de Renda Fixa, 
Curto Prazo. Referenciados DI, Cambiais, Multimercados, Dívida Externa, 
Ações e fundos Offshore sediados nas Ilhas Cayman e na Irlanda. Também 
dispõe de fundos Exclusivos formatados de acordo com a necessidade e perfil 
do investidor e fundos Offshore Exclusivos. 

('I Fonte: Ranklng ANBIMA/dozombro 2017. 

2.12 A Empresa possui Código de Ética e Conduta, Manual de Compliance, 
Manual de Risco, Manual de marcação a mercado, Manual de Gestão de 
Liquidez, Política de Suitability. Em caso afirmativo, favor anexar. 

Sim. Os seguintes documentos estão disponíveis em nossa página na internet: 
• Manual de Diretrizes de Conduta Ética da BB DTVM - Código de Ética 
• Manual de Gestão de Risco de Mercado para Fundos de Investimento 
• Manual de Gestão de Risco de Liquidez para Fundos de Investimento 
• Manual de Gestão de Risco de Fundos Estruturados 
• Manual de Gerenciamento do Risco Operacional 
• Manual de Conformidade 
• Manual de Precificação BB 
• Manual de Provisionamento sobre os Direitos Creditórios 

O processo de Suilability é executado pelo · Banco do Brasil S.A., Distribuidor 
contratado. No anexo 4 encontra-se o Resumo da Política de Suitability do 
Banco do Brasil S.A. 

2.13 Cite os Comitês formais, a sua compos•çao em termos de cargos, a 
frequêncía com que são realizadas as suas reuniões e a forma como são 
registradas suas decisões. 

O Comitê de Gestão de Ativos é constituído por quatro membros: Diretor 
Executivo de Gestão de Ativos. Gerente Executivo de Fundos de Ações, 
Gerente Executivo de Fundos de Renda Fixa e o Gerente Executivo de Fundos 
Multimercado e Offshore. 
Membros Suplentes são indicados pelos membros titulares. 
Este comitê se reúne em dia e hora previamente acordados entre seus 
integrantes, ou extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu 
Coordenador. 
As atas são redigidas de forma clara e concisa. Os documentos utilizados como 
subsídios à decisão são anexados e guardados pelo prazo mínimo de dez 
anos. 
Seguindo a diretriz da decisão colegiada no processo de investimentos, a BB 
OTVM possui ainda quatro Subcomitês de Gestão de Ativos: 
a) Subcomnê de Alocação; 

b) Subcomitê de Gestão de Ações; 
c) Subcomitê de Gestão de Multimercado e Offshore e 
d) Subcom itê de Gestão de Renda Fixa. 
Participam dos Subcomitês e Gerentes Executivos da Gestão de Ativos, 
Gerentes de Divisão, Assessores Sêniores e Plenos, observados os níveis de 
alçada exigíveis, indicados no Manual de Alçadas da BB DTVM e os 
Assessores Juniores, como convidados sem direito a voto. Poderão participar, 
também, dos Subcomitês, os Gerentes Executivos, Gerentes de Divisão, 
Assessores Sêniores e Plenos. da BB OTVM, certificados e isentos da CGA · ｾ＠
Certificação de Gestores da ANBIMA. ｾ＠ J 

Versão ANBIMA 2 2- Oezembro/2017 ｾ＠
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Não há membros suplentes nos Subcomitês. exceto os gerentes em exercício 
da lateralidade. 
Os Subcomitês de Gestão se reúnem sempre que necessário, a fim de atender 
as responsabilidades previstas em seu regimento. 
As atas são redigidas de forma clara e concisa. Os documentos util izados como 
subsídios à decisão são anexados e guardados pelo prazo mínimo de dez 
anos. 

O Comitê de Alocação é constituído por nove membros titulares: Diretor 
Executivo de Gestão de Ativos, Gerente Executivo de Distribuição. Gerente 
Executivo de Produtos, Gerente de Divisão de Fundos de Fundos, Gerente de 
Divisão de Fundos Offshore e Alocação Exterior, Gerente de Divisão de 
Produtos . Gerente de Divisão de Produtos e Canais Offshore. Gerente de 
Divisão de Macroeconomia e Gerentes de Divisão de Distribuição.; e. 
Os membros suplentes são indicados pelos membros titulares. 
São membros convidados, sem direito a voto: Unidade Private Bank, BB 
Previdência, coligadas e controladas, PREVI e etc. 
Este comitê se reúne sempre que convocado pelo seu Coordenador. 
As atas são red igidas de forma clara e concisa. Os documentos utilizados como 
subsídios à decisão são anexados e guardados pelo prazo mínimo de dez 
anos. 

O Comitê de Produtos é constituído por seis membros titulares com 
participação permanente: Diretor Executivo Comercial e de Produtos, Gerente 
Executivo de Administração de Fundos, Gerente Executivo de Distribuição, 
Gerente Executivo de Gestão de Riscos e Conformidade, Gerente Executivo de 
Governança e Regulação e o Gerente Executivo de Produtos. 
Os membros suplentes são indicados pelos membros titulares. 
Este comitê se reúne uma vez por mês. ou extraordinariamente, sempre que 
convocado pelo seu Coordenador. 
As atas são redigidas de forma clara e concisa. Os documentos utilizados como 
subsídios à decisão são anexados e guardados pelo prazo mínimo de dez 
anos. 

O Comitê de Crédito e Governança dos Fundos é constituído por sete 
membros titulares: Gerente Executivo de Administração de Fundos, Gerente 
Executivo de Distribuição, Gerente Executivo de Fundos de Ações, Gerente 
Executivo de Fundos de Renda Fixa, Gerente Executivo de Fundos 
Multimercado e Offshore, Gerente Executivo de Gestão de Riscos e 
Conformidade e Gerente Executivo de Produtos. 
Os membros suplentes são indicados pelos membros titulares. 
O Comitê se reúne ordinariamente uma vez por semana, ou 
extraordinariamente. sempre que convocado pelo seu Coordenador. 
As atas são redigidas de forma clara e concisa. Os documentos utilizados como 
subsídios à decisão são anexados e guardados pelo prazo mínimo de dez 
anos. 

O Comitê de Direcionamento de Mercados é constituído por 6 membros 
titulares: Diretor Executivo de Gestão de Ativos, Gerente Executivo de Fundos 
Multimercado e Offshore, Gerente Executivo de Fundos de Ações, Gerente 
Executivo de Fundos de Renda Fixa. Gerente de Divisão de Macroeconomia e 
Gerente de Divisão de Fundos de Fundos. 
Os membros suplentes são indicados pelos membros titulares. 
O Comitê se reúne ordinariamente uma vez por mês, ou extraordinariamente, 
sempre que convocado pelo seu Coordenador. 
As atas são redigidas de forma clara e concisa. Os documentos utilizados como 
subsídios à decisão são anexados e guardados pelo prazo mínimo de dez 
anos. 

versão ANBIMA 2.2 - Dezembro/2017 
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O Comitê de Preclficação de Ativos é constituído por cinco membros 
titulares: Gerente Executivo de Riscos e Conformidade, Gerente Executivo de 
Administração de Fundos, Gerente Executivo de Produtos, Gerente de Divisão 
de Administração de Fundos Estruturados e Gerente de Divisão de 
Administração Fiduciária e Gerente de Divisão de Modelagem para Riscos de 
Mercado e Liquidez de FI. 
Os membros suplentes são indicados pelos membros titulares. 
São membros convidados com participação permanente, sem direito a voto: 
Gerente de Divisão de Análise de Crédito, Gerente de Divisão de 
Conformidade, Gerente de Divisão de Modelagem para Riscos de Mercado e 
de Liquidez de FI, Gerente de Divisão de Operações em Mercado e Gerente de 
Divisão de Controladoria de Fundos da Diretoria Soluções de Atacado do 
Banco do Brasil - DISEM. 
O Comitê se reúne uma vez por mês, ou extraordinariamente, sempre que 
convocado pelo seu Coordenador. 
As atas são redigidas de forma clara e concisa. Os documentos utilizados como 
subsídios à decisão são anexados e guardados pelo prazo mínimo de dez 
anos. 

O Comitê de Riscos é formado por seis membros titulares: Diretor-Presidente; 
Diretores Executivos da BB DTVM, Gerente Executivo de Gestão da Empresa e 
Gerente Executivo de Gestão de Riscos e Conformidade. 
Os membros suplentes serão os substitutos no efetivo exercício do cargo. 
São membros convidados: Membro do Comitê de Administração da Diretoria de 
Gestão de Riscos do Banco do Brasil e Membro do Comitê de Administração 
da Unidade de Risco Operacional do Banco do Brasil, neste último caso restrito 
aos assuntos de Risco Operacional. 
O Comitê de Riscos se reúne bimestralmente, ou extraordinariamente, sempre 
que convocado por um dos Diretores da empresa. É necessária a presença de 
no mínimo dois Diretores da BB DTVM, dos quais um deverá ser, 
obrigatoriamente, o Diretor-Presidente. 
As atas são redigidas de forma clara e concisa. Os documentos utilizados como 
subsídios à decisão são anexados e guardados pelo prazo mínimo de dez anos 

O Comitê de Gestão de TI é formado por dez membros titulares: Gerente 
Executivo de Administração de Fundos, Gerente Executivo de Distribuição, 
Gerente Executivo de Fundos de Ações, Gerente Executivo de Fundos de 
Renda Fixa, Gerente Executivo de Fundos Multimercado e Offshore, Gerente 
Executivo de Gestão da Empresa. Gerente Executivo de Gestão de Riscos e 
Conformidade, Gerente Executivo de Governança e Regulação, Gerente 
Executivo de Produtos e Gerente de Divisão de Tecnologia da Informação. 
Membros Suplentes: os Gerentes Executivos poderão. eventualmente, se fazer 
representar por Gerente de Divisão de suas respectivas áreas. 
Este comitê se reúne ordinariamente uma vez por mês, ou, 
extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Coordenador. 
As atas são redigidas de forma clara e concisa. Os documentos utilizados como 
subsídios a decisão são anexados e guardados pelo prazo mínimo de dez 
anos. 

O Comitê de Avaliação de Performance é constituído por dez membros 
titulares: Diretor Executivo de Gestão de Ativos, Gerente Executivo de Fundos 
de Ações. Gerente Executivo de Fundos de Renda Fixa, Gerente Executivo de 
Fundos Multimercados e Offshore, Gerente Executivo de Distribuição, Gerente 
Executivo de Gestão de Riscos e Conformidade, Gerente Executivo de 
Produtos, Gerente de Divisão de Fundos de Fundos, Gerente de Divisão de 
Produtos e Gerente de Divisão de Produtos e Canais Offshore. 
Membros suplentes são indicados pelos membros titulares. 
São membros convidados: Diretor-Presidente, Diretor Executivo de 
Administração de Fundos e Gestão da Empresa, Diretor Executivo Comercial e ｾ＠
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de Produtos, Gerente de D1v1Sâo de Distribuição para Governo, Estilo e Varejo 
PF/PJ; e Gerente de Dov1sâ0 de Macroeconom1a. 
Este Comftê se reúne uma vez por mês, ou extraordinariamente, sempre que 
convocado pelo seu Coordenador. 
As atas são redigidas de forma clara e concisa. Os documentos utilizados como 
subsídios à decisão são anexados e guardados pelo prazo mfnomo de dez 
anos. 

O Comitê Administrativo é constituído por cinco membros titulares. com 
participação permanente: Gerente Executivo de Adminostração de Fundos. 
Gerente Executivo de DistribUição. Gerente Executivo de Gestão da Empresa. 
Gerente Executivo de Governança e Regulação e Gerente Executivo de 
Produtos. 
O Diretor Presidente tem part1c1pação não permanente, mas obrigatória quando 
tratados assuntos sobre rat1f1cação de contratação doreta, pagamentos de 
despesas operac1ona1s e ações doscíphnares. 
Membros suplentes são 1nd1cados pelos membros tftulares. 
Este Comftê se reúne ordinariamente uma vez por semana, ou 
extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Coordenador, mediante 
solicftação de qualquer de seus membros. 
As atas são redig1das de forma clara e conc1sa. Os documentos ut1hzados como 
subsídios à decisão são anexados e guardados pelo prazo mínimo de dez 
anos. 

O Comitê de Comunicação e Marketing é constituído por seis membros 
titulares com participação permanente: Gerente Executivo de Administração de 
Fundos, Gerente Executivo de Distribuição, Gerente Executivo de Governança 
e Regulação, Gerente ExecutiVO de Produtos, Gerente Executivo de Riscos e 
Conformidade; e Gerente de Dív1são de Comunicação e Marketmg. 
São membros titulares, com part1c1pação não permanente, mas obrogatóroa nos 
assuntos de seu ãmb1to de atuação: Gerentes Executivos da Diretoria de 
Gestão de Ativos (no mínomo um) e Gerente Executivo de Gestão da Empresa. 
São membros conVIdados. com partiCipação eventual. sem dore1to a voto· 
demais Gerentes de D1v1são. 
Membros suplentes são mdocados pelos membros titulares. 
Este Comitê se reúne uma vez por mês, ou extraordinanamente. sempre que 
convocado pelo seu Coordenador. 
As atas são redigidas de forma clara e concisa. Os documentos utilozados como 
subsídios à decisão são anexados e guardados pelo prazo m in imo de dez 
anos. 

O Comitê de Administração de Fundos é constituído por seis membros 
titulares, com partic1pação permanente: Diretor Execut1vo de Admonistração de 
Fundos e Gestão da Empresa. Gerente Executivo de Adminostração de Fundos; 
Gerente Executivo de Gestão da Empresa, Gerente de Divisão de 
Administração de Fundos Estruturados, Gerente de D1visão de AdminiStração 
Fiduciária e Gerente de Divisão de Suporte Operacional. 
São membros mulares. com part1c1pação não permanente, mas obr1gatóroa em 
assuntos de seu ãmb1t0 de atuação: o Gerente Executovo de Dostnbu1ção. 
Gerente de Div1são de Análise de Crédrto, Gerente de D1v1sã0 de Fundos de 
Fundos e Gerente de D1v1são de Análise Fundamentahsta. 
Membros suplentes são ond1cados pelos membros titulares. 
São membros convidados, com participação permanente, sem doreito a voto: 
Gerente Executivo de Gestão de Riscos e Conformidade (em caso de 
ausência, será representado por funcionário da Divisão de Conformidade) e 
Gerente Executivo de Produtos. 
A participação do Gerente Executivo de Distribuição será obrigatória para 
decidir sobre reprocessamento de cotas de fundos exclusivos. 
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O Comitê se reúne mensalmente ou sempre que convocado pelo seu 
Coordenador. 
As atas são red igidas de forma clara e concisa. Os documentos utilizados como 
subsídios à decisão são anexados e guardados pelo prazo mínimo de dez 
anos. 

O Comitê de Ética é constituído por quatro membros titulares com participação 
permanente: Gerente Executivo de Gestão da Empresa; Gerente Executivo de 
Risco e Conformidade; Gerente Executivo de Governança e Regulação e 
Gerente Executivo de Distribuição. Este Comitê se reúne uma vez por mês, ou 
extraordinariamente , sempre que convocado pelo seu Coordenador. 
As atas são redigidas de forma clara e concisa. Os documentos utili zados como 
subsíd iOS à decisão são anexados e guardados pelo prazo mínimo de dez 
anos. 

2.14 Se o grupo econom1co da empresa presta serviços de administração, 
controladoria e custódia descreva a estrutura e o relacionamento com a 
empresa de gestão (anexar Resumo Profissional conforme modelo 
constante na Seção 3) 
A maioria dos fundos sob gestão da BB DTVM contrata o Banco do Brasil para 
a prestação dos serviços de distribuição, controladoria e custódia. 
Estes serviços são executados pela Diretoria de Soluções Empresariais -
DISEM - e estão definidos em contratos com modelagem padronizada pela 
ANBIMA. 
Em casos específicos, por definição dos clientes (Fis e FICFis), são utilizados 
serviços de terceiros. 

2.15 A instituição possui área de tecnologia da informação própria? Caso 
afirmativo, detalhar as atividades atuais, organograma e a qualificação 
dos profissionais. 
Sim. A Equipe de Tecnologia da Informação é responsável por: 

• Planejar e desenvolver a Tecnologia da Informação - TI e 
telecomunicação da BB DTVM; 

• Desenvolver e propor plano de priorização para atendimento das 
demandas internas de TI ; 

• Prospectar soluções de TI para os processos da BB DTVM; 
• Negociar com o BB e fornecedores externos as soluções técnicas de 

TI; 
• Prestar assessoramento no desenvolvimento e automação dos 

processos; 
• Conduzir as atividades relativas às demandas de TI da BB DTVM em 

sistemas próprios. corporativos e de terceiros; 
• Desenvolver, implantar e manter aplicativos próprios; 
• Conduzir as atividades relacionadas aos serviços de telecomunicações; 
• Administrar as bases de dados locais; 
• Desenvolver, normatizar e implementar critérios, padrões e 

procedimentos relativos à coleta e tratamento de dados e geração de 
informações dos produtos e negócios da BB DTVM; 

• Orientar a prestação de serviço de help-desk terceirizado; 
• Acompanhar os serviços de TI fornecidos pelo BB e por fornecedores 

externos; 
• Subsidiar os processos relativos aos sistemas e aplicativos no Plano de 

Continu idade dos Negócios. 

Organograma e qualificação dos profissionais -Anexo 3. 

_ _ _ _ _ ___ __ :\ 

•, 
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Essa Divisão trabalha em consonância com as d iretrizes da Diretoria de 
Tecnologia do Banco do Brasil S .A. - DITEC, responsável pelos processos de 
estruturação. construção, e operação das soluções de TI além da governança 
de TI e sua aderência às estratégias de negócio do Conglomerado. 

3. Números da Empresa 

3.1 Preencha a Tabela abaixo com os valores correspondentes aos números 
da Empresa. 

ANO 
PA lRMÔNIO SOB N' DE FESSOAS QUE N' DE FQRTFÓLIOS 

GESTÃO (RS Bitlões) TRABALHAM NA EMPFESA SOB GESTÃO 

2012 434,1 276 553 
2013 478,6 239 565 
2014 542,1 285 606 
2015 587,7 296 609 
2016 714,8 265 644 
2017 851,9 285 742 
ｾ＠

f o o· c Pn.:<:utO$ I P anilha Due Oi ogence 'Q; ' f 

3.2 Tipologia dos portfólios sob gestão (" sem dupla contagem) 

BB OTVM • TIPOLOGIA DOS RECURSOS SOB GESTÃO· BASE DEZ 2017 
(SEM ｏｕｾ＠ CONTAGEM) 

lipo N' % Csrteila 
RJNDOS 
DOMICILIO LOCAL 712 95,96% 
DOMICILIO EM OUTRO PAÍS 17 2,29% 
CLUBES 
DOMICÍLIO LOCAL 2 0,27% 
RES. N'2689 
CARTEIRAS 11 1,48% 
fome: Sistemas internos 

:'11) ' f' ,!! t; '.;I ｾ＠ ;1 11 ' ' Cu D ,.Pnc;. U 

3.3 Como os ativos sob gestão estão divididos conforme as seguintes 
categorias de fundos de investimento? 

BB OTVM- DISTRIBUIÇAO POR CATEGORIAS · BASE DEZ 2017 

lipo N' Exclusivos % Total 
· i'l;ões 79 16 4,91% 

•' · Cambial 9 2 0,08% 
· Direitos Creditórios 7 o 3,33% 
· Multimercado 185 t07 3,09% 
· Of!Shore 17 14 1,31% 
. Participações 4 1 0,09% 
. Imobiliário 2 o 0,02% 
. PreiAdência 163 154 27,08% 
. Renda R>ca 262 114 60,1 t% 
· Outras categorias o 0,00% 
' -TOTAL 729 408 100,00% 
Fo ntE Proa.Jtos ﾷｬ Ｇ ｬ ［＼ＡＺｬｬｬＡｨｾＡ＠ Dut• Di I QUIICC Q.· "7 
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3.4 Com quantos distribuidores e/ou alocadores a Empresa tem acordos ou 
contratos de distribuição? 
A BB DTVM mantém contratos com 2 distribuidores externos. 

3.5 Considerando o volume total de ativos sob gestão, qual o percentual 
detido pelos cinco maiores distribuidores ou alocadores? 
Considerando-se que a distribuição de fundos geridos pela BB DTVM é feita 
atualmente por dois parceiros, o percentual é de 1 00%. 

3.6 Atualmente, qual é o percentual do volume sob gestão que são originados 
especificamente de aplicações da própria Empresa (incluindo 
controladores, coligadas, subsidiárias, seus sócios e principais 
executívos)? 
Em 29 de dezembro de 201 7 a BB DTVM possuía aplicações em fu ndos de sua 
administração, na modalidade Seed Money, no valor de R$ 20.725.171,17. O 
Controlador não investe em fundos administrados pela BB DTVM. 
Executivos e demais funcionários eventualmente podem deter posições em 
fundos abertos aos clientes em geral ou em fundos específicos para 
funcionários do Banco do Brasil. 

3.7 Qual a distribuição do passivo segundo típología de Investidor? 

BB OTVM · TIPOLOGIA DE INVESTIDOR ·BASE DEZ 20 17 

Pessoas Físicas 
Empresas 

Tipo 

Instituições Financeiras/Seguradoras/Soe. Capitalização 
ln..esddores Institucionais Prel.1denciários 
Oistribuidores/I'Jocadores 
(inclui fundos de fundos de terceiros e fam ilyoffices) 
ln..estidor Estrangeiro 
Poder Público 
RPPS 
c flh"l i>rodu:o!< I · Ptaw ·,a Due Oi1 çanc;c 'Q.' l7 

% Passivo 
24,48% 
8,10% 
3,50% 

40,83% 
0,00% 

1,25% 
15,76% 
6,07% 

3.8 Considerando o volume total de ativos sob gestão, qual o percentual 
detido pelos 10 maiores clientes? Fornecer o percentual detido por cada 
um deles. 

BB OTVM ·10 MAIORES· BASE DEZ 2017 

Ranking % Carteira R$ Milhões 
1 26,11% 225.756 
2 12,28% t 06.1 42 
3 3,47% 30.010 I 
4 2,33% 20.115 
5 1,51% 13.039 
6 1,27% 10.972 
7 0,92% 7.918 
8 0,83% 7.187 
9 0,70% 6.081 
10 0,50% 4.298 

:-onlc Pc:)(!ulO$ PIM 1hA0 .Je0 igence T2i '1 
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4. Receitas da Empresa 

4.1 Qual a estrutura de receitas da Empresa? (gestão, performance, 
comissões, rebates etc.) 

BB OlVM - Estruturo das Receitas Totais - Exercido 2017 
llpo R$ mil " Taxa de Admini straç3o de Fundos de Investimento 2.041.023 92.55% 
Taxa de Administraçao de Carteiras Administradas 20.276 0,92% 
Dlstribuiçao de Cot., 10.471 0,47% 
Rendas de Serviços Prestados a liladas 21.550 0,98% 
Bônus de Performanc:e 1s.1n 0,69% 
Taxa de ｇ･ｳｴｾｯ＠ de Fundos de lnvest•mento 1.476 0,07% 
Outras Receitu de ｐｲ･ｳｴｾ＠ dt Serv.ços .a9 0,02% 
Receitas de lntermedtaçlo Ftt\lntetrl 75.151 3.41" 
Rendas de Parnapaçôe:s em lJaadas o 0.00% 
OUtras Retettas Operidonats 19 599 0.89% 
Outras Rece•tas Nlo OperKtonais o 0,00% 
Total 2.205.207 100,00% 
Forte !\a ;,nço •191.>l\'f\ll Jtt t 7 

4.2 Qual parcela do resultado da Empresa vem da atividade de gestão de 
carteiras? 
Administração + Gestão: 93,17% 
Gestão: 0, 10% 

4.3 A receita de Taxa de Administração é suficiente para cobrir os custos da 
Empresa? 
Sim. 

5. Recursos Humanos 

5.1 Quais as regras de remuneração ou comissionamento dos funcionários e 
associados? 
A política de remuneração dos funcionários da BB Gestão de Recursos DTVM 
S.A. está alinhada à política de remuneração do Banco do Brasil S.A. e objetiva 
retribuir os funcionários considerando o ｭ￩ｲ ｾｯ＠ individual e coletivo, a 
produtividade e a contribuição para os objetivos da Instituição. 
Os parâmetros de remuneração serão atualizados sempre que houver reajuste 
salarial decorrente de acordo coletivo de trabalho, pelo mesmo índ1ce 
percentual aplicado pelo Banco do Brasil. 

5.2 Quais são os mecanismos de retenção de talentos usados pela Empresa? 

5.3 

Além dos benefícios que são comuns a todos os funcionários do conglomerado 
BB (plano de saúde, previdêncra complementar. plano odOntOlógico, auxilio 
creche, auxílio a filho com defiCiência, cesta e ajuda alimentação, Programa de 
Assistência Soc1al • PAS etc.). temos programas de desenvolvimento e 
capacitação, Programa de Mentoria e a prionzação da ascensão profiSSional 
interna como forma de aproveitar o potencial humano da organrzação. 

Existe uma política para treinamento e desenvolvimento profissional dos 
funcionários/associados? Qual? 
A política de treinamento e desenvolvimento profissional está alinhada com a 
estratégia corporativa e inserida nas Políticas e Diretrizes de Gestão de 
Pessoas do conglomerado. Busca desenvolver a excelência humana e 
profissional dos funcionários. provendo soluções educacionais capazes de 
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potenc1ahzar os desempenhos profiSSIOnal e organizacional. Prevê a concessão 
de bolsas de pós-graduação (especialização ou mestrado profissional) e de 
bolsas para estudo de idiomas estrangeiros, a contratação de cursos para 
desenvolvimento e aprimoramento dos conhecimentos e habilidades dos 
funcioná nos. além de incentivar e priorizar a obtenção de certificações legais. 
A BB DTVM possui um programa de Trilhas de Aprendizagem, para as funções 
de Assessoramento e Liderança: de Sustentabilidade: e. ainda, a Trilha de 
Ética, Segurança da Informação e Controles Internos, que objetiva atender à 
ICVM 558, Art1go 2t. 

6. Informações Gerais 

6.1 Qual o limite para o crescimento dos ativos sob gestão suportado pela 
atual estrutura da Empresa (Instalações, equipe, hardware e software)? 
Existem planos de expansão? 
O volume total de recursos administrados pela BB DTVM (Ranking Global de 
Admimstração - Anbima) apresentou um crescimento médio anual, nos ｾｩｭｯｳ＠
c1nco exercitlos. de 12,1% (posição Dezembro de cada ano). Com relação à 
evolução do número de fundos sob admmistração da Distribuidora, o 
cresc1mento médio foi, no mesmo período de referência , da ordem de 5.1 %. 
Este cresc1mento foi suportado por uma equipe méd1a de 270 funcionários em 
atividade, nos últimos cinco anos. Em dezembro/2017, a empresa contava com 
uma equipe de 285 funcionários em atividade. 
De forma a possibilitar a gestão dinâmica, a projeção e o acompanhamento dos 
volumes de recursos de terceiros administrados, as receitas com taxa de 
administração, o resultado da Distribuidora e seus indicadores de desempenho, 
a BB DTVM utiliza seu Plano Negócios, ferramenta aprovada pelo Conselho de 
AdminiStração, para projetar, para o próximo quinquênio, as Demonstrações do 
Resuhado da empresa, o orçamento de despesas e o resuhado do produto 
Fundo de Investimento para o Conglomerado. 
Observando as orientações do Controlador. esta ferramenta está alinhada à 
Estratégia Corporativa da BB DTVM, que é elaborada para um honzonte de 5 
anos e revisada anualmente. Seu principal direcionador é ser reconhecida pela 
liderança e excelência na gestão de recursos de terceiros e pela geração de 
valor para os clientes e acionistas. 
Além do Plano de Negócios, a BB DTVM, como subsidiária integral do Banco 
do Brasil , empresa controlada pela União, aprova anualmente a previsão dos 
recursos e dispêndios totais para o exercic10 subsequente, denominada 
Programa de Dispêndios Globais - PDG, por intermédio da Secretaria de 
Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST). órgão vinculado 
ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Esta peça orçamentária 
integra o Orçamento Geral da Un1ão. 

6.2 A empresa já foi objeto de avaliação por agência de ratlng? Qual a nota 
atrlbu lda à gestão? (anexar relatório mais recente) 
Em 2006. a BB DTVM recebeu o Rating M01 , nota máxima em qualidade de 
gestao. atnbufda pela Moody's América Latina. uma das pnncipais agências 
classificadoras de risco do mundo. Esse Rating vem sendo revisado 
anualmente, de forma que a última publicação de manutenção da nota atribuída 
à BB DTVM se deu em Junho de 2017. 
Em 2017, a BB DTVM também recebeu nota "Excelente" pela Fitch Ratings, 
considerada máxima em uma escala de 5 níveis, atestando que a estrutura 
operacional e a capacidade de gestão de ativos da BB DTVM são considerados 
eXlremamente robustos, comparadas às melhores práticas adotadas pelos 
gestores de recursos internacionaiS. 

Relatório de rating Moody's - Anexo 5 
Relatório Fitch Ratings -Anexo 6 
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6.3 A empresa já recebeu alguma premiação por publicações ou entidades no 
que tange à qualidade e ao histórico de gestão? Quais? 
No que tange à qualidade e histórico de gestão a BB DTVM já recebeu várias 
premiações. dentre elas: 

2013 
• Melhor Gestora de Fundos de Renda Fixa 

Período de análise: 1° de julho de 2012 a 30 de junho de 2013 
Revista Exame · Agosto de 2013 

• Melhor Banco Para Investir 
Período de análise: 1° de novembro de 2012 a 31 de outubro de 2013 
Ranking FGV · Dezembro de 2013 · FGV · http://cef.fgv.br/node/23 

• Raking TOP ASSET 
Maior Gestor no Ranking Geral 
Maior Gestor nas categorias Fundos Exclusivos, Offshore, 
Capitalização, Fundos de Pensão, Governo e Políticas Públicas. 
Varejo. Integrados. Nacionais, Alocação em Ações do Brasil e BDR 
Fonte: Revista Investidor Institucional. Edição: 251 · Agosto/2013 

• Ranking TOP ASSET 
Maior Gestor no Ranking Geral 
Maior Gestor nas categorias Fundos de Pensão, RPPS, Investidores 
Estrangeiros, Governo e Políticas Públicas, Varejo, Fundos Exclusivos 
e Veiculo Fundos Offshore. 
Fonte: Revista Investidor Institucional • Edição 246 . Março 2013 

2014 
• Melhor Banco para Você investir na categoria Fundo de Ações 

Período de análise: 1° de janeiro a 3 1 de dezembro de 20 14 
Fonte: FGV · http://cel.fgv.br/node/23 

• Ranking TOP ASSET 
Maior Gestor no Ranking Geral 
Maior Gestor nas categorias Fundos Exclusivos, Recursos de 
Capitalização, Fundos de Pensão, Governo e Políticas Públicas, 
Varejo, RPPS e Ações do Brasil e BDR 
Fonte: Revista Investidor Institucional· Edição: 262 • Agosto/2014 

• Ranking TOP ASSET 
Maior Gestor no Ranking Geral 
Maior Gestor nas categorias Fundos Exclusivos, Capitalização. Fundos 
de Pensão, Governo e Políticas Públicas, Varejo e Ações do Brasil e 
BDR 
Fonte: Revista Investidor Institucional . Edição: 25 7 · Março/20 t 4 

2015 
• Ranking TOP ASSET 

Maior Gestor no Ranking Geral 
Maior Gestor nas categorias Fundos Exclusivos, Recursos de 
Capitalização. Recursos de Fundos de Pensão, Offshore e Varejo 
Período de Análise: 2" Semestre de 2014 
Fonte: Revista Investidor Institucional . Edição: 268 · Março/2015 
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• Ranking TOP ASSET 
Maior Gestor no Ranking Geral 
Maior Gestor nas categorias Fundos de Pensão, Recursos de 
Governos e Políticas Públicas, Fundos Exclusivos, Recursos de 
Capitalização e Varejo. 
Período de análise: 1° semestre de 2015 
Fonte: Revista Investidor Institucional - Edição: 273 Agosto/2015 

• FGV: Melhor Banco Para Investir - 2° lugar no Ranking Geral; 1° lugar 
em Fundos Multimercado e Varejo Seletivo; 2° lugar em Fundos de 
Ações, Renda Fixa e Varejo. 
Fonte: FGV - htlp:/lcef.fgv.br/node/23 

• Guia Exame: Melhor Gestora de Fundos de Varejo. 
Fonte: Revista Exame · Edição 1104 e ht1p://bit.ly/exame-fundos 

2016 
• Ranking TOP Assei 

Maior Gestor no Ranking Geral 
Maior Gestor nas categorias Fundos de Pensão, Fundos Exclusivos, 
Recursos de Capitalização e Varejo 
Fonte: Revista Investidor Institucional - Edição: 279 - Março/20 16 

• Ranking TOP Assei 
Maior Gestor no Ranking Geral 
Maior Gestor nas categorias Fundos de Pensão, Recursos de 
Capitalização e Varejo 
Fonte: Revista Investidor Institucional - Edição: 284- Agosto/2016 

• Melhor Banco para Investir nas categorias Multimercado e Varejo 
Seletivo 

2017 

Período de Análise: 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2015 
Fonte: FGV - htlp:/lcef.fgv.br/node/23 

• Ranking TOP Asset 
Maior Gestor no Ranking Geral 
Maior Gestor nas categorias Fundos de Pensão, Governo e Políticas 
Públicas, Capitalização, Varejo, FIDCs e Fundos Exclusivos. 
Fonte: Revista Investidor Institucional - Edição: 290- Março/20 17 

• Ranking Melhores Fundos para Institucionais 
t • Colocação na categoria Multimercado 
12 fundos considerados excelentes 
Fonte: Revista Investidor Institucional - Edição: 291 - Abril/2017 

• Ranking TOP Assei 
Maior Gestor no Ranking Geral 
Maior Gestor nas categorias Fundos Exclusivos, Fidcs, Fundos de 
Pensão, Recursos de Capitalização, Governo e Varejo 
Fonte: Revista Investidor Institucional - Edição: 295 - Agosto/2017 

• Ranking Melhores Fundos para Institucionais 
11 fundos considerados excelentes 
Fonte: Revista Investidor Institucional- Edição: 297 - Outubro/2017 

• Ranking Exame T op Gestão 2018 
Melhor Gestor de Fundos Varejo 
Fonte: Revista Exame - Edição: 1152 - 20/12/2017- Ano 51 - n°24. 
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• Melhor Banco para Investir na categoria Ações e 2" colocação na 
categoria Multimercado 
Fonte: FGV • http://cef.fgv.br/node/23 

7. Informações Operacionais 

7.1 Análise Econômica e Pesquisa 

7.1.1 Descreva a estrutura de análise econômica e de pesquisa da empresa 
(anexar Resumo Profissional conforme modelo constante na Seção 3) 
A empresa conta com três áreas de pesquisa assim divididas: 

• Equipe de Análise Fundamentalista e Quantitativa · 12 analistas e 01 
Gerente; 

• Equipe Macroeconômica- 5 analistas e O 1 Gerente; 
• Análise de Crédito . 7 analistas e 01 Gerente. 

7.1.2 Principais mudanças na equipe de pesquisa nos últimos cinco anos 
No segundo semestre de 2016, Carlos Frederico Gomes Valladares 
assumiu a gerência da Divisão de Análise Fundamentalista e Quantitativa 
no lugar de Andrea Marinho Alvim Barbosa que se aposentou. 

7.1.3 Utiliza research próprio ou de terceiros? Em que proporções? 
1 00% Próprio. 

7.1.4 Caso utilize research próprio, quais ferramentas de análise são 
utilizadas no processo decisório? Esta equipe trabalha 
exclusivamente para o buy side ou também produz relatórios e 
informações para outros (se// side)? 
Os analistas fundamentalistas estão distribuídos por setores da economia 
e são responsáveis pela cobertura das empresas listadas (foco no índice 
IBrX). As análises das empresas cobertas são feitas com base no FCD 
(fluxo de caixa descontado). 
O analista quantitativo é responsável por desenvolver e gerir modelos 
quantitativos que auxiliem os analistas fundamentalistas e os gestores no 
processo de alocação. A análise quantitativa avalia o comportamento 
histórico dos ativos, utilizando modelos matemáticos e estatísticos com o 
objetivo de capturar distorções nos preços das ações (mercados 
imperfeitos), bem como auxiliar a decisão de investimento (estudos sobre 
derivativos e operações estruturadas). 

São exemplos dos modelos desenvolvidos: 

• Ranl<ing Quantitativo - objetiva contribuir com estudos que 
buscam capturar distorções no mercado. Para isto, propõe-se que 
as estratégias sejam divididas em três carteiras de investimentos 
quantitativas: Valor, Crescimento e Momento. A carteira Valor 
objetiva identificar ações que estão sendo negociadas a preços 
inferiores ao que poderiam, quando observamos seus 
lundamentos. A Carteira Crescimento captura ações de 
companhias cuja expectativa de crescimento seja superior à média 
do mercado. A carteira Momento procura medir a velocidade com a 
qual uma tendência está se desenvolvendo. É a força percebida 
por trás de um movimento de preços. 
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Long x short • apresenta técnicas para estimação de votatilidade 
de determinadas ações. Mais especificamente, busca-se identificar 
oportunidades de Long X Short no mercado brasileiro através da 
análise de spreads de pares de ações previamente determinados. 

Previsão de mudanças na composição das carteiras teóricas · 
o monitoramento do comportamento das ações no mercado 
permite antecipar a composição dos índices IBOVESPA e IBRX. 

Surpresa de resultados . computando-se indicadores financeiros 
do resultado da empresa e comparando-os com os valores 
esperados pelo mercado e pela BB DTVM, calcula-se o índice de 
surpresa, que, variando de ·3 a +3, indica a tendência de curto 
prazo para o papel (desvalorização ou valorização) . 

A Equipe de Análise Fundamentatista e Quantitativa trabalha 
exclusivamente para o buy side. 

7.1 .5 Que serviços ou sistemas são contratados para apoio na análise? 
São uti lizadas informações da Agência Estado (Broadcast), Bloomberg e 
também a base de dados da Economática e do MSCI (Morgan Stanley 
Capital lnternational), bem como com os serviços exclusivos de coleta de 
preços da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e de Banco de Dados da 
própria FGV e do programa Macrodados. O software de estatística E· 
views (Econometric Views) e o Modelo da Oxford Economics são usados 
como ferramentas para projeções. Os principais jornais nacionais e 
internacionais também são fontes de informação. Por fim, há apoio à 
análise através do recebimento de análises e relatórios de instituições 
privadas e governamentais, tais como FMI, Fed, Peterson lnstitute, entre 
outros, além de toda a gama de relatórios de bancos/corretoras de 
mercado. 

7.2 Gestão de Recursos 

7 .2.1 Descreva a estrutura de gestão de recursos da empresa (anexar 
Resumo Profissional conforme modelo constante na Seção 3) 
A Diretoria Executiva de Gestão de Ativos está estruturada em três 
Gerências Executivas que abrangem os diversos grupos de fundos geridos 
pela BB DTVM (Renda Fixa, Ações e Multimercados e Offshore). Esta 
Diretoria engloba dez Divisões de Gestão mais a Divisão de Análise 
Fundamentatista e Quantitativa e a Divisão de Análise de Crédito, além da 
Divisão de Operações em Mercado (mesa de operações), Divisão de 
Macroeconomia e Divisão de Fundos de Fundos, sendo as três últimas 
vinculadas diretamente ao Diretor Executivo de Gestão de Ativos. 

7.2.2 Principais mudanças na equipe de gestão nos últimos cinco anos. 
Em dezembro de 2016, o Banco do Brasil efetivou o Programa 
Extraordinário de Aposentadoria Incentivada que acarretou algumas 
mudanças na BB DTVM. Emílio Ricardo Carvalhais assumiu a Gerência 
Executiva de Riscos e Conformidade, e Manoel Aparecido assumiu seu 
antigo posto como Gerente de Divisão de Fundos CP, DI e Índice de 
Preços. Roberto Batista de Jesus assumiu a Gerência de Fundos 
Multimercado Sem Renda Variável no lugar de Flávio Furtado que se 
aposentou. Verana Barbosa Regattieri assumiu a gerência da Divisão de 
Fundos de Ações Indexados no lugar de Wanderley Dutra Mendonça que 
se aposentou. Vinicius Ribeiro Vieira assumiu a gerência da Divisão de 
Fundos de Ações Ativos no lugar de Carlos Frederico Gomes Valladares, 
atual Gerente de Divisão de Análise Fundamentalista e Quantitativa, posto 
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assumido com a aposentadoria de Andrea Marinho Alv1m Barbosa. As 
movimentações internas não geraram impacto nas atiVIdades da empresa 
visto que as mesmas foram programadas e a empresa já possuía recursos 
humanos que vinham sendo preparados para galgar cargos gerencaais na 
gestão de fundos de Investimento. 

7.2.3 Que serviços ou sistemas são contratados para apoio na gestão? 
Os principais são Broadcast, Bloomberg, CMA Ris!< Management, 
Morningstar, RTM Anbima, Economática, Apligraf Aplicativos e Gráficos, 
Plataforma Quantum A.><is e Sistema Drive. Utilizamos também sistemas e 
aplicativos internos, tais como de envio de ordens, gerenciamento do fluxo 
de caixa, alocação de ativos. e outros. Além de modelos quantitativos para 
subsidiar a análise dos mercados e planilhas propnetánas desenvolvidas 
pelas DiVIsões. 
No inicio de 20t4, em conJunto com a D1retona de Tecnologia do Banco do 
Brasil - DITEC, a BB OTVM IniCIOU o desenvolVImento de uma solução 
com a finalidade de atender a gestão de fundos de mvesumento. O 
programa, conhecido Internamente por "Projeto Front Off10e". é um SIStema 
integrado de apuração de fluxo de caixa, boletagem de atiVOS e derivativos. 
compliance e gestão de carteira e fundos de investimento. A solução se 
encontra em produção e possui alguns módulos. com novas 
funcionalidades, sendo desenvolvidos. Dentre as funcionalidades em uso, 
destacamos: 

• Pré-compliance: funcionalidade que traz mais segurança à medida 
que permite a verificação das operações em relação às regras 
legais, regulamentos e normas de gestão antes das ord ens serem 
enviadas à mesa de operações para execução. Atualmente, 
disponível na boletagem de ações, derivativos e operações 
compromissadas e titulas privados. 

• Boletador de Títulos Públicos destinado às operações no mercado 
primário e secundáriO, além das operações entre fundos geridos 
pela BB DTVM. 

• Boletador de Títulos Privados: Mercado primáno de I nst1tuições 
ｆＱｮ｡ｮ｣･ｾｲ｡ｳ＠ (CDB, DPGE e LFJ com a funcionalidade de pré-
compliance. Este módulo contempla a especilicação de fundos, 
com seus respectivos financeiros e riscos dos emissores. 

• Simulação e Rebalanceamento de Renda Variável : destina-se às 
s1mulaçóes de compra e venda de ativos de renda variável, 
perm1tíndo acompanhar o impacto no ca1xa e na compos1ção da 
｣｡ ｲｴ ･ｾｲ｡ Ｌ＠ 1nclus1ve após o envio das ordens. 

7.2.4 Qual o processo de seleçlo e acompanhamento das corretoras? 
Anualmente. é elaborado um ranl<ing a partir dos segu1ntes críténos: 

t . Possuir avalaação de créd1to favorável da 01retona de Crédno do 
Banco do BraSil (DICAE): 

2. Possuir ratmg "A", "B" ou "C" ; 
3. Possuir certificação concedida pela (B]' de Executtan Brol<er nos 

segmentos de BMF&Bovespa: 
4. Ser cadastrada na (BJ3 como PNP - Participante de Negociação 

Pleno; 
5. Estar entre as 20 primeiras corretoras com maior volume 

negociado no ranl<ing (Bp, em pelo menos 3 meses dos últimos 6 
meses divulgados. 
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A Votorantim CCTVM será credenciada como integrante permanente 
quando da seleção de corretoras, por atender aos critérios acima 
estabelecidos e integrar o Conglomerado. Caso o ranking final não 
contemple no mínimo 8 corretoras que forneçam relatórios de research, a 
Divisão de Análise Fundamentalista e Quantitativa poderá selecionar as 
demais corretoras que comporão o ranking final. 

7 .2.5 Liste as corretoras aprovadas. 
Com base nos critérios acima, 20 corretoras foram selecionadas e irão 
compor o ranking da BB DTVM no período de abril/17 a fevereiro/18. São 
elas: 

A tiva S.A. CTCV 

BGC L iquidez DTVM 

Braclesco S/ A C"TVM 

Brasil Plural CC"TVM S/ A 

C itigroup G MB CCTVM S/ A 

CM Capital Markets CCTVM Ltda 

Concórdia S/ A CVMCC 

Credit Suisse Brasil S/ A CfV M 

Goldrnan Sachs do Brasil CTVM 

XP Investimentos CCTV MS/ A. 

Jtaú CV S/ A 

J.P.Morgan CCVM S/ A 

Merrill Lynch CTVM S/A 

Nov<1 Futura CTVM LTDA 

Renascença DTVM Ltda 

Santandcr CCVM S/ A 

T ullett Prcbon Brasil S/ A C VC 

UBS Brasi l CCTVM S/ A 

7.2.6 Que critérios orientam a divisão de ordens entre as corretoras 
selecionadas? Comente concentração, rodízio e o uso de discount 
brokers e research brokers. 
O critério de distribuição das ordens para as corretoras é de forma 
equ itativa, não existindo nenhuma outra forma adicional de distribuição 

7.2.7 Qual é a polltica de gestão de caixa da empresa? Há uso de 
operações compromissadas com t ítulos públicos, outros fundos de 
investimento, CDBs de um dia? Descreva-a. 
As disponibilidades da BB DTVM estão concentradas em investimentos em 
operações compromissadas, conforme estabelecido pela política de 
investimento da carteira própria da BB DTVM. A diretriz principal, dentre os 
investimentos da carteira própria, são as operações compromissadas 
lastreadas em títulos públicos federais, remuneradas com base na TMS. A 
operacionalização do citado investimento é conduzida por equipe que gere 
a tesouraria do BB, na Diretoria de Finanças- DIFIN/Caixa-RJ. 

7.2.8 Como a gestão controla o prazo médio dos titulas para fundos de 
longo prazo, para fins de sua classificação tributária? 
O sistema Drive calcula diariamente o prazo médio da carteira. Cada 
equipe de gestão realiza seu próprio controle com o auxilio de planilhas e 
relatórios internos, elaborados através do sistema Drive. 
Encontra-se em desenvolvimento um sistema proprietário de Front OHice 
que, dentre outras funcionalidades, irá consolidar esses controles. 

7.2.9 De que forma o desempenho dos gestores e dos fundos é avaliado? 
No que se refere ao atingimento dos benchmarks. os gestores são 
avaliados, mensalmente, pelo Comitê de Avaliação de Performance. com a 
participação do Diretor Executivo de Gestão. 
Nas avaliações são utilizados indicadores de retorno e risco. como desvio-
padrão, índice de Sharpe, tracking error (divergência não planejada), 
retorno absoluto, variação de PL, entre outros. 
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7.2.10 A quem os gestores prestam conta da performance dos fundos? 
À Diretoria de Gestão de Ativos, que responde pela gestão dos attvos dos 
fundos de Investimento, e ao Com1tê de Avaliação de Performance. 

7.3 Risco 

7.3.1 Estrutura 

7.3.1.1 

7.3.1 .2 

7.3.1.3 

Descreva a estrutura de gerenciamento de riscos da empresa 
(anexar Resumo Profissional conforme modelo constante na 
Seção 3) 
A Gerêncta Executtva de Gestão de Atscos e Conformtdade é 
composta por cinco Divisões, sendo elas: Modelagem para Riscos 
de Mercado e Líquidez de FI; Informações para A1scos de Mercado 
e Líquidez de FI ; Gestão de Riscos de Mercado e LtqUtdez de FI ; 
Gestão de A1sco Operacional, e Conformidade. 

Quem é o responsável pela área e a quem se reporta? 
Emílio Atcardo Carvalhais é o Gerente Executivo responsável pela 
Gestão de Riscos e Conformidade. Esta Gerênc1a responde 
diretamente ao Diretor-Presidente da BB DTVM, Paulo Roberto 
Lopes R icei. 

Principais mudanças na equipe de risco nos últimos cinco 
anos. 
Restringindo a análise ao nível das Gerências Executiva e de 
Divisão, as principais mudanças ocorridas nos últimos 5 anos 
foram: 

Gerência Executiva: 

· De feveretro de 2009 até maio de 2014, Sandra Regtna de 
Olive1ra respondia pela Gerência de Gestão de A1scos de Mercado 
e Liquídez de FI do Banco do Bras11, então vinculada à Dtretona 
Gestão de Riscos do Banco do Brasil S.A.; 
- Em maio de 2014, a estrutura de Gestão dos A1scos de Mercado 
e Liquidez de FI do Banco do Brasil S.A. foi incorporada pela BB 
DTVM e Oalton Rodrigues da Silva Leite assumiu a Gerência 
Executiva (v1de 7 .3. 1 . 1). 
- Em outubro de 2016, Emílio Ricardo Carvalhais assumiu a 
Gerência Executiva de Riscos e Conformidade, no lugar de Oalton 
Rodrigues da Silva Leite, que se aposentou. 

Gerência de Divisão: 

• Em maio de 2014, Adriana Mói Silva de Holanda Barbosa 
assumiu a Gerênoa da Divisão de Gestão de RISCOS de Mercado e 
de LiqUtdez de FI, no lugar de Oalton Rodrigues da S1tva Lette que 
assumou a Gerêncta Executiva da área. 
· Em setembro de 2014 foi criada a Divisão Gestão de Risco 
Operacional , constnuída por um gerente e 4 assessores. A gerente 
responsável é a Ltz•e Maria de Oliveira A1betro, que assumiu em 
agosto de 2017. 
· Em março de 2015, Adriano de Souza A bela ira Paz assumiu a 
Gerência de Informações para Riscos de Mercado e Liquidez de 
FI, no lugar de Humberto Eugênio Penna Quintâo. que se 
aposentou. 
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- Em janeiro de 2017 Ricardo Cesar Massena Misiec assumiu a 
Divisão de Conformidade, no lugar de Pedro Pereira Botelho, que 
se aposentou. 
- Em agosto de 2017 Lizie Maria de Oliveira Ribeiro assumiu a 
Divisão de Risco Operacional, no lugar de André Luis Loesch, que 
se aposentou. 

Que serviços/sistemas são utilizados para apoio no controle 
de risco? São desenvolvidos internamente ou contratados 
junto a terceiros? Quem os fornece? Como foram escolhidos? 
Citar, especificamente, por tipo de risco (crédito, contraparte, 
preço, liquidez e operacional). 
Como principal ferramenta para mensuraçao dos riscos de 
mercado é utilizado o sistema RiskWatch da empresa canadense 
Algorithmics, que foi comprada em 2012 pela IBM. Além deste, 
diversos sistemas auxoliares foram desenvolvidos ou adquiridos 
para gestão e controle dos riscos de mercado e liquidez dos 
fundos de onvestomento. São eles: 

• Programa Ficha de Controle: Organozação dos dados 
diários dos fundos para subsidiar análises de variação no 
risco; 

• Programa Risco: Gerenciamento de limites; 
• Programa Benchmark: Acompanhamento do V@R de 

Benchmark e Descasamento de Ações; 
• Programa Validação: Confronto dos dados de entrada, 

oriundos do sistema de contabilização dos fundos (Drive) , 
com os dados de saída do sistema de rosca (RiskWatch); 

• Programa Gerencoamento de Liquodez: Cálculo do Índice 
de Liquidez e LV@R dos fundos: 

• Intranet Veículo de comunicação oom a gestão. 
• Aplicatovo ARA (Atgorithmics Risk Apptication - aplicativo 

da IBM), que permite ao usuário customizar a forma como 
deseja analisar os risoos de mercado dos fundos de 
investimento. 

Na gestão do risco operacional é utilizada a ferramenta 
IBM/Modelar para mapeamento dos processos operacionais. 

Quais são os relatórios de riscos, com que frequência são 
gerados, o que contêm e quem recebe e analisa estes 
relatórios? 
Diariamente são disponobilizados para todos os gestores de fundos 
da BB DTVM, relatóroos oontendo as seguintes informações de 
risco dos fundos de investimento: 

• V@R diário e Histórico do V@R diário 
• Perdas em Cenároos de Estresse históricos e prospectivo 
• Duração das carteiras 
• Nível de utolização dos tomites de risco 
• Descasamemo de ações 
• LV@R e Índoce de Liquidez dos fundos (em normalidade e 

em cenároo de estresse) 

Além dos gestores dos fundos, os relatórios também são 
analisados pelos analistas da equipe de risco. 
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O aplicativo ARA (Afgorithmics Risk Application) . permite ao gestor 
avaliar o risco de cada ativo que compõe o fundo bem como a 
contribuição destes ativos para o risco total. Este aplicativo 
possibilita a visualização dos fatores de riscos que integram o 
fundo, bem como a simulação do impacto no risco do fundo 
decorrente de mudanças nas posições ou nos cenários. As 
avaliações podem ser feitas para cenários históricos. de estresse 
ou prospectivos. 

Todo t 00 e último dia do mês a Divisão Gestão de Riscos de 
Mercado e de Liquidez de Fundos de Investimentos elabora, com a 
contribuição das áreas de gestão e distribuição, relatório gerencial 
contendo análise da liquidez de fundos selecionados de acordo 
com critérios estabelecidos pelo Comitê de Riscos. Referido 
relatório é disponibilizado aos Gerentes Executivos e Gerentes de 
Divisão das áreas mencionadas, bem como aos Diretores 
Executivos. 

Mensalmente é disponibilizado aos Gerentes Executivos de 
Gestão e Diretores Executivos relatório de exposição a riscos, 
contendo informações de risco de mercado, liquidez, créd ito e 
operacional de todos os fundos geridos pela BBDTVM. 

7.3.2 Risco de Crédito 

7.3.2.1 Descreva a metodologia de gestão do risco de crédito das 
carteiras. 
As decisões de investimento em títulos representativos de dividas 
privadas devem atender aos critérios contidos no Manual de 
Gestão de Risco de Crédito, documento interno aprovado em 
instância colegiada que define critérios objetivos para análise e 
estabelecimento de limites em operações de créd ito privado. 
Os valores investidos devem obedecer às normas legais, ao 
regulamento e à norma de gestão das carteiras e dos fundos 
geridos (exposição a risco de crédito privado). Além das alçadas 
internas da BB DTVM. 
O macroprocesso de Gestão de Crédito pode ser subdividido em: 

• Originação: define os meios e os processos de 
relacionamento da BB DTVM com o mercado, com vistas à 
identificação de oportunidades negociais, investimentos e 
desinvestimentos em ativos privados de renda fixa; 

• Análise: define os procedimentos de apreciação da 
qualidade de crédito dos títulos ofertados aos fundos. para 
embasamento da decisão de crédito; 

• Decisão de Créd ito: define os procedimentos de decisão 
de crédito para autorização de participação em emissões e 
estabelecimento de limites de crédito; 

• 

• 

Gestão: define os procedimentos de gestão dos títulos 
privados de renda fixa nos fundos e carteiras; 

Acompanhamento: define os 
acompanhamento da qualidade do 
carteiras; 

proc.edimentos de 
crédito de títulos e 
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Recuperação: define os procedimentos de recuperação de 
créditos inadimplidos ou em processo de inadimplência. 

Na originação, as emissões de renda fixa em títulos privados de 
empresas financeiras e não financeiras são identificadas no 
mercado mediante demanda das Gerências de Gestão de Fundos 
ou mediante oferta dos agentes de mercado em emissão primária 
ou oferta secundária dos papéis. 
Via de regra, são consideradas para análise de estabelecimento de 
limite de crédito junto à BB DTVM as emissões e/ou emissor que 
sejam classificados na categoria Grau de Investimento (Rating 
AAA, AA, A. BBB), em escala nacional, por uma das principais 
agências de classificação de risco de renome internacional, 
representadas atualmente pela Fitch, Moody's e Standard & 
Poor's. 
O estabelecimento de limite de crédito para as emissões passa 
pela análise da capacidade de pagamento do emissor. mediante 
projeções de fluxo de caixa, além da análise de garantias e 
estrutura jurídica da operação, nível de governança corporativa 
dos emissores e histórico de operações com o mercado de 
capitais. Também é observado o estabelecimento de covenants 
ajustados e factíveis para cada realidade de mercado. 
As operações são deferidas em Comitê de Crédito composto por 
sete executivos, por unanimidade de votos, onde são 
estabelecidos limites segregados e concorrentes para o emissor e 
para a emissão, considerando-se sempre a exposição geral a 
grupos econômicos. 
Importante destacar que os limites estabelecidos têm base em 
critérios de classificação de risco próprios, que não se confundem 
com os ratings estabelecidos por agências de rating externas. 
Uma vez encarteiradas. as operações passam a contar com 
acompanhamento permanente da qualidade do crédito, em 
especial dos índices financeiros acordados na escritura da 
emissão. Eventual alteração do risco da emissão ensejará medidas 
proativas para reequilíbrio da qualidade do crédito, repactuação de 
condições contratuais ou redução da exposição ao risco, o que for 
mais aplicável. 

Como cada nova operação de crédito é analisada e aprovada? 
As aquisições de títulos de instituições não financeiras 
(debêntures, notas promissórias etc.) são avaliadas pela Divisão 
de Análise de Crédito da BB DTVM, mediante análise técnica 
individualizada da empresa e da operação. 
Concluída a etapa de análise de crédito do emissor/operação, caso 
a decisão seja favorável pela aquisição do título, essa se dará com 
base em limites previamente estabelecidos pela BB DTVM. 
A decisão sobre o estabelecimento de limite para emissores é 
dada pelo Comitê de Crédito e Governança e a Diretoria Executiva 
da BB DTVM. 
A gestão de fundos decide pela aquisição ou não do título e os 
papéis ingressam nos procedimentos normais da Gestão. 
Já para as operações que tem como emissores instituições 
financeiras (Letras Financeiras, CDBs), seus limites e prazos 
operacionais são revisados periodicamente. quando são elencadas 
as instituições aptas a operar com os fundos da BB DTVM. 
Casos omissos e/ou exceções às regras estabelecidas no Manual ｾ＠
de Gestão de Risco de Crédito serão decididos pela Diretoria · 
Executiva da BB DTVM, mediante parecer do Comitê de Crédito e 
Governança. 
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A empresa, independentemente do critério de precificação, 
possui algum procedimento ou estratégia no caso da 
iminência ou ocorrência de eventos de inadimplência? 
A Divisão de Análise de Crédito mantém monitoramento constante 
dos papéis em caneira e, havendo qualquer percepção de 
mudança de risco do emissor ou da emissão a Gestão é 
prontamente informada, busca-se proativamente iniciar tratativas 
de renegociação com a empresa e/ou saída em mercado 
secundário do ativo, quando cabível. 
Havendo qualquer situação de inadimplência, inicia-se o processo 
de recuperação, através de negociação extrajudicial ou judicial 
com a pane devedora. 

7 .3.3 Risco de Contrapa rte 

7.3.3.1 Descreva a metodologia de gerenciamento do risco de 
contra parte. 
No caso das ações o risco de contrapane é da CBLC, que garante 
a liquidação de todas as operações realizadas no ambiente da 
Bovespa. Para isso, existem regras de margem de garantia, dentre 
outras. 
No caso de mercado futuro de ações a garantia é dada pela 
BM&FBOVESPA que também utiliza a sua clearing para liquidar as 
operações realizadas em ambiente de pregão, trabalhando 
também com prazos de entrega/liquidação, munas por atraso e 
margens de garantia. 
Nas operações com derivativos de balcão na BM&FBOVESPA, o 
risco da contrapane é da própria bolsa já que a BB DTVM utiliza 
somente a modalidade com garantia. 
No caso das operações registradas na CETIP, existe o risco da 
contrapane na liquidação do ativo, por essa ser meramente uma 
central de registros. No entanto, a BB DTVM não utiliza a 
modalidade sem garantia. 
No caso dos fundos de renda fixa, temos adicionalmente, o risco 
de contrapane dos ativos negociados e custod iados via CETIP 
como os títulos privados (CDBs, debêntures, DPGE, LP e outros) e 
os derivativos da BM&FBOVESPA (Dl-Futuro, USO-Futuro, Índice 
Futuro). Quanto aos derivativos da BM&FBOVESPA, vale o 
descrito no parágrafo anterior. 
Em relação aos títulos privados custodiados na CETIP, a mesma 
faz o registro de negócios fechados entre seus panicipantes no 
mercado de balcão depois de processar, em seu ambiente, a 
comparação, o casamento e a confirmação das operações, . de 
forma automática, sem necessidade de reentrada de dados. E o 
chamado STP - Straight Through Processing. 
O registro exige duplo comando: um do comprador e outro do 
vendedor. As operações registradas são aceitas somente se os 
titulas envolvidos estiverem disponíveis na conta de custódia do 
vendedor e são liquidadas na forma de entrega, através de 
transferência de custódia, contra pagamento em reservas 
bancárias, de disponibilidade imediata. 
O SELIC é o depositário central dos títulos emitidos pelo Tesouro 
Nacional e pelo Banco Central do Brasil e, nessa condição, 
processa, relativamente a esses títulos, a emissão, o resgate. o 
pagamento dos juros e a custódia. Todos os títulos são escriturais, 
isto é, emitidos exclusivamente na forma eletrõnica. 
Tratando-se de um sistema de liquidação em tempo real, a 
liquidação de operações é sempre condicionada à disponibilidade 

Versão ANBIMA 2.2- Dezernbro/2017 

27 



fJBBDTVM 

7.3.3.2 

Questionário Due Diligence - Seção I 
#pública 

do título negociado na conta de custódia do vendedor e à 
disponibilidade de recursos por parte do comprador. 

Como são selecionadas as contrapartes e aprovados seus 
limites? 

• Emissores: são utilizados os limites disponibilizados pela 
Divisão de Análise de Crédito descritos no item 7.3.2.1. 

• Corretoras: semestralmente é elaborado um ranking a 
partir dos critérios descritos no item 7.2.4 deste 
questionário. 

... '· 

7.3.4 Risco de Preço 

7.3.4.1 

7.3.4.2 

Descreva a(s) metodologia(s) adotada(s) para a apuração do 
risco de preço (ex: V aR, Stress Test, Stop loss, etc). 
De forma geral, os fundos multicotistas possuem limite de Var 
absoluto, Var dinâmico. Var de benchmark, Var diferencial, 
Tracking error ou Orçamento de Var, dependendo da característica 
de cada fundo. Adicionalmente são estabelecidos limites de 
estresse baseados em retorno de 21 dias úteis. 
Para mensuração da métrica de Valor em Risco ( Value-at-Risk -
Var). adota-se o método de Simulação Histórica, com nível de 
confiança de 95%, para um horizonte temporal de 1 dia útil. 
Para renda variável, além do limite de VaR de benchmark e/ou de 
Tracking errar. são definidos, para alguns fundos, em parceria 
entre gestores e a área de risco, limites de descasamento tanto 
para os papéis que fazem parte do benchmark quanto para as 
ações não pertencentes ao índice de referência .. 
Para o cálculo das perdas em cenários de estresse, são utilizados 
cenários históricos e/ou prospectivos. estes últimos elaborados em 
parceria pelas áreas de gestão, macroeconomia e risco. 
As curvas de volatilidade (opções) são geradas a partir do método 
de Volatilidade Implícita e com base nas operações realizadas no 
mercado durante o transcorrer do dia. 
A política de Stop loss, quando utilizada, está descrita em 
documento interno (norma de gestão) que contém o detalhamento 
do mandato contratado entre a BB DTVM e o cotista do fundo. 
A definição de limites ocorre com base na exposição a riscos 
permitida pelo regulamento do fundo de investimento, 
considerados o cenário macroeconômico e a estratégia do gestor 
para os próximos um ou dois anos, dependendo do tipo de limite. 
Os limites de risco dos fundos são revistos ordinariamente nesse 
período ou a qualquer momento em situações específicas, tais 
como: mudança do patamar de volatilidade do mercado, mudança 
da política de investimento do fundo, entre outras. O 
acompanhamento dos limites dos fundos é diário. 

Como são formalizados os controles de risco de preço? 
Diariamente são disponibilizados para todos os gestores de fundos 
da BB DTVM, relatórios contendo informações de risco dos fundos 
de investimento (conforme questão acima). Para os fundos que 
possuem algum tipo de limite (Var, Var de Benchmark, Stress, 
Orçamento de Var, etc.) são disponibilizados o valor do limite e seu 
nível de consumo. 
Além disso, os Gerentes Executivos da Diretoria de Gestão e os 
Diretores da BB DTVM são informados sobre a situação dos 
fundos com utilização de limite superior a 70%. Tal reporte 
materializa-se via e-mail encaminhado para as matrículas 
funcionais dos citados executivos. 
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Como é realizado o controle e o monitoramento de limites das 
estratégias (ex.: books ta is como volatilidades, direcionais, 
arbitragens etc)? Com que frequência de atualização? 
Não realizamos controles de limites por estratég ias, e sim por 
fundo. Na renda variável, de forma ad icional , são atribuídos para 
alguns fundos limites de descasamento por ações. 

Nos casos de posições que ultrapassem seus limites, como é 
o processo de tomada de decisão para o reenquadramento? 
No caso de extrapolação de limites. é acionado o processo 
denominado "Cadeia de Alçadas", o qual possibilita condições para 
que os escalões superiores da BB DTVM exerçam o 
monitoramento do processo de regularização de limites de 
exposição a risco, ao mesmo tempo em que não impede a 
efetivação de uma estratégia considerada adequada pelo gestor. 
Segue abaixo a cadeia de alçadas em vigor: 

Responsável Limites Internos Limite de Estresse 

% do Limite 
Até 100% Até 100% 
Até 125% 
Até 150% 

Acima de 150% 

No caso de extrapolação de limites, o acionamento do processo de 
cadeia de alçadas ocorre por meio de aplicativos informatizados, 
sendo reportados para o gestor de fundos de investimento os 
motivos da extrapolação do limite. Por sua vez, o gestor do fundo 
formaliza no referido aplicativo informatizado: 

• As justificativas que embasaram a sua estratégia; 
• A solicitação de prazo para permanecer com o limite 

extrapolado; e/ou 
• As providências que deverão ser tomadas para regularizar 

a situação. 

Cabe, então, à alçada superior competente, em caso de: 

• Concordância com a argumentação do gestor, conceder 
prazo adequado para a reversão do risco, sendo os 
registros de extrapolação reavaliados a cada 05 (cinco) 
dias ou no prazo definido pela alçada superior; 

• Discordância com a argumentação do gestor, determinar a 
reversão imediata da exposição que originou a 
extrapolação do limite de risco do fundo. 

Ressaha·se que todos os registros acima realizados são 
devidamente acompanhados pela identificação das matrículas do 
gestor do fundo e do respectivo detentor da alçada decisória. 
Desta forma, garante·se a guarda dos registros históricos sobre 
extrapolações de limites, justificativas, deliberações das alçadas 
superiores e regularizações e proporciona condições para futuras 
avaliações por parte dos auditores. 
Independente da alçada requerida em uma eventual extrapolação 
de limite, bimestralmente, quando da realização do Comitê de 
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Risco da BB DTVM, é apresentado um resumo de todas as 
extrapolações de limite interno do período, de forma a cientificar 
todos os participantes. 
Por fim, destacamos que o processo descrito neste item encontra-
se aprovado pelo Comitê de Riscos da BB DTVM e suas rotinas 
devidamente documentadas e institucionalizadas. 

O administrador ou o custodiante realiza controles de risco 
adicional para as carteiras do gestor? Em caso afirmativo, 
fornecer detalhes. 
Não. 

7.3.5 Risco de Líquidez 

7.3.5.1 Descreva a(s) metodologia(s) adotada(s) para a apuração do 
risco de liquidez, incluindo o tratamento de baixa liquidez e/ 
ou resgates excessivos. 
A BB DTVM administra o risco de liquidez através da manutenção 
em todos os fundos de percentual mínimo de ativos de alta liquidez 
e/ou operações compromissadas de um dia. Este percentual é 
variável conforme o tipo de fundo. 
As condições macroeconômicas, comportamento do mercado e 
alterações na legislação também são acompanhadas 
constantemente com o objetivo de tentar antecipar possíveis 
movimentos extraordinários em momentos de crise de liquidez. 
A liquidez diária do fundo é acompanhada por meio do Índice de 
Liquidez, cuja métrica, modelada internamente, fornece, em forma 
percentual, o montante de ativos passível de negociação em 1 dia 
útil. São consideradas, nos cálculos, as seguintes variáveis: 

a) a média diária do volume de negociação de títulos; 
b) a cotização do fundo; 
c) a classificação contábil dos instrumentos: marcados a mercado 
(MtM) ou mantidos até o vencimento (HtM). 

Para a gestão do risco de liquidez do passivo é utilizada a métrica 
de LVaR. Referida métrica, similar ao VaR (value at risk), estima 
uma probabilidade de resgate líquido, de um dia para o outro, a 
partir de uma série histórica móvel e de um intervalo de confiança 
definidos e aprovados no Comitê de Riscos. 
A avaliação do risco de liquidez em condições de estresse, para os 
ativos, é realizada mediante aplicação de parâmetros de choque 
definidos pelo Comitê de Riscos da BB DTVM, que refletem 
situações de redução de negócios verificadas ao longo dos úhimos 
anos. No caso do passivo é considerado o maior resgate sofrido 
pelo fundo ou seu similar desde 2008. 
A concentração de cotista é apurada por fundo, e também é 
considerada na gestão da liquidez dos fundos. 
Adicionalmente, o sistema de controle de ativo disponibiliza 
informações sobre o fluxo de caixa previsto de todos os ativos que 
compõe cada carteira de cada fundo, de forma a possibilitar, em 
conjunto com as demais informações, a otimização da gestão da 
liquidez dos fundos. 
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Como é realizado o controle e o monitoramento de limites das 
estratégias (ex.: books tais como volatilidades, direcionais, 
arbitragens etc)? Com que frequência de atualização? 
Tendo em vista o rigoroso controle, tanto por ativo quanto por 
fundo, realizado para as estimativas descritas no item anterior, não 
utilizamos limites por estratégia. 

7.3.6 Risco Operacional 

7.3.6.1 

7.3.6.2 

Descreva a metodologia de gestão do risco operacional. 
A BB DTVM busca estar alinhada com os modelos, processos e 
instrumentos utilizados pelas áreas responsáveis pela gestão do 
risco operacional do Banco do Brasil, sem prejuízo no que diz 
respeito ao estabelecimento de regras e práticas próprias para o 
gerenciamento do risco operacional da Empresa. 
Utilizamos a metodologia de Modelagem de Processos (padrão 
Business Process Modeling Notation) e instrumentos institucionais 
para o mapeamento dos riscos operacionais em processos, 
produtos e serviços visando à identificação de fragilidades e 
proposição de ações mitigadoras, bem como o desenvolvimento e 
implantação de Indicadores Chaves de Risco, quando aplicáveis. 
Desenvolvemos base de dados própria para registro e 
acompanhamento de eventos de risco operacional de perda efetiva 
ou de quase perdas, observando a evolução dos eventos em 
termos de frequência e severidade, os quais são, também, 
registrados na base de dados do Controlador. 
Definimos e utilizamos Matriz de Criticidade, baseada em 
frequência e severidade da base de perdas, para classificação do 
n ivel dos riscos identificados no mapeamento dos processos 
operacionais. 
O tema Risco Operacional é pauta permanente das reuniões 
ordinárias do Comitê de Risco da 88 DTVM, no qual a Diretoria de 
Risco (DIRIS) do Banco do Brasil participa como membro 
convidado, sem direito a voto. 
Todo o processo de gestão do risco operacional objetiva cumprir 
as determinações da Resolução 4.557 do CMN. 

Descreva os procedimentos de confirmação de ordens 
executadas e de checagem das posições das carteiras e 
custódia. 
A confirmação de ordens executadas e a checagem das posições 
das carteiras são realizadas diariamente de forma automatizada 
através de importação de arquivos das diversas C/earings (SELIC 
e CETIP) para os sistemas internos da BB DTVM. 
No mercado de renda variável, as operações realizadas na 
BM&FBOVESPA pela BB DTVM por conta de seus clientes, são 
conferidas eletronicamente com as corretoras executantes das 
ordens, de forma a assegurar a correta liquidação física e 
financeira das mesmas nas contas dos clientes. As posições 
mantidas em custódia também têm tratamento semelhante, com a 
checagem de posições dos ativos realizada através de troca de 
arquivos diretamente com as Centrais de Custódia, CBLC ou 
BM&FBOVESPA conforme o caso. Todos os procedimentos estão 
documentados em POPs (Procedimento Operacional Padrão). 
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Descreva os principais pilares dos planos de contingência, 
continuidade de negócios e recuperação de desastres 
adotados pela sua empresa. 
O Plano de Continuidade dos Negócios - PCN da BB DTVM segue 
o modelo adotado pelo Banco do Brasil S.A., conlorme sua 
Instrução Normativa 420, que assegura a continuidade dos 
negócios sob os pontos de vista da coordenação, da 
operacionalização tática, da comunicação, dos processos 
contingenciáveis, do site de contingência, da indisponibilidade dos 
sistemas. do bloqueio de acesso, da falta de pessoal, da ameaça à 
integridade física e patrimonial. 
A empresa mantém Plano de Continuidade de Negócios, incluindo 
ambiente externo com infraestrutura necessária para o 
desempenho dos processos. Provido de equipamentos com 
performance similar àqueles utilizados pelos usuários no seu 
cotid iano, bem como a disponibilização de provedores de 
informações. aplicativos acessórios e demais recursos 
tecnológicos, o ambiente atende às expectativas e necessidades 
da empresa, assegurando o fluxo de suas atividades regulares. 
A cada 6 (seis) meses são realizados testes para avaliação da 
capacidade estratégica e tática da organização de se planejar e 
responder a incidentes e interrupções de negócios; o último teste 
ocorreu em 23/0B/20 17. Quando da ocorrência de falhas, os 
eventos são registrados em relatório de acompanhamento dos 
testes. 

Descreva a polltica de segurança da informação. 
A BB DTVM atua em consonância com a Política de Gestão de 
Segurança da Informação do Banco do Brasil S.A., submetendo-se 
a seus processos e controles, sem prejuízo no que diz respeito ao 
estabelecimento de regras e práticas próprias para a melhor 
gestão da segurança da informação. 

A Política de Segurança da Informação da BB DTVM visa, entre 
outros: 

• Assegurar que as informações e serviços importantes para 
a Empresa recebem o tratamento e a proteção adequados; 

• Adotar mecanismos de proteção das informações geradas 
e/ou utilizadas pela Empresa, a fim de mitigar ou evitar o 
uso indevido. fraudes. danos, perdas, erros, sabotagens, 
furtos e roubo; 

• Identificar e vincular gestores responsáveis pela 
administração da informação; 

• Preservar a confidencialidade, integridade, disponibilidade. 
autenticidade e conformidade na guarda e uso das 
informações, considerando-se proibido tudo aquilo que não 
for explicitamente permitido; 

• Estabelecer o princípio da segregação das funções de 
desenvolvimento de recursos, de uso de recursos. de 
administração da segurança e auditoria, na gestão da 
informação. 
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Existe sistema de gravação de ligações telefônicas? Qual a 
política de escuta das gravações? 
Através da Diretoria de Tecnologia · DITEC. o Banco do Brasil 
fornece a estrutura de telefonia da Distribuidora. com o Sistema 
CYBERTEC, que permite a gravação e recuperação de ligações 
telefônicas de ramais de áreas estratégicas, como Diretoria, 
Gestão, Mesa de Operações, Central de Atendimento e Equipe de 
Suporte ao Administrador e Distribuidor. A disponibilidade da 
escuta ao requisitante autorizado se dá em sua própria estação de 
trabalho, (de forma reservada, que mantém a privacidade de seu 
conteúdo) . 

Descreva os procedimentos de back-up e redundância de 
informações, desktops e servidores (para back-up, cite 
especificamente a periodicidade, local e prazo de 
armazenamento). 
A garantia de backup está definida em Instruções Normativas do 
Banco do Brasil, provedor de toda nossa infraestrutura tecnológica. 
O ambiente distribuído do Rio de Janeiro oompreende uma rede de 
comunicação de dados e serviços com suporte técnico à BB 
DTVM. Toda a infraestrutura de TI é redundante entre diferentes 
sites, a exemplo de storages com serviço de replicação síncrona 
entre sites, switches SAN, servidores e fitotecas, para 
armazenamento em mídias do tipo cartucho, gerenciadas pelo 
software TSM (Tivoli Storage Manager ｓ･ｲｶ･ｾＩ Ｎ＠

Os procedimentos são realizados de forma automatizada, 
utilizando a solução discriminada acima, controlado através de 
regras de retenção e políticas diferenciadas, acordadas oom os 
gestores das unidades de negócio. 
O gerenciamento do ciclo de vida dos dados é uma forma de 
controlar o fluxo dos sistemas de informação desde a criação e 
armazenamento inicial até o momento onde ele torna-se obsoleto e 
é delatado. Este processo prevê a organização dos dados em 
camadas ou "tierização", controladas por políticas específicas e 
migração de dados entre as camadas de forma automatizada. 
As políticas utilizadas para o controle do ciclo de vida dos dados 
são defin idas pela Equipe de Engenharia de TI do Banco do Brasil. 
Estas políticas determinam: 

• Periodicidade - tempo de retenção (1 ano. 3 anos, 5 anos, 
30 anos, dependendo da política aplicada 
diretórios/pastas) ; 

• Tipos de arquivos . quais os tipos de arquivos são 
controlados; e 

• Localização dos arquivos - definição quanto aos servidores 
e drives de redes que contém os diretórios/pastas a serem 
monitorados. 

Descreva a política de controle de acesso ao Data Center 
(físico e lógico). 
O acesso ao Data Center é permitido somente para pessoas 
autorizadas e gerenciadas, via sistema de controle de acesso, com 
cartões de aproximação. Os acessos devem ser limitados à 
quantidade mínima de pessoas estritamente necessária à 
execução dos serviços e nos respectivos turnos. 
Todas as pessoas que circulam pelo ambiente estão devidamente 
identificadas. É vedado, sob qualquer pretexto, permitir a entrada 
ou saída de pessoas sem a devida identificação e o registro nos 
dispositivos de controle de acesso. 
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O serviço de vigilância compreende período 24 x 7. o vigilante é 
orientado a abordar as pessoas que estejam circulando sem o 
crachá ou cartão de identificação. 
O crachá (identidade funcional) ou cartão de identificação é de uso 
obrigatório durante toda a permanência no préd io, inclusive por 
ocasião da entrada e saída. Deve estar afixado acima da linha da 
cintura, de forma a facilitar sua visualização. A utilização do crachá 
ou cartão de identificação é individual e não pode ser emprestado. 
cedido ou repassado a outra pessoa. 
O cartão de identificação é fornecido pela unidade responsável 
pelo gerenciamento do ambiente. 
O monitoramento é efetuado por meio do sistema de CFTV e deve 
ocorrer em período 24 horas, 7 dias por semana, integrando o 
aparato de segurança das unidades, sendo seu uso destinado. 
exclusivamente, à proteção do patrimônio e das pessoas. 

Descreva o parque tecnológico atual da instituição. Citar no-
breaks, capacidade dos servidores, llnks de internet e 
telefonia etc. 
O parque tecnológico provido pelo Banco do Brasil é suportado por 
servidores próprios para ambiente de missão crítica. em cluster 
geográfico e com replicação síncrona de dados. com redundância 
de links e operadoras de telecom. 
O Data Center é suportado por vários geradores ( 4 x 275 kVA e 3 x 
160 kVA) em paralelo redundante. Todo ambiente é 
contingenciado e com aha disponibilidade. inclusive com sites de 
contingência para usuários. 

A instituição possui filtro de e-mail, firewall e sistemas de 
antivirus? 
Sim. 

São realizados testes periódicos para verificação de 
segurança e integridade de sistemas? Com que frequência? 
Todo o ambiente de TI é monitorado continuamente, e são 
realizados testes de contingência semestral. com simulação de 
"disaster recovery". 

8. Compliance e Auditoria Interna 

8.1 

8.2 

Quem são os responsáveis pelas áreas de compliance e auditoria interna 
e a quem se reportam? 
Os serviços de auditoria interna são prestados por uma área denominada 
Auditoria Interna · AUDIT -vinculada ao Conselho de Administração do Banco 
do Brasil S.A., empresa controladora da BB DTVM. Os trabalhos na BB DTVM 
são conduzidos por uma Gerência Regional Especializada em Mercado 
Financeiro. com atuação contínua nas dependências físicas da BB DTVM. 
A BB DTVM possui uma Divisão de Conformidade própria, composta por 01 
gerente, 03 analistas seniores e 01 analista pleno. dedicados ao trabalho de 
verificação da conformidade na Distribuidora. Esta Divisão encontra-se sob a 
Gerência Executiva de Gestão de Riscos e Conformidade que se reporta 
diretamente ao Diretor Presidente. 

Descreva o processo para adesão ao Código de Ética e Conduta, bem 
como suas atualizações, pelas pessoas que trabalham na empresa. 
Anualmente, ou quando da ocorrência de alterações. o funcionário assina o 
Termo de C1ênc1a do Manual de D1retnzes de Conduta Ét1ca da BB DTVM, e 
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também a Declaração Anual de Observância ao Manual de Diretnzes de 
Conduta Ética. 

8.3 Descreva a política de Investimentos pessoais e seu monitoramento. 
O funcionário da BB DTVM está sujeito às regras discriminadas no otem 4 -
Política de Investimentos Pessoais do Manual de Diretrizes de Conduta É toca. 

8.4 Existe fundo ou outro Instrumento de investimento exclusivo para sócios 
e executivos da empresa? 
Não. 

8.5 Descreva as regras para Investimento dos recursos próprios da empresa. 
A política de investimentos da empresa concentra-se em gestão do fluxo de 
caixa, com aplicação das dosponibihdades em operações compromissadas. 
Eventualmente e conforme permitido pela legislação podem ser efetuadas 
aplicações em fundos de onvestlmento de sua própria administração apenas 
como Seed Money e com prazo definido para resgate. 

8.6 Descreva os procedimentos para o controle de meios de comunicação 
alternativos ao sistema corporativo visando à administração de conflitos 
de interesse tais como front running, vazamento de informações 
confidenciais etc. (exemplos de meios de comunicação alternativos: 
telefone celular, sistemas de mensagens instantâneas e de webma/1 
externo) 
O funcionário da BB DTVM tem por premissa pautar sua conduta pelo Manual 
de Diretrizes de Conduta Ética. 
Especificamente sobre procedimentos para controle de meios de comunicação, 
destaca-se no Manual o otem 1.3 (Vedações). subilens "d" e "g", que tratam, 
respectivamente. sobre foco no trabalho e sobre a utilização de telefones 
celulares, smartphones, notebooks e quaisquer outros aparelhos que 
possibilitem acesso à onternet no ambiente da BB DTVM. 
Qualquer desvoo de comportamento é avaliado sob aspecto discoplonar. 

8 .7 Como são verificados os procedimentos que visem ao combate à lavagem 
de dinheiro feitos pelos seus distribuidores. 
Para o distribuidor Banco do Brasil os procedimentos de prevenção e combate 
à lavagem de dinheiro são executados. em primeira camada. pela rede de 
agências do Banco que realiza desde os procedimentos de KYC (Know You 
Client - Conheça seu Cliente) até a etapa monitoramento das análises dos 
indícios. Em segunda camada de controle, a Diretoria de Segurança 
Institucional - DI SI N normatizados e supervisionados o processo conduzido 
pelas agências licando responsável análise em segunda instância e 
comunicação ao COAF. 
Para Distribuidor contratado, que não o Banco do Brasil , realizamos processo 
de Due Diligence com o propósito de avaliar os procedimentos exostentes. 
Ressaltamos que a BB DTYVM possuo Política Prevenção e Combate à 
Lavagem de Dinheoro, ao Financoamento do Terrorismo e à Corrupção própria, 
alinhada à de seu contrOlador e em conformidade com a legislação vogente. 

8.8 Caso a empresa desenvolva out ras atividades, descreva sua política de 
chlnese wa/1 e de que forma 6 garantida a proteção de Informação entre 
departamentos que não estejam envolvidos no mesmo projeto ou linha de 
negócio. 
A BB Gestão de Recursos DTVM S.A. é uma subsidiároa integral do 
Conglomerado Banco do Brasil, sendo responsável peta gestão dos fundos de 
investimento e caneoras administradas. Atendendo às Resoluções CMN 2451 e 
2486 (Chinese ｗ｡ｬｾＮ＠ a BB DTVM concentra-se exclusivamente em gestão de 
recursos de terceiros. A segregação é garantida pela autonomia administrativa, 
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caracterizada pela exiStêncoa de quadro de pessoal, Conselho de 
Administração, Conselho Fosca! e Doretoria próprios. 

8.9 No caso de a empresa utilizar serviços de administração, controladoria ou 
custódia prestados por empresa do mesmo grupo econômico, como se 
garante a segregação entre a àrea prestadora de serviço e a gestão de 
carteiras? 
Em 2013, com o objetivo de dinamizar o modelo de negócio da BB DTVM, 
foram migrados para o Banco do Brasil S.A., os serviços de Controladoria, 
Processamento, Liquidação e Custódia dos fundos de investimento e carteiras 
administradas. Este processo propicia à BB DTVM maior foco nas atividades de 
gestão e administração, garantindo assim maior competitividade frente às 
novas demandas e desafios da indústria de fundos de investimento. 
Todas as regras garantidoras do cumprimento das Resoluções CMN 245t e 
2486 (Chinese ｗ｡ｬｾ＠ estão regostradas em contratos. 

8.10 Descreva as regras e os procedimentos para monitoramento da divisão de 
ordens, especificação de comitentes e operações entre carteiras. 
As ordens de compra e venda de atovos financeiros são cadastradas pelos 
gestores, especificando volumes e comitentes, expedidas sempre com a 
identificação prévia e precisa do fundo, registradas nos sistemas onternos em 
nome do qual elas devem ser executadas. 
A mesa de operações acessa as ordens nesses aplicativos através de telas 
específicas que não permitem aos seus operadores identificar os comitentes, 
somente a área gestora. Caso as ordens sejam cumpridas apenas 
parcialmente, o próprio aplicativo procede ao rateio proporcionalmente entre os 
comitentes. 
Quando do grupamento de ordens, por meio desses sistemas internos 
previamente programados, os rateios são realizados automaticamente 
medoante critérios equítatívos (distribuição ' pro-rata• com Preço Médio), em 
conformidade com o artogo 82, Parágrafo Único da ICVM 555 

8.11 Descreva as regras e procedimentos de monitoramento das operações 
realizadas fora de plataformas eletrônicas de negociação, enfatizando 
estabelecimento de preços e fontes de refe rência utilizadas. 
As operações realizadas fora de plataforma eletrônica são relativas a 
negociações com títulos públicos, e são lançadas no Sistema Especoal de 
Liquidação e Custódia (SELIC). O acompanhamento é realizado voa sistema 
interno - ACF• que os Informa das etapas de cada operação naquele sistema 
até a contabilização das mesmas. 
Esse mercado é monitorado durante o dia pelos operadores. via telefone 
(mercado de balcão) , plataforma BMF e plataforma CETIP, e informado, via 
sostema interno {Oferta). aos gestores como informação de mercado. 
São monitorados relatórios, dispombillzados pelo Banco Central do Brasil, de 
operações realizados no mercado e relatório da ANBIMA, referentes a preços 
indicativos para os diversos títulos. 
'ACF . Administr•çJo de Carteiras de Fundos · Sistema desenvolvido pela Diretoria de 
Tecnologia do BB p.ara servir de intermed'Uirio Mtre as operações fechadas pelos seus 
ｵＮｳｵｾｲｩｯｳ＠ e o SELtC • Sistema Especial de liquidação e de Custódia. do Blnco CentraJ. 
através de troca de mensagens via STR · Sistema de Ttilnsferêncla de Reservas, tamWm do 
Sanc.o Central. Responsivtl tamWm pelas contabilizações das operaçO.S fechadas e 
atuatlzadas no sistema SELIC, bem como os respectivos débitos e ctfltltos deYidos nas 
contas-correntes dos Fundos e Carteiras. 

8.12 Existe algum agente externo (ex.: consultoria), além do administrador, 
envolvido na verificação da adesão a limites de risco , limites legais ou 
regulamentares das posições dos fundos sob gestão da Empresa? 
Não. Todas as verificações dos limites de risco, limites legais ou 
regulamentares das posições dos fundos são realizadas pela BB DTVM. O 
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enquadramento das carteiras dos fundos administrados pela Distribuidora é 
verificado diariamente. 
Caso haja algum fundo desenquadrado. a área de Conformidade encaminha ao 
gestor um e-mail comunicando a ocorrência ao tempo em que solicita 
esclarecimentos para providências sobre o fato. 
Mensalmente a Diretoria recebe o Relatório de Conformidade no qual são 
reportadas todas as ocorrências. 

8.13 Descreva como são tratados os conflitos de interesse resultantes da 
participação ou atuação dos sócios ou executivos em outros negócios, 
bem como de sua eventual participação em Conselhos Fiscais e de 
Administração. 
As eventuais e particu lares situações em que o gestor participa de Conselho 
Fiscal ou de Administração não caracterizam, em nenhuma hipótese, a 
possibilidade de conflito de interesse. 

8.14 Descreva as regras para o tratamento de soft do/lar tais como 
recebimento de presentes, cursos, viagens etc. 
É vedado solicitar ou aceitar qualquer tipo de favorecimento pessoal em troca 
de negócios com a empresa. Poderão ser aceitos brindes de baixo valor, tais 
como canetas promocionais, agendas, camisetas, redomas e outros. limitado 
seu valor a A$ 100,00 (cem reais) . 
Os brindes, eventualmente recebidos a qualquer titulo, não enquadrados no 
item anterior, não procedentes de programa de reconhecimento interno, 
deverão ser doados pelo beneficiário á Fundação Banco do Brasil ou a 
instituição beneficente sem fins lucrativos. 

8.15 A empresa recebe comissões para alocação por investimentos em titulas 
e valores mobillãrios distribuídos em balcão? Quais as regras? Favor 
tratar o assunto de rebates de taxas de administração e performance 
sobre fundos investidos pagos ao gestor de forma especifica. 
A BB DTVM não recebe comissões para alocação por investimentos em títulos 
e valores mobiliários distribuídos em balcão. Temos por política repassar ao 
fundo de investimento qualquer benefício obtido, em razão de nossa qualidade 
de Administrador. 
No que se refere a pagamento de rebates a gestores externos pela alocação de 
recursos via Fundos de Fundos, as diretrizes e procedimentos estão 
consignados em contratos, e conformidade com os fundos previstos no §3°, 
artigo 92, da ICVM 555/1 4. 

8.16 São realizados testes periód icos para verificação de conformidade com 
políticas internas? Com que frequência? 
Sim, os testes periódicos de conformidade nas políticas internas são reportados 
mensalmente no Relatório de Conformidade. 

9. Questões Jurídicas e Legais 

9.1 Descreva como são tratadas as questões jurídicas e legais da empresa 
(departamento jurídico próprio ou consultoria de terceiros) 
A Diretoria Jurídica do Banco do Brasil é a responsável pelo assessoramento, 
gestão e prestação de seNiços jurídicos. pela gestão das demandas judiciais e 
extrajudiciais e pela defesa jurídica dos interesses da BB DTVM. Para tanto, 
disponibiliza assessorias jurídicas regionais, podendo utilizar seNiços 
advocatícios terceirizados nas situações previstas nos normativos internos. A 
referida Diretoria subordina-se à Vice-Presidência de Controles Internos e 
Gestão de Riscos do Banco do Brasi l. 
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9.2 A empresa ou algum de seus dirigentes já foram punidos pela CVM, pelo 
Banc·o Central ou pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro? Se 
positivo, informar o número do processo. 
Não há ocorréncoa materialmente relevante nos últomos 5 anos. 

9.3 Existe algum processo contra a Empresa ou algum de seus dirigentes na 
CVM, no Banco Central ou no Conselho de Recursos do Sistema 
Financeiro? 
Na CVM, existe um processo administrativo aberto em 2008. Houve julgamento 
do recurso pelo CASFN, mantendo a decisão da CVM e absolvendo a 
BBDTVM e o seu ex-diretor Arnaldo Vollet. 

10. Anexos 

10.1 Anexo 1_ Organograma Banco do Brasil 

10.2 Anexo 2_0rganograma BB DTVM 

10.3 Anexo 3_0rganograma Dovosão de TI 

10.4 Anexo 4_Suotabolity 

10.5 Anexo S_Aatong Moody's 2016 

10.6 Anexo 6_Fitch Aatings 2017 

1 O. 7 Resumos Profissionais- Seção 111 
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DECLARAÇÃO 

Declaramos que este questionário foi preenchido, revisado e assinado por pessoas 
devidamente autorizadas a fazê-lo, respondendo esta instituição pela sua exatidão. veracidade 
e integridade da informação de todo o conteúdo prestado neste documento e de seus anexos. 

Comprometemo-nos a manter todas as onformações deste questoonáno devidamente 
atualizadas semestralmente, enviando nova versão do questionároo aos dostnbuodores e 
alocadores nos meses de janeiro e julho, com data-base dezembro e junho, com exceção das 
informações contidas no Item 3 - Eventos lmponantes, as quais serão atualizadas e 
comunicadas imediatamente após a sua ocorrência. 

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017. 

BB Gestão de Recursos 

Distribu idora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
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EVENTOS IMPORTANTES 

1. Qualquer alteração em alguma questão dessa seção deve ser lnfonnada 
imediatamente após sua efetivação, com a Indicação da referida data 

1.1 Mudança societária que altere o controle acionário da empresa 
Não houve. 

1.2 Entrada e salda dos principa is sócios 
Não houve. 

1.3 Alteração no quadro de profissionais responsáveis pelas atividades da 
empresa gestora , incluindo compliance e risco 
Em 19.09.2016, em função da necessidade de adequação à ICVM 558, o 
Conselho de Admimstração da BB DTVM aprovou a alteração da Dtretoria 
Executiva, a qual passou a ser composta por quatro membros: Diretor 
Presidente, Diretor de Gestão de Ativos. Diretor de Administração Fiduciária e 
Gestão da Empresa e ｄｾｲ･ｴｯｲ＠ Comerc1al e de Produtos. 
Em outubro de 2016, Ana Paula Te1xeira assumiu a Diretoria Comerc1al e de 
Produtos e João Vagnes de Moura Silva, assumiu a Diretoria de Administração 
Fiduciária e Gestão da Empresa. no lugar de Adilson do Nascimento Anísio. 
que se aposentou. No mesmo mês Emílio Ricardo Carvalhais assumiu a 
Gerência Executiva de Riscos e Conformidade, no lugar de Dalton Rodrigues 
da Silva Leite, que também se aposentou. 
Em dezembro de 2016, com a saída de Ricardo Forni para outra empresa do 
Grupo Banco do Brasil, Rodrigo Ayub assumiu a Gerência Executiva de 
Produtos e Josemar Meiretes Gnlo assumiu a Gerência Executiva de 
Distribuição. Amda neste mês Márcio Hamilton Ferreira de1xou a empresa para 
assumir a VICe Pres1dência de Riscos do Banco do Brasil e Paulo Roberto 
Lopes R icei assumiu a Presidênc1a da BB DTVM. 
Manoel Aparecido Rodngues assum1u como Gerente de D1v1São de Fundos CP, 
DI e Índice de Preços no lugar de Emílio Ricardo Carvalha1s. Roberto Batista de 
Jesus assum1u a Gerêncoa de Fundos Mu1t1mercado Sem Rerlda Variável no 
lugar de Fláv1o Furtado que se aposentou. Verana Barbosa Regat11er1 assum1u 
a gerência da Divisão de Fundos de Ações Indexados no lugar de Wanderley 
Dutra Mendonça que também se aposentou. Vinicius Ribeiro Vieira assumiu a 
gerência da Divisão de Fundos de Ações Ativos no lugar de Carlos Frederico 
Gomes Valladares, atual Gerente de Divisão de Análise Fundamentalista e 
Quantitativa, posto assumido com a aposentadoria de Andrea Marinho Alvim 
Barbosa. Com a aposentadoria de Pedro Botelho assumiu a Divisão de 
Conformidade Ricardo Misiec. 
Em agosto de 2017, Uz1e Maria de Oliveira Ribeiro assumiu a Divisão de Risco 
Operacional no lugar de André Loest que se aposentou. 
Em outubro de 2017. com a saída de Rodrigo Ayub que retornou ao Banco do 
Brasil, Selma ｃｲｾｳｴｩｮ｡＠ da S11Va assumiu a Gerência ExecutiVa de Produtos. 

2. Alterações desde a última atuaiiz.açlo 

2. t Data da ú1t1ma atualização 
Junho/2017. 

2.2 Ou ais foram os fatos relevantes da empresa gestora desde a última 
atualização? 

2.3 

Não há. 

Liste os itens alterados desde a última atualização do ｱｵ･ ｳ ｴｩｯｮ ￡ｲｾｯ＠
O questionário foi revisado por completo. 
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Divisão de Tecnologia da Informação 
#públiéa 

Funcionograma da OoV!sào de T1 (Jun/2017) 
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-

Gerente de Divisão 
Evandir Alves Barboza 
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Pós-Graduação em Banco de Dados: Data Warehousong, Data Mining e Gestão do Conhecimento nas 
Empresas 
Pós-Graduação em Arquotetura Empresaroal e Sostemas Corporativos MBA 
em Finanças 
Atua desde 1999 na área de desenvolvimento de Sistemas e Banco de Dados 

Assessor Sênior 
Adriano Correoa Louzada 
Bacharel em Sistemas de Informação Pós-Graduado 
em Fonanças e Gestão Corporativa Pós-Graduado em 
Análise e ProJeto de Sostemas 
Atua desde 201 t na área de Gestão de Projetos de TI 

Assessor Sênior 
Fabio Mesquita Heorjgues 
Graduação em Ciências Contábeis 
MBA em Finanças 
Atua desde 1999 na área de desenvolvimento de Sostemas e Banco de Dados 

Assessor Sênior 
Fernando Ferreora de Souza Bacharel 
em Sistemas de Informação 
Cursando Pós-Graduação em Arquitetura de Software Distrobuído Atua 
desde 20 t 4 na área de desenvolvomento de Sistemas 

Assessor Sên ior 
Flavio Wittiam Pereira de Oliveira 
Graduação em Admonostração MBA 
em Controtadoroa e Fonanças 

Pós-Graduação em Análise e Projeto de Sistemas 
Atua desde 1996 na área de desenvolvimento de SIStemas e Banco de Dados 
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Assessor Sênior 
Patnck Gonçalves Banes 
Bacharel em Informática 
Pós-Graduação em Engenharia de Software 
Atua desde 2005 na área de desenvolvimento de sistemas 

Assessor Pleno 
Anderson Quirino de Abreu 
Graduação em Sistemas de Informação 
Pós-Graduação em Arquitetura de Software 
Atua desde 2014 na área de desenvolvimento de S1stemas 

Assessor Pleno 
ClaudiO Neumann Souza 
Bacharel em Informática 
Pós-Graduação em Engenhana de Sistemas Cursando 
MBA em Gestão Empresa.rial 
Atua desde 2001 na área de desenvolvimento de Sistemas 

Assessora Pleno 
Lucia na Ludmila Corbo Costa 

Organograma 
Divisão de Tecnologia da Informação 

#pública 

Tecnólogo em Desenvolvimento de Sistemas para Internet 
Pós-Graduação em Finanças e Gestão de Empresas Cursando 
MBA em Inteligência de Negócios 
Atua desde 201t na área de desenvolvimento de Sistemas 

Assessor Pleno 
Séraio Freire do Nascimento 
Graduação em Administração 
Graduação em Contabilidade 
Pós-Graduação em Análise e Desenvolvimento de Software Atua 
desde 2014 na área de desenvolVImento de SIStemas 

Assessor Júnior 
Gjnes Fachini Parra 
Graduação em engenharia da Computação 
Pós-Graduação em Banco de Dados 
Atua desde 2013 na área de desenvolvimento de sistemas e banco de dados 

Assessor Júnior 
Robson Pereira Alves 
Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Atua 
desde 2014 na área de desenvolvimento de sistemas 
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SUITABILITY 1 

Anexo 4 

Resumo da Política de Suitability do Banco do Brasil S.A. e aspectos ligados à atuação da BB DTVM 

e outros intervenientes 
L----
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SUITABILITY 

Anexo 4- Suitability 
#pública 

É o processo lormal através do qual se verifica a adequação da recomendação de carteira de 

investimentos ao perfil do investidor, de forma a: 

• Identificar o perfil de investidor do cliente. São os seguintes perfis defi nidos: 

Conservador. Prioriza a segurança como ponto decisivo para as suas apl icações. O 

aconselhável é manter percentual maior de seus investimentos em produtos de baixo risco. 

mas pode investir pequena parce la em produtosque ofereçam níveis de riscos mais elevados, 

com objetivo de atingir maiores ganhos no longo prazo. 

Moderado. En fatiza segurança nos seus investi mentos. mas também opta por produtos que 

podem proporcionar maiores ganhos no longo prazo. Diversificar os recu rsos é o mais 

aconselhável para a 9Ja estratégia de investimentos. 

Arrojado. Busca possibilidades de maiores ganhos e, para tanto , assume maiores riscos. 

Entretan to, mesmo para estratégias mais arrojadas, aconselha-se manter parte dos seus 

recursos em produtos de menores riscos, como fomna de proteção do seu patrimônio. 

Agressivo. Possui forte tolerância aos riscos. encarando-os como oportunidades de maiores 

ganhos. Busca o retorno dos seus investimentoscom visão de longo prazo e, assim. adapta -se 

às osci I ações de mercado verificadas no curto prazo. Parte representativa dos investimentos 

são alocadosnosmercadosde ações, de opções e derivativos, dedicando especial atenção 

aos novos setores. 

• Adequar a oferta de produtos e serviços a parti r da identi ficação deste perfil ; 

• Aumen ta r a satisfação do cliente; 

• Atender ao disposto no Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para 

Fundosde Investimento e para a Atividade de Priva/e Banking no Mercado Doméstico. 

ÁREA DE ATUAÇÃO DA BB DlVM 

Parametrização do sistema de Gestão de cartei ras e fundos: 

• Cadastro de Indicador de suitability para osfundoscontemplados no processo Análise 

de Perfi l do lnvestidoc · API. As categoriasincluidassâo: Ações, Multi mercado e Renda 

Fixa Crédito Privado. 
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fJBBDTVM Anexo 4 - Suitability 
#pública 

• Cadastro do Ris:o de Fundo de Investi mento conforme classe de ris:o para todos os 

fundos de investi mento para subsídio na definição dos tipos de Perfil de Investidor. 

ÁREA DE ATIJAÇÃO DA DIRElORIA DE VAREJO DO BANCO DO BRASIL 

Parametrização do Sistema Relacionamento com Cl ientes Segmentados: 

• Público Alvo: nome do público alvo vincu lado ao questionário específico . 

• Tipo de carteira: vincula os tipos de carteiras'grupos negociais que fazem parte do 

público alvo . Um tipo de carteira/grupopodeservinculadO somente a um público alvo. 

• Classe de Ris:o: as classes de ris:o existentes para os produtos de investi mento do 

BB, conlorme definição Di retoria de Ris:o do Banco do Brasil. 

• Tipo de Investidor: os tipos de perfil de investidor estabelecidos pelo Banco e 

respectivasfaixasde intervalo, conforme de finido no questionário cadastrado para o 

público alvo . 

• Víncu lo de Classe de Ri s:o: vi ncula as classes de ris:o ao tipo de investidor para 

a pu ração do perfi I do cliente. 

ÁREA DE ATIJAÇÃO PRIVAlE 

Deve passar pelo processo todo cliente Privare, primeiro titula r de poupança, conta corrente ou 

conta investimento com saldo em aplicação financeira . 

·!· Perfil do Cliente: será atribuído um Perfil (Conservador, Moderado, Arrojado ou 

Agressivo) ao cliente a partir da i mpostação no RCA dos dados do questionário 

preenchido pe lo cliente. 

•!• Sistemática: o enquadramento serâ verificado por dois cri térios: 

;;> Classe de Produtos 

• Os produ tos de investimento estão agrupados em Classes, considerando a 

volati l idade e o tis:o de crédito dos ativos que compõem cada produto; 

• Cada Perfil de investidor está associado a determinado i ntervalo · percentual 

da carteira. por Classe de Produtos; 

• Cada produto de investimento está vi nculado a uma única Classe. 

3 
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:,. Risco da Carteira 

Anexo 4 - Suitability 
#pública 

• Para finsde veri ficação do enquadramento pelo Ri sco da Carteira, cada Perfil 

de investidor está associado a determinado Intervalo de Risco (vofatifidade) 

para sua carteira . 

•!• Premissas: Comporão a carteira de investimento do cliente os produtos de 

i nvesti mento: 

• Fundos de investimento: 

• Produtos de previdência: 

• Poupança; 

• Depósitos a prazo; 

• Operações compromissadas: 

• Ações . 

Será conSiderado enquadrado o cliente que atender, cumu lativamente, aos cri térios de 

enquadramento por Classes de Produtos de Investimento e de enquadramento pelo Risco da 

Carteira. 

Procedimentos do Sistema em caso de não adequação: 

• Envio de e-mait ao gerente e ao corresponsávef pela ca rteira, com a lista de clientes 

desenquadrados em seu último processamento; 

• Envio de correspondência simples aos clientes cujas carte iras tenham sido 

desenquadradas no úl timo processamento do sistema. 

Consequências do desenquadramento: 

• Não sera adotada nenhuma medida de restrição ou impedimento de negócios para 

clientes desenquadrados. 

Vigência do questionári o: 

• O questionário terá vigência máxima de 36 mesesa partir de sua gravação no si stema, 

com status VIGENTE. A partir de 36 meses. seu status é alterado para VENCIDO. A 

partir do 37' mês. seu slatus é alterado para CANCELADO e o sistema pára de 

verificar a adequação. 

4 
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Nicole Salum 55·11· 3043-7350 
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C.ulo<;di"NI"viHf"\ 
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54· 11· 51]9·]618 

ｾ Ｍ ＬＱＨＱＮ Ｉ｜＠ Ｈｬ ＮＮＭｾﾷﾷ Ｇ＠ !"(@-'" :u ,.tyt I <)UI 

Jose Angel Montano 52-SS-1253-5712 
•;.r.· -S<>tlior A 1\;l!yt: 

ｴ｣ｳ･｡ｮｧ ･ｬｲｲ ｾｮｴ｡ｮｯ ｀ｭｯｯ ､ｹ＼＾＠ ＼ｏＧＢｾＢﾷ＠

Marc R. Pinto. CFA 
Manilgfng D,rpnor 

ｴｮｊＧ＼Ｍ ｐ ｮ ｴｯ ｾｮｯｯ､ｹｳ＠ wm 

212-553-.<1352 

FINANCIAliNSTITUTIONS 

BB Gestao de Recursos DTVM S.A. 
Análise Qualidade de Gestor 

Fundamentos da Avaliação 
Avaliação: fviQ1 (Excelente) 

A aval.açac da MCOC)· s ca qll?.hdadf' cr f;rsror c: c 1nvcst ｲｲ｣ ｮｴ Ｚｾｳ＠ da BB Gestão de Recursos 
DTVM (88 DTVM) e "1Ql (•xrelente) 4111! Dl VM e afol ada ac Banco do Brasil ｾｂ｡Ｒ＠
'1ega11va}. e a rna1or gestora de recursos do pais Ef'1 30 de JJnho de 2017. os at bos wb 
gestão totahzaram R$800,8 bo ｯＵｾｳ＠ (ap'C< madao-ente USS2<1.9 boll'ó•s). A avaloo<,.lo 
MQl re:lete il v1são da Moooy's de ｱｵｾ＠ a gesto1a de rew •svs. ten t.arai..teristlcõs de ge'>:âc 

e>:(elenies 

.4. (lV(IhaÇâJ MQ1 e :13Seada ｰｮｮ｣ｩｰ｡ｬｲｮ･ﾷｮｾ＠ l:!rn_ (1j 0 proc.e;.sc d st pl11<ldC e bem 
･ｳ ｴ ｡｢･ｬｾ｣＠ do de gestão de •rvest•mentos. (u} õ !o·1e Ｚ＾ｾ ｓＱ ､ｯ＠ dto mt'rc .-;do f' valor dt> friln(jiJJi! 
p'oporoo"'ados por seu cont•o,ador Banco co SlôS•I. (',) o <.f..hdo drsrrr·,í!f'nh:; a.tr'>t.1dn tiO 

nsco oe seJs fJndos. e (•v) ーｦｯ｣･｣ｩｭ･ｲｵｮ ｾ＠ de geslân de nsr:::. x·m <'Stabcl('{,dos Os desaf•:.s 
a frente da 38 DTV"1 >.lo (•) maouten\á<; da posoç<io de mercado cons dcra1dc 3 a'llb ente 
c.ornpel•tlvo. e (u} ｲｮ･ ｴｾ ｲｯｮ｡＠ d::> desempenho iiJUStado ao r•sco <los furdos de rene a fixa 

Desenvolvimentos Recentes 
Na pflme r,: ＱＱ Ｑ ･ ｴ ｡､ｾ＠ de 2017 . .; :H3 DTVNI lé>vt> urr•a capta-t;ãc lic.u•d.a pcs•t•va de R$44.3 
b lhões. Drii'Cipahnl:!nle l"u seg•nenlo de renda f xa A captaçãn ｣ｬｾ＠ ｴｮ､￼ｳｴｮｴｾ＠ de fu.,dos 
nesse segmento tt:m s•do lone rnt>srnv tvrn n1enc-rel ｴ､ｸ｡ｾ＠ de. uros no pais A fm c•s<:.o, tiS 
:-rlpti.iÇÕ<'S d:. segm..?1tO de ｲｾｮ｣｡＠ rr)(a !êrn ) 1<.lv urra dds ｰｷ ｴ ＺＺＺ ｩｦ ｍｾ＠ ｦｯ ｾｉ ｌ･ｳ＠ de crt-sn-ni'mo di! 
•r.dústnil f! a BB OTVVI ｣ｯｮｴｾ ｮ ｲＮＮＮ｡＠ senao a :da· C!:!SSe S!:!gme·ao 

A BB DTVM ·t>m <:.•dn (:lpr37 de crescer ｾｳ＠ a: vos sob gestão e ··nante( a ーｯｳｾ￠ｯ＠ de liderança 
ro Br()s•l. (lpotada pela força da franqu•a do Banco de B1as I t.. BB DTVM tOilllflufl a ｾ･＠
b('neflc•ar :la exlensa rede de C Slflbu•çac e ce se1v (,OS a cl enles cb banço, que mclu('m 
agênc•as. postos de a:end me1tc t' ｾｳ｣ＮｲｩｴｃｮｯＡ＾＠ em !udo o rnJnclo A P,f'Stora conunua a 
a,::resentar sól•dc ､ｾｳ･ｲｮ ｾｾ ｮ ｨｯ＠ a, u!.ld\.k: d:.J · ·>t.v r•a ·naeor c da\ catf'gor i!S dr r,,oçcs 

ｅｳｴｾ＠ relatório é una ｴｲ｡､ｵｾｯ＠ de I 88 Gestao de Recursos DTVIV $ A ·Manager Qua!oty 

ａｮ｡ｬｹｳｯｾｬ ｰｵ｢ｬ ｩ ｣｡､｣＠ em 21 de Dezemcro de 2017 
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MOOOY'S INVESTORS SERVICE FINANCIAL INSTITUTION S 

Visão Geral da Gestora de Recursos 

Nome 

1986 

r ... 101 

RS800.8 boll'óoo(USS241.9 blhÕCO) 

Mjor g;sora ele reo.w!:Qso:> paic;.<:XYn21,9o/ .. dP.prriK:ipa;ã> de 'ltWCâ:i) 

5edraaa t'O R o cc Ｎｾ ｮ･＠ ro l3ra' I, a BB D'"'vM e d Pla!OI ｧｾｳｴｾＺｲ｣Ｚ＠ de recufsos.do pa·s e urna subs•d•ar•a•negri'l do ｂ［Ｚｾｮ｣ｯ＠ do ＸｲＺｾｳ ｴ＠ ｻｂ ［Ｎｬｾ＠

negat•val o ｭｴｾ Ｑ ｯｲ＠ r.vrro bra•ale rn rorr ?O% de pa·uc.paçco c e n·.en:ado medica pelo total de de:::>sitcs O l3i'11CC do 13r<Jstl posslu 
uma das rrtuorrs •reli' di> dts lnbLtção ertre os ba1::cs b tCIS leu os. com fl'i!tS c e 5 440 agêrctas seNu1dO qu<lS(' 64,8 mtlhôeti dr d tt'ntE"s 

A 38 0\f\/l nrc•ou suas op('r.-1çôrc; f'm lC:.Bó (omn a diVtSác de geslao ､ｾ＠ recu's::>s do 3anco do Brasil e tern srdo a li der de -nercaco 
deSCie ＱＧＩｾＴ＠ A BB O TV VI e um componente chave r o gfUpc. Jma vez que ｮ｣ｲ･ＢＢＢｬ･ｦＢｾｴ｡＠ a caJ3Cedade ｣Ｚｾ＠ Banco co Brasil e'Yl gNa' ｣｡ｾｩｴ｡ ｬ＠

.:M·n de proporC!or ar possebeled:JC:f''i de ｶ･ｮ ､ ､ＡｉｕｕｴｲＮ｣ｬ､ｾ＠

f1g._r_, l 
Ativos sob Gestão 
Composição por Tipo de fundo 

Outros I% '•'\Jihl'rl(.fc.:dO. 
AOC3% ＲＧＺｾ＠

ｦｩｾｖｉｩｬ＠ ｾ＠

At•vos sob ｇｾｳｴ￣ｯ＠
Composição p01 Tipo de lnvestidOf 

u.nc:te ｃｯ［ｰｯｲｾ･＠ ｾＥ＠ Outros. Ｕ ｾ＠
l .. 'lc:tkei , Z% 

Ri\'<Je. S% 

t!t<' put: .C<);.<'<:; 1'13•) ilr ,,. Ｂｾｾｾ＠ :l•, .lu . . f" falif't O! <Jf:::o:o rara QJ.!•S" ［ｾｮﾷ｡ｴ＠ ,(i.$ de tlt. t: ｴｬＧＡＮＧ Ｂ Ｂｾ＠ 'u !1'\Lt ｰ ｾｯｬＡ ｬ ｲ＠ '" ''\:: r u1 , .. h r Ｎ［［［ＱＺｾ＠ ;!t> ｦｊｩｴｲｧｾ＠ u P:'ISI la ､ｾｾ＠ ｾｮｩｳｳｯｲＬＧ･ｮｴＮＧｾｃ＠

!'PI 'NIU< 1•111 ［ ｯＡｹＬ ｾ ｯＮ［ ｬ ｬ＠ J . li'l ild'iJ.al li W.f(lfMiJ<;/r:. ,.o li:, •.ltt.o,!iz. ,';) '•ib T Ｎ Ｑ ｾ ﾷＱＱＱＺ＠ ｾﾷｉ＠ 1li1 !! .-1" t.(éd h .l i' ｨｲｾ Ｚ ｊ ＨｬＨ［Ｉ＠ :o;. f<lt ll"o! 
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Fator 1- Atividades de Gestão de Investimentos 
Metodologlas de Investimento: 
ｃｯ ｮ ｜ｴ､ｲｲ｡ｭｯｾ＠ o processo c'l? ｾ ､ｾ＿ｲｵｩｦ ｬｴＨＬＮ ｾ ｯ＠ ce ｴｲｷｐｾＱＱＧｮｩＧｦＢＡ ﾷ ｯｳ＠ ::1Ct ｾｂ＠ ｄｔｖｾ＠ a t:.pdld.:deo do \C"t l processo ､ｾ＠ a c.x.cc.J,.,.. ｣ｊｾ＠ Jllvct, J\\1rr 

como a ｾｵｮ＠ C'·"'!1Mu1cu1t' de aung • ･ｾｳ＠ ｏ ｬ＾ｪ ｴＺ ｾ ｖ ﾷＺｊ｜＠ dm f.mdn-; l\f'P-1· nelo vma ･ｾｴｬ､ ｬ ｾ ＢＧＢＧＧ＠ c:e tnVf''iltmr nrn rom., ｬ Ｎ］ｾｴｯ ｾＡＮ＠ po':l.tt ＱＱＰｾ＠ ao tlv."!ltil' 
o ｰ ｲ ｯｲ･Ｍｾｾｯ＠ ｣ｬ ｾ＠､ ＨＧＨ ｴ ｓＨｾ｣＠ de tnvestu'PenLoS da gt>stor<1 O pr(')(f:'SSO dt• H'lveStll-.)l:!l'l tos. da BB OIVM o;rgllf' tunt-' um" abordogerntoj>· 
dc·Nrí (omo oonom-up na conCuçàú da estralégtn dr ｴＢｬｖｃＧｉｾｴ ｴ ＢｴＧＧ＼Ｂｮｴｯｳ＠ O : recesso de nvestlrnf'ntoo; C' r1ordrn.:tdr: por uma ser e dt> 

ｃｃｉＢＢＧ ｴｴ ｾｓ＠ C' ｳｶｯ｣ｯｭ ｴ ｾｳ＠ Qt..e segL:em uma pcllttra de tnvcst•mC"'tOS CtS,•p.t"lJda. ｴｲ｡ｾＡ･ｭ｡ ､ｾ＠ ;>Cio uso de :j('nv.attvcs <on· cbJet•vo 
pr rC•Pil· de ＺＺｲｯｴ･ｾＮ［＾Ｎ＠ o ｭｯｮｴ ｩ ｾｙｃ ｲｮ･ ｮｴ｡＠ co·•stantc cos r•SCOS dt metddu, o eU ｾｯ＠ e operar cna1s e ｏｏｊ｜ＺｴｲＬＮＮ｡ｮｾ｣＠ ｊｾｓｴＡｭｩｊｾＢ ｨ ￼＠ de longo 
pralC Os ｣｣ｲｾｴｴ￩ｳ＠ ｾｾｲﾷｵｴ･ｭ＠ o l1·: ·e :roca ､ｾ＠ Oi.J ＢＧ｣ｾ＠ en·re os ｯＮＮ［ｾｲ､Ｍ､ｃｉｾｬ＠ te)t .. Ae\ c e- po• ·fo.tOs. ｧ･ｳｴＮｊｾ･ｳ＠ ＼ＮＡｾ＠ s-."'·" ＮＺｾ｢ｾ ｬ､ ｬ＠ dn.; <::ta) 
ce ｮ｡｣ｲｯｾ｣ｯｯｯｭ＠ cl ê t1e '""c\llr""erros, Ｑ ＩｓＨＧｾＮ［ｲ｡ｮ､ｯ＠ asStrt' ｑｊｾ＠ .;h ､ｾｾｾｴ＾ｬ＠ n.kJ .... e-.crr ;aseadas exclus ... a·ntr•lt "O ｊｵｬｧ､ｮﾷｾ｣＾ｮｴＺｬ＠ ce-
LW •PdiVI!.No. ntot\ <;Le tt>ft r a.., i1 op1nOO m.a Otttc\riil O ーｴＧｏｃＮｴＧｾ｜Ｐ＠ de ｬｲＭＮＮｾ｜ｬｬｮｴＧｮｴＺｬＧ｜＠ C ｖＢＧｾ＠ ta com JTT i' ｳｾｲｾ＠ ｴＮＮｾ＠ n!CÓr' O\ 'tu ｴｲｲ･ｯｮｴｾ＠
ｃＮ｜ＮｾｮｴｬｴＮＮｬｴＬＮＮＮ､ＵＮ＠ e ｜ｬｾｬｴｴｲｩＡ｜＠ mtt-gradcs que sus:entam as ､ｴＧｩＧｓ｣ｾ＠ t pe·m. 't'"'T11"10n -vrar os ｾ＠ ｾ｣ｳ＠ A ｧ＼ｓｴｾｊ＠ ｣ｾ＠ rrsc ｯｾ＠ p.rrr rrt'gr,1. c;:, 

CHX.t\\0 dt ll\?\lltntr·c\ c a AH OiVM_ A.nda as lf'<U.t•c4as umad.l\ ctr !"r..ntro r ｲｾ＠ ｲ｡ｾｯ､ｯ＠ congtc· .. ｾｾｭ＠ I:M"f't>ll(rc ao r.r . Nnc 

ｴｾ､･ｦａＮ＠ aur'!"r',, ［ｬＢＧｉｍＮｾｩｬ｜Ｂ＠ "'::t'il que a 86 )T:JM ｲｾｲＢＧＧ［ｊ＠ PfOI; Ｂｾｉ＠ ｭｐｲﾷﾷｾ＠ 1t- ｾ￭ＢＢＧｪＮ Ｇ Ｌ｜｣Ｚ＠ ｾ＠ ＺＺ｣ｴｾｴｲｯＺ･＠ de r ｾｯｳ＠ 1r.u•to' gc.,c.M 

lnfraestru1ura de Investimentos: 
A IH OTVM tem uma ＢＧ ｬ ｲ｡ｾｳｴｲｵ ｬ ｵ ｲ｡＠ de tnvn t mcntos cxcctcr1C" com ge;Bo de pcn b .•oerT· ｾｐｭｰｯ＠ r:.-ill ｣ｯｮｴｲｯｩｾｓ＠ de t•sco e s•sterras 
de" compltancc A gestvra tern ｮ ｶ･ｾｴ Ｑ ､ ｯ＠ ｣ｯ ｮｴ ｾｮｵ ｡ ｭｲｲﾷｴＨＧ＠ par() a;runorat sua 1nlraes!· JlUid ｴ ･ｾ ｮ Ｎｊｬｧｴｲ｡＠ p<1ra t'XI)tlncer suas ::>:>Nações e 
servir seus ct entes ｃ｣ ｮ ｳ､ ｾｲ＠ ames oue a BB IJ Vf'-1 ·em tlm(l C"XPOS•<àO 'llt...I[O banca ao r 1St o de ntenu:;ç;\o do ｮ ｃＧｉｦｾￓｃｏ＠

Estrutura Organizacional: 
A dre<l de gt>\!JO dr rf":t U(,05 dll 1"\1?. ｾ ｔｖｍ＠ ê COn1pOSlJ Ｇｾ＠ Ｒｾｈ＠ ｰｴｏｦｴｗｏ ｦ Ｇ Ｌ ｬｬｾＮ＠ doe; CjLV1S 114 t'St(l ::> envo ｶ ｩｾＺｊｓ＠ ＼ｊｵｾ ｬ ｴＺｉｉｈｾｉｬｬｴＡ＠ l!d\ ､ｦ ｦｩｊｴ､ Ｌｬ ､ ｅＧｾ＠

de ｧｾｾ ｬ ､ｯ＠ dt' nvf"ilti'Y'rmos A cstrt...HJfa ｯ ﾷｧ ｡ｮｺ｡｣Ｌ｣ ｮｾ ｬ＠ ｰｾｲｲｮ ｴｬ ｾ＠ umJ \ef!'E"[!.IÇ.'lo h.:-., det n1da ce tunçóes ･ｾ＠ ｣ｬｴＢ｢ｵｴｾＮＮ｜ｯ＠ aprcpnJd.l cl.:-
ｲ･ ｾＺｬｯｮｾ｡｢＠ ｴＮ ｾＮＬｲｬｴｾ＠ t1t' ｾ ｴＮ ｰｎｶｳ ｩｬ ｯ＠ e de l1n1as de •epo· ｴ ｾ＠

f ...... 

htruturl ｏｲ｣｡ｮｴｍ ｾ ｮ｡ ｬ＠

---- Fundos de Renda Ftu 
- Direto<' a de Gestão de ａｾ ｶｯｳ＠ ---- f...Cos de AçOes 

Fundos ｍｵ｢ｾ｣Ｎ｡､ｯ＠ • Offlhoro 

r--

o Diretoria óe ａ､ｭｩｮ Ｑ ｳｴＱｾｯ＠ Admin.stração de Fundos j ｾ＠ ""=----v de Fundos e Gestão da Gestão da Empresa 
...._ 

Diretoria ｃ ｯ ｭｾｲ ＼ｲ｡ ｬ＠ e de ｾ＠
DiWibuição ::::::3 

-
Produtos Produtos 

Goomnança e Regulação 

Gestão de Ri,.;os e ConfO<mododo 



' 

' 

MOODY S 1"--VESTORS SERVI(( FI"'ANCIAliNSTITUTIONS 

Fator 2 - Resultados dos Investimentos 

Habilidade de Gestão e Risco (•): 
A!II>O'Iluacoes da rm DIVtv' err hclb1.rdade Ce gest-iv r mrn ｾＮｾｯ＠ ｜ｨ､ｊｾ＠ e os ｬｵ ｮ｣ｾｳ＠ tê-n ll':JStradn b·t<' dr'ít"lpenllo dJJStaCo ao risco 
c:nl ｬｾｬ｡￣ｮ＠ <Jm ｨｾ＠ r'" "lm;nk\ e p;:HeS lOCC!i5 ｎｏｾ＠ \l'f;ITII"nt()\ ｣ｬｾ＠ ｾｴＢｮ､､＠ f I)Cd, àÇóeS e prev•dêncitl tl gro;tor,1 ＧＧＱｩｬｮｴｾｖ･＠ r,Jd I>QS C.dO no 4\= 

qu,nt•l No ｲＮｾｧｭｾｮ ｬ Ｓ＠ nult,mert:ado. o desempr1hr. ·1JII'il olcfc: dO r.s<.o se detefiorou marg n;.ln'lrntf' no últ1rno ｳＮｾ ｭｾ ｳ ｴｲｴｴ＠ e caiu pcva o 39 
qu " ' '' ()t, fuMo\ c!r<.<.r !tegrnemo ｴｾｶ･ ｲｴ Ａｬ ｲ＠ drsrn,prr1ho fl1r lhcr que seus benchn·arks e qu(' a algurc; prurc; ｬｯｴ｡ｾ＠ No geral. a Moocy's 
ccrs•ocr:'l cs fr'St 1 :"Jcbs dos ＧＢＧｾｶ･ｳ ｴ ｵｬＬ･ｮｴｯｳ＠ Da ｧ｣ｳ ｴ ｾﾷ｡＠ romo só dos t os 'Lndos ｴｾＮＮＮＬ＠ geral-ne"'te su;erado os r('c,pe-c t•vos ｴ ﾷ･ｮ｣ｨｭ｡ｾｫ ｳＮ＠

en·t.cra ''.:to ﾷｾｭ＠ c.1''"' ｯＬｴｲｮｬ･ ﾷﾷ ｲＮＺ＾ ﾷﾷｬｾ＠ ｓｬＮｾｴＭｲ｡ＺＺＡ｣＠ os pa rs loc ,,..., A ｍｯｯ､ｹ Ｇ ｾ＠ ＡＡｾｰ･ｬ､＠ ｣ｵｾ＠ os resJit3dos C:ls nvcSI•rr<'nlo rnrlhoterr• no 
!L :JrO. da::as as ｴｾｃｔｾｉｲｮｬｴ＾｜＠ tcnC .. tt>rist =.=é. ､ｾ＠ gestão da 1\B D I V""" 

., ＬＮＮＬＮ｟ＬｾｾＬ＠ ........ , 
,,.,. M -"r ｾ＠ .(( 

Fator 3- Perfil Financeiro 

Nlvtos e Estabilidade dt Re<titas e Rentabilidade : 
;. 3B O VM ttr H!..:a·:ado com ｳｴ･ｮｴＮＺＧＧＢＢＧｬｻＧＧＢＧｲｾ＠ rrlf!:· c.as ｦｲ｣ｴｲＨ･ﾷｲｾ＠ sót das e suas "'13'gens ». ... ,.ac,on,, e de •ucro contml..c!f'n rnutt3 

ｾ［ＮｲｾｾﾷＮ＠ A ｾｾ＠ ｏｔｖｉＧｶｾ＠ 3Pe'Sent3 ' ｾＮＭｭ＠ rt"'lc!- ... c bel :-:c n -.. ｾＮ＼ＮｨＡ＠ vciJtt.tdcldt! nos ｬｵ｣ｲ･ｾＮ＠ c q.J{' c;r n•:lete el"'! r e: ｾｴｴ､ｾ＠ f:! ｴｲｴｴｾ｢＠ d.adt es:âve s 
A ,,J. c ｾｬｬＺＺｯ＠ dest>-npcnho rir- 'if'l..'i ｦｊｮ ､ＭＺＺＮ ｾＮ＠ qut> ［ＮＺｾﾷｲｮﾷｴｾ＠＼［ｌﾷｾ＠ i.(llctiS Cr prrform;:,nn• seJa'11 '"'1Jrt•d3l ..:c,Q gt>Slt.;t(l, tambérr susrenFIM ,, 
!:_\t"d 'tlltll .•.!H 1 dtl (!,:""iOr.l 

Estrutura Corporativa: 
/., ｕｩｾ＠ O JVM '.P ｢ｴﾷｬｾ ｬ＠ c ·a de suporte f11arcc ro propoH •ondc.lc f>O• seu ｣｣ｮｴｲｯ ｬ｡ｾ｣ｲ＠ Banco do Bri!stl O \ontrol.ldu• tem apo•ado 
｣ｯｮｴｾＧｶ｡ｲｲﾷＬｃＧｮ ｬ ＼Ｇ＠ a dB o-vM. ｾ ｮﾷＬＮＺ･ｳｴｭ､ ｯ＠ na nfrarsu ur Jh11Nnclóg•td e r a ＼ｯｮ ｴｲ｡ｴＺｾ￣ｯ＠ de neves prof•sc. ｯｲＮ｡ｾｾ＠ pi'HJ t'xpancu o negóc o 
de gt>Stã::> ､ｾ＠ f('CIH)C\ A frld'tJ c.a BB )TVM I? S-L.S[{'nt,1dJ pl'IJ rof<,d tiJ frdl\f.lli18 de Bao(C de Bras I, ·3 Qt.(' H'l)r('<;E'nta ｵｲｾｬ Ｎｩ＠ Vdrllage·n 

'-Orr ｾ ｴ ｴ ｴｶ ｡＠ noquf' dtz re':l!JI:!I l :.> ｾ＠ d•st•r')1.uça,o ｡ｴｲＮＱｶＡＧｾ＠ .. i'llt"Cf' ｾ｜ｈ［Ｇ＠ ｯｴＮｾﾷｯｾ＠ ld1a1s co banco A BB DIVI'II ｮｾｭ＠ Ｇ ｾＧＢＧＧ ｬ ｩｏｉｉＳｮｵ､＠ ･ｾｬｲ､ｬ･ｧＱＺＺＮ＠

.. l'cl o Ba.t .co do kn I por ccrlõ da sua ｣｡ＺＺ｡｣､ｾ､ｾ＠ d\, ｾ＼ＧＧｪｬｲ＠ luc-roc. t' f.Jxos de .:.a1)1'a pos•t,•.-cs 

Ativos sob Cest3o 
• R :I Olv"'""' •rm Jr ｾｯｯﾷｴｦｾ＠ o ､ｾ＠ Dr"OCt. ·cs ::.t"m d ... ＺＭｾＧ＠ cadc. torH f Jl-.dos dt? ｾ･ｮ｣Ｓ＠ f lCa. ;r.""V di-.,, 2 e tu r to puro t:!lll't set-'S pr nop;us 
r..r:xtu·o A ＧＭｾＧ＠ .., 1i :.;trnt)ér" ·rrr w-,, -:a::;e dt> [h,.. ｬＬｾｾ＠ ｬｾｮＧｬ＠ d vtfS 1•C<1d<l rom-:::-.,c;-.1 JXV tLO..:OS. di:' ｶＰｴｾＱＮＺＩ＠ pre-,r.::tnc tl fc<" .. ad.1 
Ｎ［ＬＮＮｾﾷｮｯ＠ t:! ｰｴｴＡＧｶｾ＠ ..... a ＺｴｾｩＢｲｬＡ＠ f"r:-·e c;tJti'i ;iWlC a·s c ｡ｳｳ･Ｍｳｾ＠ tWtV ､｣ＧｬｦｾＭ｜＠ A es .JTV"1 e a rn.:; 0' gesr,ya r1P ,,.,,,rVK do 1).":1\ ｾｴ･ﾷﾷＬ＠
､［ＮＮﾷｲｾｴｳ･ｮｴ｡､ＮＺＩ＠ um sót1:::o crrsc,remo dcs ｟［ｲｾ＠ so: ｾｾｳｲ￠ｯ＠ ao o,go elo\ d"'D.':l 



MOOOY"S INVHTORS SIAVICE FINANCIAliNSTITUTIONS 

hg_j,.r•b 

At1vos sob Gesrlo • 88 OTVM 
RS 8Jih6«1 

,------ . ;------------ -1 
... ......... ......... ｾ＠ ·21% : 

..- -------·-····{ .. 8')1, ' 

.---- - - ----···· : t1) % 

' ''"" r··············• 
' : ,,. + 

1011 

i",)f ' t'At ,,.lJt.• '•· tJI•) 

Fator 4 - Serviço ao Cliente 

Retenção e Reposiç3o de Clientes: 

+ + 

201) ,.,. l<llS 

' + 

A 88 OTVM tem urna retençao de dentes rel(lttv()m<'1tC forte corn urr'la taxa de 1ctat1V1dade de cl1rnl r"; mUltO btii'K'tl A tclxil ce 
ｲ ･ＺＺＺＢｾｓｩ｜ｾＰ＠ da empresa l)ledtdd ｲ ｾｬ｡＠ ｰｯ ｲ ｲｦＧ ｲｾ＼ｬ ｰＬｲｭ＠ cir :'liiii()S f>Nd dCIS que 1oram te.;.;.>$10$ per nov,1<; o1p ｴ Ｈ ＬＱￇｦｩｃＧｾ＠ cl:"'<. ｮ ｶｲｾｲｾ､ｯ ｲ ･ｳ＠

tar·bém ｾ＠ 'crte 

Outras Considerações 

O Que Poderia Alterar a Avaliação - Para Baixo 

lO ｉｾＢｉｉＢｙ＠ 21UI 
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Apêndice: Avaliação do Desempenho dos Fundos 

1. Amostra de Fundos 
A bd'it ､ｾ＠ dados de 51-ANHID u·--.u• un· ｧｲ｡ｮ､ｾ＠ •H)fl"'t;'ro C::f'l ｲｾＬｮ､ｮ＼Ｎ＠ ＮＬｾｬＧｬＺ＾＼Ｎ＠ (.lproxnr:!d.;rne·ne 1440:::1). e nós se cc•onMnO'\ um<J a'TlO'ilrd 

ＮＮＮＺｴｾ ｬｵｮ｣ｊ｣ｳ＠ ｑｩｾ･＠ ｓ･ｦＺｾ ｵ ［＼ｲ＠ .llp,.Jn(, ＺＭｮｴ￩ｵｯｾ＠ t.rt:-estabt- ｾｃ､ｯｳ＠ Pt•'(} u<.M rrr no<>r;a art.i use do ､ ･ｾ ･ ｬｮｰｴＡｮｨｯ＠ h Stór•co 

c a1 t'IS,Orla dos Fu1dos rcstwlgmdo il af'nosva às <..fllt!go• tAS de hrt::1os ma•s Jopul;u<><> enl r e ｯｾ＠ ｦＧｬｶ･ｳｴ､ｯｨｾｓＮ＠ setec,oncvnos os 
ｾ･ｧｭ Ｎ ﾷｮｴｾｳ＠ Açt:!"c; R(',,;;; •xa. Mult rnenado e rrPv1Cfll""' 1'1 

;: lrrrpo C:t> Ev slérc1a só ccrs•dcrarros co; furdc!t mutt..O) cem pelo ·rHmos ｾﾷｲｳ＠ anos dr: h•stón.;c 

ｾ＠ ｬ｣Ｉｮｾｬｬｨｬ＠ do tn(lo ｜ｏｾｦＢＧｬｬｴ＿＠ rllnd:>S ... C•'!\ U'"' vatrlmt:n!) 'Titn me dr ｾｓＲＵ＠ ﾷﾷﾷＡｬｨ･ｾ＠ e-m 31 ､ｾ＠ Ot.>1embro d... 2016 fcra"!'l mcluidos 
'D ｩｦＮＬｾﾷ｣｡＠
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FitchRatings 

Fitch Atribui Rating de Qualidade de Gestão de Investimento 'Excelente' à BB DTVM 
2:! \Aar 2017 ltih28 

Fitch Ratings - São Paulo, 23 de março de 20 17: A Fitch Ratings atribuiu o Rating de Qualidade de Gestão de 
Investimento 'Excelente' à BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (BB 

DTVM). A Perspectiva do Rating é Estável. 

PRINCIPAIS FUNDAMENTOS DO RATING 

O rating 'Excelente' atribuído à BB DTVM retlete a opinião da Fitch de que a gestora de investimentos tem 

capacidade e características operacionais extremamente fones. 

O rating da BB DTVM leva em conta seu acionista, o conglomerado financeiro Banco do Brasil S.A (BdB, IDR 

(lssuer Default Rating - Rating de Probabilidade de Inadimplência do Emissor] 'BB'/Perspectiva Negativa). A 

classilicação também reflete a contínua liderança de mercado da BB DTVM como a maior gestora de recursos no 

Brasil desde 1994, a forte geração de receitas da empresa e sua equipe altamente qualificada e experiente. A BB 

DTVM tambêm se beneficia de um processo de investimentos forte e bem disciplinado, de sua ampla base de 

clientes e canais de distribuição, além da abordagem de risco conservadora, com rígidos controles. O rating 

considera. ainda, a melhora da estrutura tecnológica da gestora e a larga supervisão por parte do conglomerado. 

O rating de qualidade de gestão de investimentos se aplica apenas às atividades da companhia no mercado 

doméstico e não inclui seus fundos no exterior, a gestão de fundos de fundos e as atividades de private banking. O 

rating também não considera outras companhias do grupo, como a Brasilprev, responsável petos planos de 

previdência privada; a BB Seguridade, responsável pelas atividades de seguros do grupo; e a Previ . o fundo de 

previdência dos funcionários do BdB. Todas estas atividades têm seus processos e políticas próprios e são 

segregados da BB DTVM. 

Na opinião da Fitch, os principais desafios da BB DTVM consistem em reforçar as pesquisas em mercados no 

exterior para ampliar o desenvolvimento de suas capacidades globais de investimento, continuar fortalecendo seu 

sistema integrado de front office. aumentar a diversificação para fundos de maior valor agregado, desenvolver 

novos canais de distribuição e, melhorar a eficiência operacional e a estrutura de risco operacional. 

O rating 'Excelente' se baseia nas seguintes avaliações: 

Processo de Investimento: Excelente 

Recursos de Investimento: Excelente 

Gestão de Risco: Forte 

Desempenho dos Investimentos: Consistente 

Companhia & Atendimento a Clientes: Excelente 

A BB DTVM é subsidiária integral do BdB, um conglomerado financeiro robusto, diversificado e lucrativo e um dos 

maiores bancos do Brasil. A BB DTVM é a maior gestora de recursos no Brasil, por ativos sob gestão (AUM), com 

BRL714 bilhões em dezembro de 2016. Também alUa como administradora fiduciária de seus fundos, além de ser 

uma importante linha de negócios e de contribuir fortemente para a geração de receitas do grupo. A gestora conta 

com a infraestrutura do grupo, que é muito forte, assim também com o vasto canal de distribuição e a base de 

clientes do banco. 

Processo de Investimento 
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O processo de investimento da BB OTVM é muito forte. Todas as decisões são tomadas seguindo uma sólida 

estrutura de comitês e subcomitês com responsabilidades bem definidas e formalizadas. As equipes de 

investimento são segmentadas nas seguintes áreas: Renda Fixa. Renda Variável, Multimercados!Exterior e Fundos 

de Fundos. Também há áreas adicionais que prestam suporte aos gestores de carteiras, como a mesa de trading e 

uma forte equipe de pesquisa. responsável pela análise macroeconômica. renda variável, crédito e modelos 

quantitativos. O processo de investimento combina uma abordagem top-down com uma sólida análise bollom-up. 

A equipe de investimentos 6 altamente qualificada e madura, beneficiando-se da estabilidade de seus 

profissionais, a maioria dos quais com mais de tS anos de experiência em funções semelhantes e com o grupo. 

Recursos de Investimentos 

A BB DTVM utiliza bases de dados, infraestrutura e plataformas muito robustas, lidando com um enorme volume 

de dados. O principal projeto em 20 t 6 relativo a TI foi a implantação de um novo sistema de front office 

inteiramente desenvolvido internamente e customizado de acordo com as necessidades e especificidades da 
gestora de recursos. Este projeto foi entregue em módulos e todos os desenvolvimentos programados foram 

disponibilizados conforme esperado. Os módulos proporcionam: gestão de ordens (para renda variável, renda fixa 

e futuros). controles de fluxo de caixa e ferramentas para auxiliar os gestores de carteira a ajustar a exposição de 

risco para cada fundo. O novo sistema também melhorou os controles de pré e pós trading. O nível de automação 

do processo de front office aumentou substancialmente em 20t 6. reduzindo o nível de intervenções manuais e 

diminuindo o risco operacional da gestora. 

Gestão de Risco 

A cultura de risco da gestora de recursos é conservadora e os gestores de carteira operam com limites de risco 

bem estabelecidos. A BB DTVM conta com uma estrutura de risco e de controle forte e independente. que fornece 

relatórios diários com procedimentos de escalação e comitês periódicos, cujas reuniões são supervisionadas pelos 

principais executivos da gestora. A empresa utiliza um abrangente conjunto de ferramentas de gestão de risco, 

como testes de estresse e métricas de valor a risco (VaR) para monitorar cada mandato. Forres controles 

executados diariamente avaliam a liquidez dos ativos e passivos de cada mandato, levando em conta uma ampla 

gama de indicadores, tais como concentração de clientes. A BB DTVM monitora ativamente todos os emissores 

aos quais estão expostos a risco de crédito e também dispõe de uma lista de observação com emissores que 

sofreram qualquer tipo de redução da capacidade de repagamento. Qualquer evento de crédito é administrado 

ativamente e os desenvolvimentos relativos a provisionamento são observados cuidadosamente. 

Desempenho dos Investimentos 

Processos consistentes de tomada de decisões sobre investimentos e de gestão de risco garantiram que o 

desempenhO da maior parte das estratégias da BB DTVM fosse apropriado e que os indicadores de desempenho 

negativos ficassem em linha com os seus objetivos. 

Companhia e Atendimento aos Clientes 

A BB DTVM é a maior gestora de recursos no Brasil, com BRL7t4 bilhões e 2t,3% de participação de mercado, 

em dezembro de 2016. É uma gestora de recursos experiente no atendimento a diferentes tipos de investidores. 

embora seus principais clientes sejam entidades públicas. fundos de previdência e varejo. As principais estratégias 

administradas pela BB DTVM são produtos de caixa e de renda fixa. Entretanto, a companhia tem longo histórico 

de gestão de diferentes tipos de fundos. inclusive de renda variável e estratégias no exterior. Sua comunicação 

com os clientes é, de modo geral. boa, demonstrando adesão apropriada às obrigações relativas ao disclosure dos 

fundos e documentos legais. 

SENSIBILIDADES DO RATING 

O rating da BB DTVM pode ser sensível a alterações adversas significativas em quaisquer dos fundamentos de 

rating mencionados acima. principalmente em caso de enfraquecimento de seu perfil financeiro, alia rotatividade 

profissional, ou deterioração em seus processos e políticas. Um desvio material das diretrizes da Fitch de qualquer 

um dos fundamentos do rating poder a levar a um rebaixamento da classificação. ｾ＠

. ' 
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Informações adicionaos estão disponiveos em www.fotchraungs.com c em www.htchraungs.com bf 

A Fitch Ratings foi paga para deaerminar cada rating de crédito listado neste relatório de classolicação de risco de 

crédito pelo devedor ou emissor classificado. por uma parte relacionada que nao seja o devedor ou o emissor 

classificado, pelo patroc•nador ("sponsor"), subset•tor ("underwroter"), ou o depositante do onstrumento, titulo ou 

valor mobiliário que está sonclo avaliado. 

Metodologias Aplicada e Pesquisa Relacionada 

-- Ratings de Qualidade de Gestão de Investimentos (Avaliando Gestores de Investimentos Ativos, Passovos & 

Alternativos, Estratêgoas e Fundos) (publicado em 6 de março de 20 17). 
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fJBBDTVM 
Questionário Due Diligence- Seção 111 

#pública 

DIRETORIA EXECUTIVA 

Informa ões Gerais __, .. · ·Y"f.· ''·t\" 
f\bme 
Email 
Dal a dO ｾｓｃｕｬｬｃｏｴｏ＠

Ex eriênda Profissional ｾＮ＠

/nstituicão A tua! 
Ca100 

Data em oue assvmi..J carQO a1ual 
Oal a em ｯｵｾ＠ o assou a lazcf cano do atuaJ deoal1amento 
Data de entrada fmés:anol 
JnstituicSo 1 

Nome 

cargo 

Da! a de ｣ｯｴｾ､ｯ＠ fmês: ano) 
ｄ｡ｴ｡＼ｬ･ｳ｡ｫｩｾ＠ (rnês:nr'IOl 
lnstfrulcâo 2 
Nome 
Garoo 
Data de entrada fmês:ano) 
Da!adesa:da fmés.'anol 
Jnstituiaio 3 
Nome 
Carao 
Data de entrada (mês.' ano) 
Datadesa·oa fmês<AADl 
lt.stitulcio 4 

f\hme 
Garoo 
Da! a cte ent rada rmésfano• 
Datodcs\l·da fmês:anol 
Instituição 5 
Nomé 

Cargo 

Dar a de entrnda (rnés fauo) 
Data cfe sa:d'a fmês:ano) 
lnsb· tu icã o 6 

Nome 

Gargo 

Oata de ent ((lda l'mêslano) 
Datadcsa·oo (mêstaool 

Ca os ocu ados em Entidades de Classe 

Garoo 
Pa•íocJo 

Graduaciio 
Curso 

lnSIIIIIICiiO 
Oata da conclusão 1rnês.lanol 
Pós Gradvação 
CUrso 
Instituição 
Oata da conclusão rr-nàslanol 

Certifica ão roflssional 
Titulo 

Órgào CcM•cadOf 

Po.Jo ROOeno Looes Ricc i 
oautoncc(iilbb.com.bl 

()Z/1211968 

BB DTVM S.A . 
Oitelor PtesC:Iente 
01/2017 
01/2017 
0 1/201 7 

Brtt'lr.O do Bras1l S. A 
Vice-Pres Oente de llstrb liçãode v arejo e ｇ･ｳｴｾｯ＠ de 
Posso as 
()4/20 15 
12120 1& 

Banco do Bras I S. A 
v,cc-Prcs don1c de Va•eO llstribu cão e Oooocões 
08/2012 
04120 15 

Brtr.<;Q do Bras I S.A 
Oi-etor de GO\.emo do Banco do Brasil 
12.'2010 

0012012 

8af'lCO do Bras I S A 
Sut>anntendel'!le dé Naoóc•oo de va ré!O dé São P atAo 
1212009 
11/2010 

Banco do Sras•l S A 
Supc(intcndenlc de Ncgóc•os de VafCJO e Go.<lrno de ｓｾＱ｡＠
Caianr-.a 
0912007 
()412009 

ｒ ｲｾ ｲｯ＠ dn Brasd S. A. 
Supc(•ntcncfcntc 00 Ncgóc•os ele VareJO e GO'.ernodo 
Tocanlins 
1112005 
0912007 

Pre•Ã · Cruxa do Ptevdência dos Func•onáf•os do Banco do 
Bras• 
Prcs dc01e de Conseho Oelbera1M) 
09/20 15 a OI ,'2017 

Artn n l5 Ira cão de E rror ｾ｡ｳ＠
AtEC · Associacão l'ltemaciona! de Edv::acàoConhnuacfa 
1112009 

MBA Formação Geral oara Altos Exec ｾﾷｴｩｩＮＨＩｓ＠
USP 
0511998 

P,.of•ssional Cerllf•caôo com ênfase em Adm•n•slracão 
CSS · hStllul>:ldCCcrtJfiCOÇàOdOS Pi OIGonaisde 
Seguridade Soc.ral 

Dezcmbto12017 
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fJBBDTVM 
Questionário Due Diligence - Seção 111 

#pública 

Informa ões Gerais _, · · 
'leme 
ｅ ｲｮ ｡ｾｬ＠

Deu a de Nasc•mcnto 
Ex eriência ｐｲｯｦｩｳｳｩｯｮ｡ｬ ｾ＠ · · 
lnsli lu icà o A AJsl 

caroo 
=a a e move aSSU"l'-' e.:woo a""" 
Oata emowoassou a lazeroMe do ｾｵ｡ｬ＠ deoartamento 
Data de ｾｲ｡､｡＠ tmêstanol 
lnstl ti.J icào 1 
Nome 
Ctt1oo fóltuno• 
Data de entrada lmês/o.nol 
D.1tadc saióa lmOsttl•tO) 
lns61tJicâo 2 
Nome 
Caroo fúl:•mot 

Data o e enttae:la tmé$ tno1 
Oatadesa:sa ·mts ｾＱＧＱＰＱ＠

lns6a.lido 3 
Nome 
ｃ＼ｾｲｯｯ＠ (t.Jit moi 
Da1a de em rada lmêsianol 

Dma de saida <mésto.,..ol 

Car os ocu ados em Entidades de Classe 

Cortos José da Costa Aro r& 
｣｡ｭＺｴｾ ｴＺｬ｢ ＮｃＨｉｲｮＮ｢ ｲ＠

()q.Ofl "'16 3 

06 OlVM S.A 
Otee.O! Eaecuta..ooeGesuoo deAtr.Q$ 
011!009 
07.1!009 
07.1!009 

Banco Oo Rtas 1 S A 
Corci"'IO (xOCUI \() 

12/2006 
()61?009 

ee ｓｴ｡ＮｾＬｴＮ･ｳ＠ Ｈｌｾｮ､ｴ･ｳ Ｉ＠

(),.lOt E•tc:ut·.c r o E:.. t-ere• 

052000 

ＧＧＱＰｾ＠

00 OlV f.4 S 4 
Oe•nte E•ec:u11vo 
11 i! 9 99 
05•2000 

ANUMA As$ocaçãoB1as le•ra das Ent•d.ades dos 
Mt(CidOS Fll'lance•ro e de Cao•t,1 s 
ｖｾｾｃ･Ｍｐｴｴ､･ｮﾷｾ＠ d.a AUc.lclaçáo Br.ts.le•rl det El'tdaoes dos 
ｾｦｾｲｯｳ･ｯＮＺｃｾｯ｣ｾ＠ Vemb'olttu&a•oo 
COI"MN 411 Reçu&aç:ao e Me1P'ootet Prik .. ー･ｾＭ｡＠ a lnóVSiril de 

FUI'IOOI e1e ｴｐＮＴＺｳｾｍ･ｭｄｴｯ＠ tiii\MfdO COf"'ott oe ｆｾ＠

dt ｾ･ｍｾＭ f,xa e \tl.lt'.me .. c.aoo 
Forma ão ＢＧｾｾ＠ - - ﾷｾ＠ ·· ::-
Graduação 
Curso 
rnstrl wção 
Data da conclusão fmê&lo1nO) 

Pós Graduaciio 
Curso 
llSl•tUtt<\0 

Oataaaccvcusao tmfs at'OI 

Comentários adicionais 

[ f'I(IO(l hílrlil CIC P 10t:11.1CáO 

Ur\rYOrs dade Federal do Ao de .Mnft ro n.1 
1211938 

MOI\ en' r •••ane as 
h'htuto Br..s reuo oe ｍｃｩＧ＼Ｚｾｏｏ＠ oc C;o U16 A.; 

ｾ＠ 1?92 

C .. uos de espec_·a ｺｾ｡ｯｮ｡＠ ••• oe tttane:as- t ,...StmtA»t f'O ｂｾｳ ｾ＠ e nc ex:eru /'..:uou como 04t"""'t E•eeu1 ..c r..a 
66 OlVM na O•eiO't• dt r ,,inç.S l..lhdade de MeKadO OI Capt -1 l t Whle$1 tnef'.tO$ e O,) D l(f'Otta i '0'" iiC Ol•d 

liderou pro,e:o s nas ârtas at ｔｴｳＮｯｵｲ｡ｴｾ｡＠ e Merc.:tdo 00 Cap•••t do llar·co c oBras 
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Informa ões Ge 
'-llmo 
Email 
Da!adc Nascimeflto 

Questionário Due Diligence - Seção 111 
#pública 

-Dão vaonéS ､ｾ＠ ｍｯｾＮｴ｡＠ ｳ ｾ ｾ＠

.000\agnes<ã:t.>b com br 
1Q•10 i 1972 

Ex eriênda Profissional !!' ·; 
lnstituicão Atuaf 

cargo 

Data em oue a ssvmiJ cttroo atual 
Da! a em ouc oassou a fazeroafte elo ruvat departarrrenlo 
Daladeentrada (mês: ano) 

lnstituicào 1 
1\bmc 
Garao ll.tw·.o) 
O<Uadccntmda fmês:ano) 
D.:uadesaídn lrnês./Ht'!Cl\ 
lr'lSti ftJ icâo 2 
'-bme 

cargo (últ•rro) 

Data de entrada (mêsianol 
Oatadesaida fmês:arol 
lnsti tuicão 3 
Nome 
Garao (ütimoi 
Da! a de éntrada fmós:anol 
Data de sa·-da (mês: ano) 

BB DTVMSA 
D-mwr Cxccut \()dCAdmln•sttaÇâo de Fundos e Gestão da 
EITI)res-a 
10>'2016 
1()>'2()16 
10>'2016 

Bauco r.b Btastl S. A 
Oretor F•nancero Economus 
01:'20 16 
1()>'20 16 

Banco dO Btastl S. A 

G'Jrentc E l(ecutí'-0 da OICRE · o.-etoria de Ri se o de Oédito 

03.•20 12 
01/2(116 

Brwc.o de) Br.tStl S. A 
Quoote Exocu1t\'Oda OIFIN Orclof•a dc Fnancas 
1Xl'2009 
00'20 11 

Ca os ocu ados em Entidades de Classe "' 
Eultdt!(:la 

Cd1QO 

Enttdade 
cargo 

Forma ão 

Curso 
Instituição 
Data da conclusào !mêslano) 
Pós Gmduxáo 

Qsrso 
tnsutuicão 
Data da conclusão fmêslanoi 
Pós Graduacào 

Cur'SO 

rns t•t u• cão 
Data da conclusão fmêslano) 

Certifica ão rofissional 
ｔ ｩ ｬ ｬｾｯ＠

Ó'grão Cettlfic(lclor 

Titulo 

Órgilo Cc-r:thcadOI' 

Assoc0cão ｂｾｳ＠ ｩｾｬＨＡ＠ de Prto'(!.te E<lulv e ventute C:a011a1 
Membro 

ANBIMA . Comissão de Acompanhamento <te Fonc:fos <te 
lnvestirnenlà 

Méffltf'o 

€ nQenharia ::lêtnca 
Uni..ctS dade de Brasifia · LhB 
07.'1997 

(1/.ôA Financas ａｾｮ｣｡､｡ｳ＠
USP 
I 112000 

(llést rado em Ges tão EcOI"lêmca 00 Neoóc10s 
Unhers dade de Brasitia · LhB 
10.'2006 

Cettii cacão P rohss•Onál Ar'b•na 
CPA -20 
Cér1rftcação Profiss.onal /\nb•mo 

CGA 

Oczcmbrol2017 
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' 

fJBBDTVM 
Questionário Due Diligence -Seção 111 

#pública 

Informa ões Gerais 
Nome 
Em ali 
Dato dl) NascinX:nlO 

Experiênda Profissional 
lnsritulçSo A ttJitf 
Cargo 

D.:t1a em que ossvm" cur!)O atuá\ 
Dato em QuO l)áSSou <J lazer parte do atual departamento 

Data de entmda (més/ AOQ) 
Instituição Atual 

｣ＮＮＮｾｧｯ＠

())la um qUà assumiJ cargo ab.Jal 

n:na em que passou a fazer pacte dO ｡ｴｵ＼Ｚｾｬ＠ d(l)artán'lonto 
Dala de entrada (más/ano) 
Instituição 1 

Nome 
Ca-go 
D:m de entmd::t {mõs/300) 
(};.)!<)dO $ ;)i(J<) (nH)S.liJI'O) 

lrrstiruição 2 
Nome 

Caroo 
Data d C Cnl láda (mês/ ano) 

Data de saida (mês/ anoj 
ltl'Stitulçlo J 
Nome 
Carr.o 
Cala de enlrada (mês: M o) 

Data de saida (mês/ ano) 

Ca os ocu ados em Entidades de Classe 

Entidade 

Cargo 

Pariodo 
EnMaOe 

cargo 

Pariodo 

Ana PaulA Teixe.m ele Sovso 
paul <J lOx (à) bb.co rn. bt 

0210911970 

BB DTV M SA 
Oretoltl ｅｸｯ｣ｵｴｩｾＱ＠ ｃｯｭｾｃｩｩｬ Ａ＠ o Ptod.Ji c::> 
10f201G 
1012016 
10/2016 

Sescval$1\ 
D•roiOfa..Pté:Sider·w 
00/2017 

0612017 
00/2017 

Bar-,;;o do Brasil S. A 
Gerente FxecVI•I.Q · l)rctOf'o <lo Gost;.lodo Riscos 
0512011 
1012016 

Banco do Brasil SIA 

GerM IC d C Ow1Sâ<l • O.rotom• da Gaslão de Riscos 

0112007 

051201 1 

Banco ao Ｘｾｳ ｬ＠ SI 1\ 

A ssessora SênOr 
0512007 
0712007 

ANB IM A . Assoc •açâo B rasitera das Entidades dos 
Merr.Mos Ff\;:tnce•fO e <1<: Coo•to•s 
Membro Titular do Comité de D•strbu•ç:M (I e P(l)(lvtos 
no Varap; Memoro TitutaJ do Subcom•lê de Produtos 
ｐｲ･ｾￃ､･ｮ ｣ ￣ｲｩｯｳ＠

Desde 1012016. 

FE BRABA N- Fedemçao Smslleua O e S;:tnCOS 

Coorden l'ldo m (!a Corruss.t\o (I e R•sco de Mctcodo c 
2006·2012 

Forma ão :. 
Graduação 
Curso 
lnSiliUiÇâO 

Dato <1 a cor.ctus:.O (méS/áno) 

Pós Graduacào 
Curso 
IOSlltliiC<"tO 

Data da conclusão (mêstano) 
Pós Graduação 
Curso 
tnstl!v•ç6o 
0;111'1 dl'l COn<;:hl$:"1(1 (méS/;)1'101 

Mestrado 
Cvrso 
lnStitvição 
0JI3 (!<l CO•lChlSM (friÕ$/<lnO) 

Comentários adicionais 

C•MCit'IS Cvntât;ois 
Univarsdade de Brasil! a. UnS 
12/19 92 

Ciêm:ias Contilbeis 

Fundação Getuio V(lrf)as, FGV 
121200"" 

Ml)/\ (l:frl NCgóc•OS lnl(:ri)C)(:IOIIaiS 

Unl\'ers•dade de Sào P:u.Jh). USP 

0712000 

Ecoroom .. ｾ＠

UOI\""el"l:'ld:Hie de l3r':l $iha. Ocoart;,uncnto de Econom ia, UnS. 
1212007 

Part•c•pou eM d•...ersos pro;etos ､ｴｬｓｾｦｩＧ＾｜ｉｉｖｬＨｉｑＤ＠ no 8<1nco do B111sl, e nl-"e e es Prooabll ·aacte de ａｧｭＮＮＮＭｾｭ･Ｂｴｏ＠ S •stêl'llJCO 

Pro;eto Bas•l t lt'l 11. Pn.>,c to Modelos de Teste a e Estresse ae R 1sco de C tea110, P((>,eto MOOOIQ$ l r•ternos P<l<l R sco oe 
Me'Cado, Pro,eto A LM (Allllel ar'ld L :lb lty Mm1119Umcnt), ProtUIO US GAA P (Gene• a I 'f A.cc epted Authllng StaMBf$J, ＱＭＧ ｴ ｏｊｾ ｉ ｏ＠

ｾＰＶＸｮ ＰＸＲ Ｌ＠ Pm,eto E xOO$e<;M ｐ ｲｾ ｬ￭ ｸ ｩｩｏｏ Ｌ＠ P'Oíelo E)(pos ção ｃ｡ｭ ｾ ｡ ｴ＠

Oelembto/2017 
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Questionário Due Diligence - Seção 111 
#pública 

GERÊNCIA EXECUTIVA 

Em;.; I lawJnn l!to.s(W ti() com bc 
OatadaNascunt:n to r7:l).1./1972 

Ex eriência ｐｲｯｦｩｳｳｩｯｮ｡ｬ ｾ＠ ·-
lnstituic-âo Atual 8 8 OTVM S.A 
Carao GeremeExecul l\()de Ful"dos de AendaF1xa 

Oat<l em ove a $SVffi ltJ caroo a rua! 0'9/20 · 5 
Data emoueoassou a lalC• carlO<IO ar<JO ｾ ｬ ｣ｯ｡ｴｬ｡ｭ･ｮ ［ ｯ＠ 05i2008 
Data ele em rada (mês/ano) 05.'2008 

tnstitvicão ' 
Nome Sa.-co do 8rasi S.A 
Caroo Cn're l'a Adm•'"ISitarwa 
Dat l'l de entrada tmés/ano) 02.'"9 88 
D<Jt<J de S.Jiàa (m e)Si i'!OOI 0612003 · Cedido â Pre-.• 

lnslitulcão 2 
Nome ｐｲ･ ｾ［＠

Cargo (Uitm)o• Anal sra Sén o r 

ｏ｡ ｴ ｡､ｯ｣ｮＡｦｾ､｡ ｴ ｭ￩ｳ ｩ ｡ｯｯ ｜＠ 0612003 
Data de saida (més:ano) ＰＵＮＧｾＰＰＸ＠ · Ce<i•do à BB OTVM S. A. 

Forma ão -
Graduacâo 
Curso 

lnS!•IliiCâO 

O:tta da ccnc lusáo rméslan oi 
Pôs Graduação 
Curso 
hl$1i!I) IC,;):> 

Dat a da ccnc lusâo ｲｭ ￪ ｾ ｈ ｡ｯ＠ ol 

Pós Graduacão 

Curso 
lflSI•tu•CâO 

Dara da ccr.c !usão fmés•'ano) 

PÓ$ Groduscão 
Curso 

hl$!11 UICa!l 

Data d\1 ccrH;tusM rmêshln ol 

Mestrado 
CUfSO 

111$hiU•Câ!l 

Datada eonctu.sJo fmêslanor 

Certifica ão rofissional 
Tlll•IO 

Ó•gâ o çc,.. '•ca<k>• 

T•:ulo 

Órgão Ce11 '•cado• 

Ti1uto 

Comentários adicionais 

Econom•a 

Un••lP.tSclaGe Federal flum nense 

1999 

1\nM se M1 Corwn ｬｵｲ＼ｾ＠ E c onôm c a 
Un 'la iS dado r c tlcrat dé RIO de Jan cuo 

20C!2 

Esocco•zacao em Pte\•(!ênc•a Comotemenrar 
Un versdade F edefal do Rio de Janeiro 

2005 

ｅｾｯ･｣＠ .. Hzacao e m F.nancas Comom:•..as 

U1) ·.'(; I$ dndC C M<MO MCI'ldOS 

2000 

Econom1a 

OMI Ç fi'IS! It•:O Sr;:tS•Iem ｏｏｍ･ｴｃ ［＼ｾ ｏｏ､･ｃＮ［ ｯｴ ｡ｩｓ＠ ·R.J 

20 13 

CPA êO 

ANO M A 1\SSOC O C ::tO B '·'S d(mi'l das El'l! •dades dos 

Me•cados F nanceuo e c eCaorta•s 
COA · ISei'ICM 

ANO MA. AS$Ot (lÇ:.o 1> r>;:ts Ｎｴ･ ｵ ﾷ ［Ｚｾ＠ das Lnr rdacles oos 

Mercados F nance•ro e daCao!lais 
CFP · C ert iliec Fu'lnancic.l ?tarrner 

hs I lut o S rasi •e ro de Certilic ação de? rofiss•o•·<lis 

Na Pre·.,, ar uou na g oSiâO d::t carrc•ra de 'eMó'l l•xa, admtrlls tração do fluxo de c a•xa. e coeraçã o uc-s m(Jrcaoos (I c r Ol'ldtl 
lu.: a e de rP,nda vatllwel Na ｇｅｒｏｾ＠ do Banc o do Br<JS •I, na gestJo Oas c ar1e•ras de reoda fu:a, câmb•o e adm1nistraçáoOo 

nsco do r·l&rcaoo C!as operaçoes e pos•çces do cong ornerado 

1\t oalmt n !e exetee a 'hce-Pres C;}nc a do Cornit ê elo Pt ec•lc ação 

Dezembro/20 17 
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SBBDTVM 
Questionário Due Diligence - Seção 111 

#pública 

Informa ões Gerais : -' 
Nome 
E m A1I 

OaladeNasc: menlo 

Ex eriência Profisslona I ,/_· 
lnsfllicio Al111l 

Ca<oo 
O.ataemc ue ass""n" ca•oo ll.,ijl 
Data em oue o asso"' a llltfDI I1 e 00 arval ･ｯ｡Ｎ ｬＧｬ ｡ｾ Ｌ ﾷｯ＠

D;u a de e-nt•ad a.,, 6s• •no• 
lnsfiUição 1 
Nome 
Caroo tUH m o! 

D<l!a dEJ anlfiatl a fm é&: ano• 
Ｐ ＮＱ Ｑ ｾ＠ de sai<:Ja rm é s.t \l f'úi 

Jorot Mar no Rcc a 
ｾｃｃａｉＨＮｩＩ ｮ ｢＠ COfl'l 01 

27!'04.'1972 

8 8 OTV M SA 
Go.-n:t ｅｋｵｾ＠ ..coe Fuf"do:S C1t Aç()t$ 

12?007 
03"199& 
o3 .. ,g qa 

nonco do Br.1 s•l s A 
Cano rn ACim •0•$1• :ll•v<t 
121'087 
Ql1Hl98 Ced•dO a R6 OlVM 

Ca os ocu ados em Entidades de Classe · ｾ＠ ﾷｾ＠

(n(tdade 

En11dade 
caroo 

Forma ão 
Graduacào 
C ui SO 

IOS{Il UIC:lO 

Oatadacor· clusão tmt s:a"ol 
Pás Graduac:âo 
c ... rso 

&ft$1 tu<:ào 

Cata d a conclusao mft anO I 

Me#l>do 
Cutso 
11"'$1 11.1 cao 
Dal a da condusao tmh•anol 

AN8 M A · ａ ｓＤＰｃ Ｓ ￇ｡ｑ Ｘ ｑＺｓ ｩ ･ｯｾ＠ OU (n •dicks uos 

ｊＮＴ ｯ｣ｾ＠ f nance•ro e de C ao las 
JHonoro ｔＮｴＮＮｾｬ｡Ｇ＠ dO ｃｯｴｮｾ＠ <te: fvt"OOJ o. A ｣ｾ＠

ａｾ ｅｃ＠ Anoc ｡ ｴ ｾ ｯ ･＠ tn-,.est d O"'t no t.'orc:ado de Ca.Dta'S 
._,f'm D•O 00 COI"s tt:l hO De berat!IO 

C•Onf.;•O:I Cconêm ·<:as 
U,..,...,,, id ade Gama Filho . R•o ele J;l rO••O 

0'· 1994 

-..o A r m.)nças u '-'etcado de ｃｯｬ ｰ ｴ ｯｾ Ｇ＠

Pot'llf ｃｾｴ＠ l..tt' ｾ＠ <lade Cal6tca A O O• Jatte*IO 

12 1999 

ａ ｏｴＡＧｬ ｦＧ ｉｓｕｩｩｃ￠｣ ｣･ｅ ｭ ｡ｾ･ｳ｡ｳ＠ ·Ges!Ac Emort:stt'\1111 

ｦＮｵｮ ､ｾ ｃＺｴｏ＠ ｑ ｦＧ ｾｵ＠ l O V tlH)<t$ baO. R O 0t J1ne1"0 

ＰＦＱｾ ＰＰ Ｓ＠

Certifica áo roflsslonal . . . ｾＭＭ ﾷﾷﾷｾﾷＢＢＧﾷＮＺ＠ ' ··;: - 'f"\01 
n:uto 
Ti :uto 

COA t &CilCt'tOi 

CPA ｾｏ＠
ANB M A Assoe (l ç<l.O O •as lcna Cl41 ( n! diCle$ oos 
MI11COdoS F lf'l anceuo e de Capda ·S 

Oezembrol2017 
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Questionário Due Diligence - Seção 111 
#pública 

Informa ões Gerais 
Nome 
Ern a•l 
ｏ［Ｚｾ Ａ＠ a d e Na ｾ ｣ｩｭ ･ ｮ ｴ ｯ＠

t/ arcelo Ma11ues Pact eco 
n•ma:oue-st@bb.com b• 

0 1106 11972 

Ex eriência ｐｲｯｦｩｳｳｩｯｮ｡Ｈ ｾ＠ ·r 
trtStfru;cao AftJ81 
Caroo 
Oa.ta om oue ;:. ssvm"' caroo a:ual 
Oat a em o ue o assou a tato' o ar: c dO ;:t tv at <JCOOrlament o 
Otua<leeotmd a im ês:anol 
ltlSb'tulção 1 

Nome 
Caroo tU wn ol 
Data dt: t nt•ad a fm ês:,1no1 
Data desa1da fmE?st ar o\ 

BB OTVM S.A . 

Oeffl" l e E xe-cu>•vo de F undos de M ul:1m erc ado e Ofl Shore 
11/20 07 
Ｑ Ｑ Ｏｾ Ｐ ＰＷ＠

1()/19 97 

Banc-o do Bras I S A 

Carre•ra Adm•n STrat• 'li'l 
04/ 198 7 
10/1997 · CeCI 00 a BB DT VM 

Ca os ocu ados em Entidades de Classe ;c .. · · · ·, ' .,..,. 

Cargo 

ANB MA · As soe iação 8 ms lena das Ent• tladus dos 

ｍ･ ｾ ｣＼ｴ､ ｯ ｳ＠ Fr· a··co r o c de C aó•ta•S 
tvlembm Suplen:e do Comté de Fundo s de Rer da Fill.a e 

ｍｬ Ｑ ｬｾ Ｑ ｭ＠ CIC MO 

Forma ão · · 
GraduacAo 
Cu• só 

tost''""cac 
Data da c onclusão lmãs /ano) 

Pós Graduação 
Curso 
h\Sttl lm::: \lc 
Data d a c on chJsâo <m ãs .'ano\ 

Mestrado 
Curso 
ffiSitl v•Ci'l(} 

Data d a COr' ChtSâO \IYIÓSIMOi 

Certifica ão rofisslonal 
Titulo 

Cténc as Ec o.- ôm c as 

ｕ ｮｩｙ｜ｴｲｓ｣ＮＱ ｡､ ｾ､ ￩＠ Eslado dO AtOd<> J 3flC•!'O l'ttO CIC J MCtfO 

l i/1 99:l 

MBA em ｆ ｵＢｾ ｬｬ ｩＱｃ ｩＧｉ ｓ＠

B ME C · ｬ ｮ ｳ ｴｾ＠ ..11'.> Bras louo do M ｣ ｲ ｣Ｍｴｾ､ｯ＠ d é C<l.o•!a s 
09i?OOO 

Ecc no m•(l 
G ME C h•St tl J IO Ot as ICn O Ｈｉ ｾ＠ M CfC a(IO (Je C ::t:>t!\l $ 

0 J.'i0 05 

CGA (lsençãc: 

Oezembro/2017 
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SBBDTVM 

lnform ões Gerais 
Nome 
(1'1'11)·1 

0111 d t Nasc .men to 

Ex erlêncta Profissional 
tnsdruldo A rua/ 
Cv.roo 
ＰＮＧｬ ｬ ｾ＠ ttm Cllle tl SSlUll ltJ CAI(IO<l.lli<J' 

Ca100 

Cata em o 1-1fl \1 ｳｳｾｯｾｭｊｖ＠ caroo a tJat 
Ddll em Que passou a lazer p arte do atual oepat1amen10 

Cata dt entrada''" és• ano• 
/rwsf t.Jido t ,.. .... 
C.1fQO 

ｏ｡ｾｬ＠ dt tNRda -.nk anol 
Oa1a dt ｳ｡Ｎ｣ｾ｡＠ .mes a"'l 

Ca os ocu ados em Entidades de ｃｬ｡ｳｾ＠

Forma ｾｯ＠
GrtJdutteM 
C lll$0 

OAIII dA cone u'!Bo lmêsmo ol 
POli Gradultcio 
Curso 
ll'lt:•II.I•Ctio 
0111 diCOt'Ctusao lmêS.'MOl 
Pot Gr«<ulldo 
｣Ｌｾ＠ •• o 
1""' ao;ao 
0111 dl co--etusão cmês ai' OI 

M-o 
c uo 
l'"tt•tu eio 
Oa!tdl ･ｯｮ･ ｬ ｾｯｾｳｩｏ＠ tm6-stano) 

Questionário Due Diligence - Seção 111 
#pública 

M•rc .. s André ｃｯｾ ･ｺ＠ P r he "' 
IT'I()! f"'l'e•O(í.&)bt>CO"n {)1 

0 -4.01 .'\967 

88 OTV M $ A 
Go um:o C l(ecutivo de Adm n stracào de Fundos 

10>'20 14 
Co •ente C ICOCut•vo [)si nbu•cão 
02'20 13 
082000 
08'2000 

O\!,.,, O do Ora stl S./4 
Ana s·a Sêna, 
08 1932 
08 '?000 • ｃ･ｾ＠ a SB OTVM S A 

ANS M A A$$0C3(:;)06tolS .. ••a dds (nt•d•dot dos 
tJ.orcaoos Fnance•ro e oeCao•a·s 
Mtmllro ｲＮＺｴｊｉ［ｾＬ＠ oo ｓｴＮＮｾ｢･ｯｭｾＶ､ｯ＠ ａ＼ｦ ｵｬｭ ｾＺｲ｡Ｎｬｯ＠ fd..1C•6111-

CSOMC 

Clfaót•acao e m r..,l<ll ketul(l 

0312000 

ａｑｭ ｲ ﾷｾＺｾｶ｡｣￢ｯ＠ i inance•ra 

FOv:nJ 
04'2001 

CO"uolaootta e =rai"!Cas 

UFF '\.; 

102C02 

S•l'fl'mas de Ges·ao 
Uff/R, 
0812013 

ComenUrlos ｡､ｩ｣ｩｯｮ｡ｩｳ ｾＢ＠ j· · 'ijir. ﾷＬｾＮ＠ , •. 
Curtos CO"'l plementares nas areM. de I•Mnçar. o m,"l,...('l•ng 

ａ ｾｵｯｵ＠ 1'\11 ge Sl30 da ｾﾷ ｵ ｣｡＠ CIC Pro dutos . M cnkulmg • In I t iO 6nc•a oe t.' EHC ado 

oezembr0120 17 
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lnform ões Gerais 
Nome 
ＺＺｲｮ＼ｴｾｬ＠

Data de Nasomen to 

Questionário Due Diligence - Seção 111 
#pública 

Andrc•a Costa Gomes Viarlla 
aníl'reA@.tlh com.br 
10/08/1963 

Ex eriência Profissional " ·-.r· · I· 
trrsti b.Jicâo A lUa! 

C:voo 
Data ern ove assumn• cafOO aiJal 
Cafoo 
ＨＩＨｬｴ｡･ｭｱｶ･｡ｳｳｵｲｮｾｳ＠ CArooaLJal 
Datacmoueoassou a tazeroartedo at'Ja oeoa na mer·:o 
llilta de en! rada tmês/aoo) 
tnsti tu içá o r 
Nome 

C:Voo 
Data de cnttada em &s/ ano> 
Datades,:;it:la rrnés:anol 
Forma Ao ＺＮｾ＠ ' ｾｾｲ＠
Grtfduaç6o 
Clrso 
lr'1Sbll1CàO 
[).;na da conclusão fmêstanor 

Pós GrodtiBCio 

C..so 
ｬ ｮｳｬｬｴｾＮ｡｣ｩｩｯ＠

Data da conclusão imêslanol 
Pós Graduacao 

ÚJSC 
lns6t lJCáO 
Oá1à da concrusao (mêslano) 

Certifica lio rofissional 
Titllo 

Órgão Ce1•hcadOJ 

BB DlVM $.A . 
<?cfcntcExccurMldc Gestão da Emoresa 
1212015 
G;? reut e e: xecullw da GOW11lanca o A cour acâ o 
1012014 
1012014 
1012004 

Banco elo Smsit S A 
ｬｾｓｓｃｓ＠ SOf'a 

QR:19R7 
1012004 ·Cedido à 66 OTVM 

()reilo 

UFRJ 
08:1992 

-----

Esoec0izac:aoem Direito Trbutárb e LOO•slatão 
LCAM 
04.'2002 

MGA ern r .naocas c Go..cr'nancíJ Cc(oor.:u.Vil 
FGV 
121?003 

CPA -20 
AN6MA · ASSQCE!Ção B rasile1rn dilS En!1di1des dCls 
M01CadOS F 11ilfiCC•fOC do CapttJJS 

OeJ:embro/2017 
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fJBBDTVM 

Informações Gerais 
NQmC 

Ema1l 

Data de Nasc•mento 

Ç;)rgo 

Uata em QJ! 3SSUO'lltJ C:V90 <MOOI 

ｏｾ ｕＮ＠ ･ｭ ＼Ｎ［ ｾ＠ l)tliS$00 3 fale-r pt111C do <Jt.ati dç;><JI'\tl'nanlO 

Oala de entrada (mkl'ano) 
Instituição 1 

ｎｑＡ Ｇｉｬ ｾ＠

Cargo Ｈￔｾｉｭｏｊ＠
Otllt'l ｾ＠ ｾ Ｇｬｴ ｲ ｴｴｪ［Ｇｬ＠ (mê::;i;,,no) 

Data de saida {mêsJano) 
Instituição 2 
Nome 
Ctlf\)0 (ôt11no) 
Data de ertrllda (méshlno) 

Curso 
!OS!I{UIÇáO 

Oara oe Condusao (més:ano) 

Pôs GwdmJÇáo 
ￇｕｉｾ ｏ＠

tnsl!tuJçáo 

ｾｕＮ＠ da cot'ltlvsão (mãsiano) 

Questionário Due Diligence -Seção 111 
#pública 

Selma CnsMa aa $ 11Va 
sermaCSIIva@ob com.bt 

02!04/1 970 

680TVM SA 
Gerente Executwo • Produtos 

1()1'2017 

10·'2017 
10.'201 7 

BB ｓｯ｣ｵ ｲ｣Ｑ ｾｳ＠ • L TO · l ondres 
Dlrt'!t()>tl Ex(!Cutn ;\qunta 

ＰＳＮ ｩ ＧＲＰＱｾ＠

10/2017 

Banco óo BraSil S A. 

Cerenre ae O v-Mo 
031'201.4 
0911008 

Mo eiiSt'iaçao de Ern,:tesas 

Cr..-•tul UnJVr.rSIIànO Nf)V(t (ll: J.Jiho UNINQVr 
07!2(105 

r.1 c·Citdo de Cap 1a1s 

ｕｵｾｾＮﾷ･ ﾷ Ｚｳ｡ｴｬ＼ｬ､｣＠ Pttvl :SW • UNIP 

08:2007 - =:g:!!...._ ___________________ __, 

Tftuto 
Orgao Ce!'11flcador 

Titulo 

Ô«J-50 Cc:rlllicm;Jos 

Titulo 

Orgâo Ce'1i'icador 

CPA·20 
ANBMA 

UK Ftl'llltlCt/"11 R e !)u <)!t()n 

CISI Lonores- Re no Unido 

St:Ctlrit•cs - LEI\'EII 3 

CISI LOtô<ltt!ll Ht'!!(W) U r'u(lu 

11 



fJBBDTVM 

lnfonna ões Gerais 
"'lme 
ｾｭ｡ ｴ＠

D:ua de Nastimento 

Ex eriênda Profissional 
lnslitulciio AttJal 
C'lroo 
Omaemoueassumu carooatuaJ 
O.:na errHsue o assou a fru:ér oatto 00 atual oooortamCfliO 

Data de entrada (mês: ano) 
ln:Siitulcão 1 

"'lme 
C:afoo (ÕII mo) 
C>:.lla de entrada (mês: ano) 
D.;ua desaidrt (mês/ano) 

Questionário Due Diligence - Seção 111 
#pública 

.hSé lrtál Meuélés Gnlo 

.meirelesCãtb .com .br 
2<1:10 /1970 

88 OlVMS.A. 
ｇ￪ ･ ｾ￩＠ Exec:uti..odé Ds1t'lbllcâo 
12:20 16 
12:20 16 
12:20 16 

Banco tb BraSi l S. A. 

Cerente EX'ecutii.O 
04:20 15 
12:20 16 Ccd;do à 86 DTVM 

Forma ｾｯ＠ ｾ ﾷ＠ ., 

Ú.J! SO 

lnsbtliCâO 
Data da conclusão (méslanol 
Pôs ｇ ｲｴｬ､ ｴｾ ｴｊ ｣ｩｏ＠ I 
C...so 
lnslllliCàO 
Da1a da conclusão (mêslano) 
Pós Gradu acão 2 
C...so 
IOSlllliCão 

Da1a da conclusão (mêslano) 

O éncias Contábeis 
F'ac uldaOOS tnteoradâS 00 j JCatooaoua RJ 
12:1999 

t111BJ\ Financas 
Fündàcão Gf!I:Uio Varoàs 
12:2000 

Financas e Gestão Coroorati-.e 
Lh \ ért dade CârXM O MfH'K:lêS RJ 
1212001 

Certifica ão rofissionat ,.,. :.. · 
1iuJ o 

Ó'pão Ce1hhcadot 

Comentários adicionais 

CPA20 
ａｎ ｂ ｊＧＮ ｾ ａ＠ · ASSOC A Ç{M) Brasileua di!S Enl tdi!des (tos 
Mercados Ffl ancciro e de CODtaJs 

Dczembro/2011 

12 



'?JBBDTVM 

Informa ões Gerais 
N:>mc 
Emait 
Data de Nasc .• rren !o 

Questionário Due Diligence -Seção 111 
#pública 

Marcon• José <Ã•euooa Maciel 
marcoru@bb.com.bf 
08109/1968 

Ex eriência Profissiona I · 
lnstituicão Atual 
GafOO 

Data emoueassum"-1 carooatual 
Data emoucoassou a fazC(OattodO atual deoarta memo 
D.at a de entl(lda rmês/aro\ 
Instituição 1 
l'bme 
caroo (lJtuno) 
Data de entrnda fmés/arol 
Da! a de sof:.1a frnésf ano• 

Ex eriêncla em Ór aos Cole iados 
Emoresa 
cargo 
PC1i0d0 

Emoresa 
C<uoo 
Petiodo 

Cargos ocupados em Entidades de Classe 

En! •dadc 

C.voo 
Forma ão 
Groduacão 
fuso 
lnsbtUICàO 

D.;na da ｣ｯｮ｣ｬｾｳ￣ｯ＠ (mês/ano) 
Pós Groduaciio 
C...so 
lnsbh• câo 
Data da conclusão (mês/ano) 

Certificacão rofissional 
Titulo 
Óroão Ccrtilicador' 

Titulo 
Úruão CertJ!icador 

Titulo 
Ómã o Ce rt ficador 

Titulo 

Óf\lãO Certficador 

Tittllo 

Óf'Qão Ceroficado1 

Titulo 
Órgão ｃ･ｲｴｊｦｩ｣ｾ､ｯｲ＠

BB OlVM S 1\ 
ｾ ｲ ｡ ｲ ｲｴ･＠ Exocu:•'.(>de ｇｾｲｮ｡ｮ｣［｡＠ e ReoiJacão 
1112015 
0112015 
01120 15 

Banco do Btas•l S 1\ 

ｾｲ･ｦＧＢｬ ｴ ･＠ de !)•.;são 
021 1964 
01i:>0 15· Cecidoã 66 OTVM 

Pron e< Pct roou · m• ca S .A 
Conseheuo de Attnnst racão 
OG/20().1 a 12' 2009 

Nt . hst•tuto Nac•ooat dt't ｴ ｮ｜ｾｓ ｴ ｬｴｫ＾ｦ･ｳ＠

Consehetrode Actnn stracão 
05/20 08 a 04/ 2009 

ANBMA · Ass.ociaçãoBrosicu-a das Enl •dadcs dos 
Werc;u:lm Fnanc:eHoe ､･ｃｾｴ｡ｳ＠
Memb'o TitulafdO Com•tõ de ComOio.ncc 

Ciências Fconémicas 
ｕｲｵｾｑ｡､･ ｆ ･､･ｦＨｬｬ､｡ｐ｡ ｲ ｡ Ｇ ｢｡＠ · UFPB 
1111995 

MBA Ges 1ão de Neoócios 
GMEC · lnsuv.o Bras•leiro deMercaOOdeCar.:tlais RJ 
01/2001 

CFP · Certilied Financiai Planncr 
BCPF 

Ccrl •l cac:.o Coosehero<Jé AdrnriiStrt!Çfto 
BGC 

CP/\ 20 
AN1Hv1A 

AAI· Aoeote Autônomo de ln+.estimentos 
ａｴｾｏｒｄ＠

Ce•l •tcacão A(CíJ OOCf'acbcs 
8MUBOVESPA 

Cen ,icru::ão Ârea Comoliarl(:e 
BM&FBOVESPA 

Oezembro/20 17 
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'SBBDTVM 

lnformacões Gerais 
Nànlé 

EmaJI 
Oata de Nasc•men iO 

Ex eriência Profissional ' 
ｬｮｳｾｴｵｩ｣￣ｯ＠ Atual 
Caroo 
Oataemqueassurnlll carooatual 
Oata omoucoassou a lazeroan edo atuJ.! deoanamen.;o 
Oatade entt(lda ｦｭ￪ｳＯｾ ｵ ｴｯＩ＠

lnsd tu Jc..i o 1 

Nome 
Caroo 
Oata de entada (mês/ar()) 
ｕｴｾｴ｡＠ do saida rmés: anol 

Ca os ocu ados em Entidades de Classe 

Entidade 

C.roo 

Forma âo 
Grtfdv9Cáo 
Curso 

fns!ltu•cao 
Oata da -conclusão ｬ ｮ ｵｾｳＮＧｴｬｮｏｬ＠
Pós Gtilduxáo 

Curso 
fns ti t ui cão 
Data da condusào fmêslanoi 
Pós Grsduacã o 
Ct.1rso 
Institui cão 

Data da conclusão 1111àsJanol 
M&strado 
Curso 
luSil l UlCaO 

ｏ ｾｴ｡＠ da -conclusão {rnêslano) 

Certifica ão rofissional · , 
Titulo 

Orga.o CcrtJflC<ldO! 

Comentários adicionais 

Questionário Due Diligence -Seção 111 
#pública 

Emiho Ricardo Gat'V31hais 
ocarvahOJs(a':tb.com.b( 
27.'09/1969 

BB DTVM S.A. 
Gerente Exec:vii\Q · Gerêr.ç•ade Riscos e Conbnnidade 
1012016 
06'2016 
0711996 

S;mco dO Srastl S. A 
CMeua 1\ctninlstraiJ\G 
10.'1984 

07/1996 · Ced1do â 88 OTVM S. A. 

ANBMA ａｳｳｯ｣＼ｾ￣ｯ＠ Br.a.slcu·a dns Enttdndcs OOs 
Meu::ados ｆｴｮ｡ ｮ ｣･ｾｲｯ＠ e de Ca01tais 
Wcmbro Titular do Sub comitê de Risco 

CiénCJas Cont âbe1s 
Uni•.er.;dadedo F.:stado do RiorleJaneHo 
2001 

MBA · Gestão de A ti \OS 

PUC · R.J 
2002 

MBA • Cornroladoria e Financas 
ｕﾷＮｾ､｡､･＠ f!ederal F'lmruneose 
2002 

ACt"Hl G ttacào 
6MECRJ 
20 11 

CP/1 ·20 
ANI:iMA · Assoc.:.çào BrasJe.ra. das En!u:tactcs oos 
Uercaclos Financeiro e de Canitais 

nwro Otssenaç ão Mes1rad0 ,' ｴＭｾ､｣Ｍｸ｡￠ｯ＠ de Cnrtc•ras de Renda F•xa no Brasil: IMA ·B 

Oe?embro/2017 

14 
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fJBBDTVM 
Questionário Due Diligence- Seção 111 

#pública 

GESTÃO RJNDOS DE RENDA RXA 

Informa ões Gerais 

ｾﾷ＠l::ma•l 
Data de Nascimento 

Ex eriência Proflssiona I 
lnstitvicio AIUal 
Caroo 
Oata em ave assumO caroo atual 
Data em ouc oassou a fazeroarté dO a1vaJ deoattamerllo 
Data de enltada (més:anol 
Instituição t 

Nome 
Carckl 
Oata de cnt!OOa fmês:anol 
Cata de saida (mês/ aro) 

Forma ao 
Graduaçiio 
Curso 
lnstituicão 

Oal tt da conclusão fméslano) 
Pós Gradvaciio 
CUISO 

lnstil ui cão 
Oat a da C(lflthl$ào rmewanol 
Mestrndo 
Curso 
II'ISII IUICfiO 

Data daoonclusâo (mós/ano) 

Certiflc acão roflss ional 
Título 

Órgão Ce rt1hcador 

Comentários adicionais 

Maooêl Aoaré<:rdo ｬｻＨｸ ｴ ｮｯｶｾｳ＠

manoelrodnoucs<illbb. com.IY 
29/0111971 

BB OTVM S.A 
C'-erenl e d e o,._• são · Fundes CP. OI c iroicc de Pr·cco 
11f2016 

1112(1 16 
0511999 

Banco dO Brasd S.A 
carreira Admtn.strabva 
0711993 
0511999 Ccddo i1 BB DTVM S. A. 

Admi'listf'acão de E1'Y'01 csas 
hs htU!o S upemr de Oêncras Aph; adas • Lmeira/SP 

1994 

Fsoecializac ão em Mercado de ｃｾｮ｡ｩｳ＠ c ComrnOôt.::s 
ｬＮｨ ｜ｾｉｓ＠ d adé Câucitb Mendes · A.J 
1999 

/\dmi'listr.lcãodt-EI'rorcsas Gcstào Em Or·csatial 
Fundacão GetUi o Varoas ｅ｢ｾｯ｣＠ Rode ｊｾｮ｣ Ｑ ｴｏ＠

0 1/20 06 

CPA-20 
ANBMA ａｓｓｏｃ￩ ￇ￣ｯ ｂ ｲ ￠ｓ ｨ ｾｈ｡＠ das Enlld(ldes OOs 
Mer<::ado:s ｆｮ｡ｾ･ｩｲｯ＠ e de Caoita.s 

Tilllo llsscnação Mestrado I A Cool)OSIÇào oa Oí\«Ja ｐｾ｣＠ a Moblána Federal 
lnte1na e os tundos de inwsbmen:o no ｂｲ｡ｳｩ ｾ＠ AnãJisedos !atores deinlluéoco.. 

Oezemb1o/20 17 

15 



Informa ões Gerais 
r-t>mo 
Fmail 
Dala de Nascuncf'HO 

Ex eriência Profissional 
lnstituicão Atval 

Gaf90 

ｄ｡Ａｴｾ＠ em c ,Je assumo caroo atua 

cargo anlenor 

Da! a cmouc ｾｳｳｵｭｕ＠ carooan1er 01 

Dal a ･ ｭ ｯｴｾ･＠ Passou á ｴｾｵ･ｲｃｍ￩ｏｏ＠ atual deoartamcnll> 
Da!adocntmda fmês>'o.nol 
Instituição 1 
r-t>mo 
c;ar1JO <últ1rno) 
Da! a de entrada fmês:ano1 
Dal a de ｳ｡ｩ､ｴｾ＠ tmês/anCJl 

GrtJdvaçlio 
O...rso 
lnstituicão 
Oa1a da conclusao fméslooo) 
Pós Grltduacão 1 
O....rso 
lnsl!tUtcâc 
Da! a da conclusitcl imés/tulo} 
Pós Groduacáo 2 
CUrso 
lnst•l UICâC 
Oa!a da conclus.W fmósfano• 
Me$trado 
CUrso 
lnshtucâo 
Dal a da conclusão (mêsfano; 

Questionário Due Diligence - Seção 111 
#pública 

Manse Ae•sde Fre•las 
m•1rc,tas<â>bb. com J)( 
30!1111962 

BB 01VM$.A. 
C-erenlede O•.;são · Fundos de Renda Foca e Aerxla Fixa 
ｾ ｊ ｉＡｏ＠

09'2015 
Cere111ede D•Asilo • Funr.i'os de ｒ･ｮ､ｾ＠ F(l(rt E:<ch.&S•I,OS 
Oscrctonanos 
09>20 14 
09'2014 
05.'1998 

Banco do Btasil S A 
Anzalista de Nc,:!ócios 
07!1993 
05i1998 · Céoooo à BB OTVM 

Oências Econõmcas 
ｕｬ ｬ ｩｗｾｓ､｡､･ ｾ ･､･ｲＨｬｬ＠ F'fum.nense 
02'1900 

A.oállsc de Ccr.unluta Econômica 
hstitVIode Economta · UFRJ 
12/ 1998 

MBA (.•m F'H'l.anc as 
QOPPEAO · lJFRJ 
12:2000 

Ft(lrl()ma Empresanal e Financas 
FunCI..'lCào Ge:Vio Varoos · RJ 
05>'20 11 

Certifica ão ｲｯｦｩｳｳｩｯｮ｡ｬ ｬｬＡｩＪＢｾ＠ ·,:m; ｾ＠ . : · 
Titulo 
lí!ufo 

Ó19á O CQ •t1h CadOr' 

OOA MenCâàl 
CPJ\20 
A.t\8 MA . Assoc ação Bras•e•ra das Enl•dades dOS 
Mercados ｆｮ｡ｾ･ｩｲｯ＠ e de CaptaJs 

Dezembro/20 17 

16 



SBBDTVM 

lnform ões Gerais 
Nome 
E.tnRII 

03lo. de Natc•mon1o 
Ex eriência Profissiona I · 
lt l$1/ IU /cAO AtlJa/ 

Ca•go 

0..1HU.moueassumu carooatuaJ 
CQtaemoueoassou a lazer oarte oo atual dco.ll'larrcfllo 
C\lla de f!'f'ltmcta lmês:ano) 
lnofiiJ/cAo 1 

"""'• Catoo 
Dal a de ･ｴｾｾｲＮｸｦ｡＠ lmês ano1 
ｾ｡､･ｳ｡ｩ､｡＠ hnés."éi"''l 

Questionário Due Diligence - Seção 111 
#pública 

DanO! da Fbcna e $11'0 de Carvalho 
ｾｮｴ･ｬ＠ cat".{Vh()((ilbb com bl 
2011011978 

08 D1VMS A 

0SCIIC!onános 

09120 15 
0012015 
1012005 

Ban:o do Sras• S A 
(SCt lld"O 
07.2()05 
11)'20oe. Cedro a BB OTVM S A 

Forma lo ' ·.:· · : 
Gr.JuiK:IIO 
Quo 
lns:tttUidO 

ｾＧ Ｇ ｡＠ da conclusão trrês:ano\ 
Pós Grltduscâo 
Curso 
lnshl\nçAo 
ｾ ｾ ｯ＠ da eonctusao 1n•t!s1;m o1 

Certifica !lo profissional 
liiUIO 

01!)<1 o Ce ni r cada< 

Ti IVO 

Ogao ee-.•cado< 
liDJO 

06nc•as Econó:ncas 
IJ'F 
dez·05 

MBI\ F •nane as 
SMEC 
txriViSOO 0712017 

CFP · Cf!ftlhed Fima.nciaJ Pbnner 
hSI! tuto B r.lS•IC•'O ac Cê bfc açilo de Pruf•n•c.••HS 
ｦｩｮＮ Ｑｮ｣ｾｲｵｳ＠

CGA · Cet ticacõo de ｇ｣ｳｾｯＧ＠ ANlt\11A 
Al'e f·J:A AssocP.ç.âoSrasieua das En:•ctaOes dOS 
ｾＧＦ ｣｡ｬ､ｯｳ＠ Fflé'W'CCHO c oo ｃ｡ｰｾ｡ｾｳ＠
CPA'20 
AN! IJA · Assocação8<as..,'3 óJS Erc-..,. 
Morcac»s fttance,oe deCapla$ 

Ot.zembro/2017 

17 



fJBBDTVM 
Questionár io Due Diligence -Seção 111 

#pública 

Informa ･ｳｇ･ｲ｡ｬｳ ｾＢＧＭｾ＠ :... . ' 

Dlta ･ｲｲｯＮｾ･｡ｳｳｕＧｮｵ＠ corooatua 
Dau1 em oue oassou a tnzer a a .. é dO atual dOOartafflC(ltO 
Oat a de entrad!l fmós.• .lnOI 
Instituição 1 
1\tlnlC 

Garoo ((Jttmo\ 
Datadccntrnda fmês.•anol 

Gradvi/ICBo 
C..so 
ｬ ｮｳ ｢ ｬｾ｡ｯ＠

DatadacCf'lclusâo 'mM- :1no1 
Pós Graduacão 
Curso 
lnSI!IutCâo 

Oatil da conclusão M 6stMol 
Pos ｇｲ｡､ Ｑ Ｑ ｾ＠ o 
Cu1SO 

' nsttl tlição 

Data da ｃ＼ｬｦｾｃＺ ｴ ｵｳＮ｡ｯ＠ !m6$:anol 
Meshdo 
C..so 
tr-satucão 

litliO 

Ó'Oào Cc 11licador' 

W•Hor'l ｣｡ｾｴｯｳ＠ A.tbuouCt'ouc doo SantO$ 
v.w Ｕｾ Ｑ＠ 05®bbçorn. bt 

C'"1tn!r'CedoC:htsao fuf'O)S deRet"da F.-aExctusAOS Não 
Osc,.c•onar.os 
0&20 14 
1112006 
04'2000 

Bonco 00 Bras• I S A. 

G.li'Ufli Ode l:xOOdeen! e 
1)4il983 

ADMI'I$1RACAO OE E r.f> AESI\$ 
U'ooO"S dadeCán:Jdo •'enO!s · Ro0 IRA 
0&'1996 

ｍ ｮＨｬｮｴ＼ｾｳ＠ CQitl()l"dt t..as 
Un•YOt'S dode Cãnôclo l>/encles · Ato rFU 
12/2000 

NCI\ em Gcs tão de 1\tiVJs 
Ponttic•a U ••WS•dadc úatóhca PLCAio(RI) 
12/2002 

ｾｴｭ､ｏ＠ PwdtSSional CrT" ActnttG1'8.eio 
Bo.E C · R o II'J! 
OM013 

CCA f1sen;ão'l 
CPA 20 
ａ ｾｂ＠ MA. . Assoe ação 8 ｲ｡ｳｾｯｵ｡＠ dtiS Crll •CIOcJcs dos 
M01Cados FtHtnceiroe ele Cm>taiS 

Oe...,.,.,.0/2011 

18 



• 

ｾｂｂｄｔｖｍ＠
Questionário Due Díligence - Seção 111 

#pública 

GESTÃO RJNDOS DE AÇÕES 

Informa ões Gerais '-· ｾ＠ ｾＧＢＢＢＭ ﾷＺｾＡＡＡＧＧ＠ ' · · "' -
Nome 
Ema. 
Qnade '\asomenro 

Ex eriênda Profissional 
lnsftlido Atual 

caroo 
Data emoue asst..mv Ctw'OO atual 

l>ata em oue oassou a falo' oan e do Btual oooanamento 
Data de ･ｲｾ Ｑ＠ rada (rnêS'MOI 
tnsritviçio t 
Nome 
Corao 
Cata de enlrada (mêstQI'IOl 
Datadcsaida fmk .. ar'Ol 

Gf111dvaçaio 
C..so 
lt'ISLitucão 
ｾ｡＠ da conclusão Cmês+'anol 
Pós Graduacão 
O..rso 

lnst•tv cão 
ｬ ｾｵ｡＠ da conclusão (rnê$/anol 

Certifica ào rofissional 
lillJO 

Owgéo <À'rtliiCacb 

r ruo 
(),gaoCen,loeacb 

V•meuA A•beuo v.e.ra 
ｷ｣Ｚｵｳｾｲ｡｀ｴｴ＾｣ｯｭ＠ br 
2811111985 

B8 OlVM SA 
Co-onte cto ()""são ｾ＠ Fur100$ cte Atóe$ ａｉｾｓ＠
0112017 
0712012 
07/2011 

Bonco dO Breu,; S. A 
Corro•ra Mn•n•st•al:lw 
0&'2007 
072011 Ceddoá BB DTVMS A 

Ecoroma 
t.h\Q!S daoe federal do R o oe ..bneuo • RJ 

0112009 

Mostmdoem Economia 
UFRJ RJ 
ＰＱＱｾＰＰＹ＠

CCA 
ANO M A Assoe eção 6os ｬ ･ｵｾ＠ das ｅｾﾷｃ｢Ｚｩｃｓ＠ dOS 

ｾ･｡｣｢ｓ＠ f •· arceuo e de C;otas. 
CPA-20 
1\1181-AA Assoceção8raUeua cMs En:•d1MJ85 cbs 
Morcados Fnanceuo e de ｃｾｬ｡ＬＮｳ＠

Oezef'I'O'ol20 11 
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fJBBDTVM 
Questionário Due Diligence - Seção 111 

#pública 

lnfonn 6esGerais ｾＭＭｾ＠ ｾ＠ - -
Nome 
Em (li I 
Cota de NJSCJmerliO 

Verd tta BatbOsa Rcoatt O'i 
\'Cr.lna@:t>bcom br 
ｾＧＰＷ Ｏ ＱＹＷＸ＠

Ex eriência Profissional E_• .; - · ｾＺ＠

lnsrltuícito Alltal 
Coroo 
Oulac,na...cassum•u carQoa lt•al 
l);)t\i ･ｭｯｶ･ｯ｡ｳｾ Ｎｊ＠ a lazo, oa.tcoo atua OC0\11\tHOOt'I!O 
Data do cnt 'ada rmés/ ano\ 
lnstituk;Bo t ...,. 
Cllroo 
Omadeen'áda trnklaro• 
Coladesaida lmêsJarol 
lreflllk:.IO 2 ,.,. 
C. ao 
Oal a <1 e ent ract a (r-ês: aro• 
Data o o sarda fmós:;)(l()l 
lnstltuk;íio 3 
Nomo 
Caroo 
Dato deentmda Ｈｭ￪ｳｴ｡ｮｯｾ＠
OAiadesaida (mós:ano) 

Grltduxâo 
Qll5() 

tnst•tv•ejo 
Oat a da conctusao 'mês. ano\ 
Pos Grllduxio 
Curso 
iflS:.hlleào 
OfiU di!l e<J'IdUStiO 'mÓS êlflOl 

ｍ ｾ＠ .. IKio 
Curso 
'll$11hJCaD 

::U: a da conch.ISoão 'més-'anol 

CC DTVM S.A 
G!rentedéO!\iSâO . Fulldos dcAcôos trdo•ado& 
0112017 
05/2006 
ＰｾＧＲＰＰＶ＠

ｐｲ･ｯｾ＠ · O•reto"'aDc lni(!St rreotos 
Anal sta P'eno 
ｾＲＰＰＳ＠

Cl:>2006- Ceóooa BB DTVM S.A. 

Banco ciJ Br.ls-1 S. A · O•ctor1a de \'CteadO de C3ot.liS 
AIUrsta Jlncr 
02i2002 
O$o2003 Cc<>:JO a PPEVI 

BJnco do Btas•l S A 

cano1ra Adm•n•S1r31Jv.1 
IJ<5o'2001 
021'2002 

C•êm: dS tcQrlômcas 
Univei'S dade: Fede'al do E soinlo Sau !O ( !iOI'IIO Sanlo 
12-"2000 

ｾ＠ GesiAo Ç.,nOOêSara 
UCAIJ · Un..,..daoeC-oo .....,..,. 
()4.'2016 

E;cor10ma ｅｏＧｉＺｬｲ･ｳ｡ｮｾ＠

UCAM Uno""' daoe Cãncioo Mf!f'doo 
ｾＢＲＰＰＸ＠

Certifica lio rofissional-'' ｾﾷ＠ - Ｍ］Ｂｾ＠ ﾷﾷｾＺ＠ ］Ｍｾ＠ ｾＺＺＺｊｉｌﾷﾷ＠ :: 
cPf>.20 
AN!;!MA. ASSOCQÇ<lO 813SIC!t:l das Enl!dade& doS 

Mercados F" i'lnce.ro e de Captrus 

Oe:emb•ol20 17 
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f/JBBDTVM 
Questionário Due Diligence - Seção 111 

#pública 

GESTÃO FUNDOS DE MULTIMERCADOS E OFFSHORE 

Nome 
ｅｭ｡ｾｬ＠

Oata de ｾｳ｣Ｌｲｲ･ｮｴｯ＠

lnsf lJk.i o A áJal 

Corao 
Data étnoue assumv earoo atual 
Data emoue oassou a la.tot oan e do alua! oooanamento 
Data de enl rada fmêsl ano• 
lnsritviç5o t 

Nome 
C.roo 
Ollta d e enlr&1 a (mês.' ano\ 
Dlta de saida fmé$• aro) 

lUit fC)J;:wdOC<lr\QihO Terra de ｾ｡ｲＨＡ＠

t"";Q."*dl"'a(dtlb com br 
<n06 1971 

88 OlVM SA 
ｏｯｾ･＠ oe !l:"sào · Funoos ｾＱｲｯ･ｯＭ･ｾ＠ com RV 
11'2007 
1112007 
OGI1996 

Banco do Bras,l S A 
C31TCI'3 Admlr\Sit<lb\Q 

<l-1<1993 
(n 1996 Co<idOà BB DTVM S A 

Formacão ·: " ｾｾ＠ · ·-· Ｇｾ＠

Graduacão 
C..so 
IOSlliUicâo 

Datada conclusão tlflês.:anol 
Pós Graduacão 
O...rso 
lnshtucão 
Dal a d a CO•lclusáO (m(!os/aiiOl 
ｍ･ｾｬｲ｡､ｯ＠

C..so 
lfiSbluéão 

ｾ｡＠ da conctusao fmk.anol 

Certific o roftss tonal 
r ... o 
r.ttio 

-----

Eeorofna 
U"t'.Q'S dade do E s:ado do Alo de J:ancuo 
1999 

tvOA r mancas e Mercado óeCaotl'IG 
PUC • RJ 
2000 

1\dm n.s vacaooc Enuesas . f';m.anclll'l 

PUC f.U 
2008 

OOA •s.encâo' 
CPA20 
ａｾ＠ MA Assocoç.âoBrasteora das Lnl+dadf>s dos 
Mo•cados Fnancaroe oeCapl.a•s 

Oezembto/20 11 
21 



'?JBBDTVM 

Informa ões Gerais 
Nome 
(ma. I 
J.'tt a de Na se tnlt.'ll to 

Questionário Due Diligence- Seção 111 
#pública 

Hobcflo ｏ｡ｴｴｓｾ｡＠ de Jesus 
I'Obortob at•sta (::it: b com .b r 
1•1<'0<111972 

Ex eriencla Profissional ｾＮＮ＠ ｾｬｴＭﾷ＠

lrtstlJiciO Ali .. 

C..oo 
n.aemoue ｡ｍｾｵ＠ awooat..at 
CMI.a err auc oassov a f3lero;wce do atual óeoartamenro 
Data de entrada lméso'anol 
lr)$tf ltJ lcã O I 

1\bme 

Cclt<JO 

ｄ｡ｈｾ＠ de eul rac'a fmôS•'OOOl 

Gnldudo 
QJrso 

lnst•l.,.çiio 
DaladacOf"dtJS-âo ｬ ｭＸ｡ｮ ｯｾ＠

Pos Graduado 
Curso 
lnsttlUICáO 

D<lta da conclusão rrruJs.•anol 
Pós Graduaçã o 

Cu($0 

Jnstt l UtCâó 

ｏｾｴ ｊ＠ da conchf'iiio (tnMianol 
Pós GrtHJuacjo 
QJrso 
IJ'ISIIIUicâo 

Jala da concJU!iflo ｾｮ ＶｬＬＮ ｩｬｲｬ ｯｴ＠

Certific -o roftss lonal ' · ｾ＠

TitaJo 
TitiJO 

Ór'Qllo Ccrttficador 

88 OTVM SA 
Go"'ftedoOvsao Nf'dos MJirrercados sem RV 
011:!017 
()6•:!008 
0&':!008 

Banco 00 Otastl S. A 
Cn•·o•ra AdministrmMl 
05'1986 

O<!nc>as Co<-s 
faclJ<Iade f.b aes ...... OI 

moriOO 

fo.'OA Execuho em Fraf'Gas 
MBECAJ 
l<l-'2003 

MOI\ Fino.ncas 
ｾｶ＠

1?1?003 

ｾｾｬｲ｡､ｯ･ｲＭ Srstemas dcGcstao 
lTfAJ 
2013 

CGA f.SOOCÍJOi 

cPI\ ·20 
ANO MA Assoe ação Bta.Sie-1'3 dóiS Enl td<tdes OOs 
Mot cados Fwtànceuoe OO Cap.taJS 

Oezembto/20 17 
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'BBBDTVM 
Questionário Due Diligence - Seção 111 

#pública 

Informa ões Gerais 

"""'e 
l:l0811 

Deu a de Ni.'ls.c•mcnto 

Ex ･ｲｩｾｮ､｡＠ Profissional: 
Ｏ ＬＮＮｾ＠ rulcA o A rua/ 
Cnroo 
Omacmouo assLtOu caroo a1ua1 
Dma em ave o assou a fazer oane do JlvaJ <leoo rtJn1cnto 
OmadeCt"'tf'acla lmõs:ano\ 
lt•II IJicAo 1 
Nome 
Cotoo 
cna de entrada fmês.tarol 
ｃｫｍ｡､ｴｳ｡ｾ＠ tmês.ar-ol 

Ren,l o Maoal'lâes Oav-d 
IOf'\al o d ｡ｾｏｏｩｴ｢Ｎ｣ｯｭＮ｢ｲ＠
ro-'02!1970 

RB DTVM SA 
Q>f'Cftl c de ｯＮｾ＠ são · Fur'dos MultrnercaOOs ａ ｾｲ ｯｬ｡､ｏｳ＠

02i20 lO 
02JW 10 
ＰｾＱＹＹＶ＠

Oall<o do Bras I S A 

C,l'l'etfa Adm n.siJaD\C 

ｾＱＹＸＴ＠

In 1996 Ccddoa 88 DTVJ.I S A. 

Forma llo .- - ｾﾷ＠

CrMiu«Ao 
C..so 
IO$l11Uitao 

Daladaconctusão emês·anol 
Pós Grltduacio 
OJrso 
ln$t1IUIC30 
Dal a da conclusão <méslano) 

ｾａ＠ Fnlancas 
FOV · Funcl.leão GetUto Varoas 
2002 

Certifica lio rofissional ·· 
CPA·20 
ANB MA Assoe açao Bras ｬｾｲ｡＠ da::. ￪ Ｑ ｃＱｗ｣ｊｉｾｓ＠ dCJS 
flltw"Cíldnc; F111 ｾｮ｣･ｩｲｯ＠ e de Coptt.)jS 

Oezembt0/2017 
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fJBBDTVM 

Informa ões Gerais 
Nome 
l:ma11 
Dal a d'e N?. scurtefHO 

Ex eriêncla Profissional 
1Mb' tu leio Atuof 

cargo 

Data em u uéáSSuff'l llJ Cafooarual 
Oata em que !)a.ssov a lazer oM e do atual dooattamanto 
Data de entmda (mês/ano) 
lnstituk:iio 1 
Nome 
Caroo flJI:unol 
Oata de ･ｾｲ｡､｡＠ rmês/ano) 
Data de sii ::ta fmês:anol 

Forma ão 
Graduaciio 
Curso 

lnsutuicão 
Oata da conclusão <mês/ano) 
Pós Graduacão 
Curso 
I(IS!IIUtCâO 

Data da cone usilo (rnês.tano) 

Mestrado 
Curso 
lnShiUICM 

Datada conclvsào frr-éslanol 

Certifica :io roflssional 
Titulo 

Ó!'QàO Ccrt ficador 

Comentários adicionais 

Questionário Due Diligence -Seção 111 
#pública 

Daniel Almeida Booado Leite 
｢Ｚ ＾ｴ ｬ ｾ ､ｯ ､Ｚｊｴｬ ｩ￩ｩｇＧ＾ ｴＺ｢ＮｃｏｏｬＮ＠ b( 

1310811981 

BB DIVM S.A . 
<:e -ente de ｏﾷＮ ｾ ｳ￣ｯ＠ · Fvndos OtShore e Ahx:.ttção nCJ 
ｅｸｴ｣ｾｏｦ＠

07/2014 
07!2014 

0712014 

Banco do Bms11 S.A 
Asses SCI' Sén or E: U 
()312000 

07!20 14 · Ced do a 88 DTIJM S A 

Economta 
PUC RJ / UCAM 
dez:0-1 

MB1\ E xecutM:l em Neoõcios Financeiros 
PUC RJ 
!ilOi12 

ｾ ＮＢｳｬ ｲ｡ ､ｯ＠ em Econofrua 
B MF CRJ 
mai/07 

CGA cCPA20 
ANBMA · Assoe ação ｂ ｲ ｡ｳ ｬ ･ｾｲ｡＠ das Ent •dades OOs 
t..+'al cádOO ｆＱＱｾ｡ｮ｣･ｾｲｯ＠ o 00 Caotais 

Oezembro/21} 17 
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SBBDTVM 
Questionário Due Diligence - Seção 111 

#pública 

RJNDOS DE RJNDOS 

ｾﾷ＠Cma.l 
l)lta de Nastimento 
Ex eriência Profissional 
lrtsd tu lei o Atual 
Cll•oo 
Oota omaue assl.fnu caroo alua! 
0\ltaemoveoassou afazeroancdo atual <IOOJttamcnto 
Ootctde ･ｴＧｃｾ｡ｦｭ￪ｳＮＧ｡ｮｯｬ＠
,..fiJao 1 

""'"" Qwqo 
OQia de enr.wJa trnés,.aJ'lCil 
0..3 de saic:b 4mêslat"'\ 

Rafl:t('!'l v ut:tl Es leYeS 
•tstc...es@bb.com.bl 
01/101 198 1 

BB DTVM SA. 
Glnlfll e de O:\'! são· Fvrx:I06 oe Fundos 
0112017 
00:!006 
00:!006 

BM:o oo Bns o S A 
Carata Aár ｮｳｷ｡ｴｔｾ＠
ｾＺＡｏ＠ til 
O& :!Coa. ced<l:> • sa OTVIol 

Forma ão ; "' 
Grlldulldo 
().Jroo 
IOSt11V1CaQ 
Data da conclusão fmês:ano1 
Pôs Grodvocào 
C..rso 
ｬ ｮｳｴｴｾ･｡ｯ＠

ｾｬ｡＠ da conclusão (mê$.'anol 

OOnc,as Eeonancas 
t.H 
07>2005 

MBA E xecUI ,.o em Neaócios Fino ncc•'OS 
PUC·fllo 
0712011 

Certifica lío rofissional · ": ' .,.,.,. · 
CPA20 
ANB t.tA ·Assoe eção 8ms letra d..1s Enl•d3dos CIOS 
ｾｾ｣｡､ｏｓ＠ Ft1orceuoe dCCaplals 

Oezembr0120 17 
25 



fJBBDTVM 
Questionário Due Diligence - Seção 111 

#pública 

ANÁLISE DE MERCADO E PESQUISA 

Informa ões Gerais 
t-..k:wne 
Email 
I.À:tla do Nnscuncnto 

t.anos F'rudénco GOf'l'k)S Vataoores 
cJJ1cslreclerico{â1)b com br 
11/0 1 •'1970 

Ex erlência Profissional " -,,. ·:-
BB OTVM S.A. lnstlltllcão Atual 

ca<oo 
Data ClT' Olte ｡ｳｳｾＬＮｭｩＮｊ＠ c::aroo aturtl 

C'-eren1e de D·Asão · Anál se ｆｶｲＧＨｴｲｾｭ･ｮｬ｡＠ ista e ｏｵ｡ ｲ ｬｬｬｴＺＮｬｴｩｬＮｾ＠

04:2QOS 
{);tJa err- ouo ｾ＾｡ｳｳｯｵ＠ a fazeroo:te do atual ôeoaftamenl o 
Daladeentrada fmês.';u'IOl 
lnstlltllcõo 1 
ｴｾｮ ･＠

ca,oo 
Daladeenlrada fmês:ru10l 
Data de saída (mês/aro) 

Forma ·o 
GrQdusção 
OJtSO 

lnsututcilo 
Data da conclusão (mésianoi 
Pós Graduacào 
Curso 
lnsti iUtCilO 

Data da conclusão (mês/anol 
Mestrado 
Curso 
lnsh!Ut(,(i'tó 

Uàl a da cc"clusao lmós/aooi 

01:2()17 
10/1997 

Banco 00 Blas•l S. A 
Cana.r.t Adl (llf)•Stra1•va 

0511984 
1&1997 · Céc>oo A BB DTVM S. A. 

Crênc•as Cor'H\tlás 
FIJ--F aculdacl es lnt eQta das de Jacar epagu ã 
1998 

MBA Ftnancas o Mercado de Coo•tais 
Pl)(: · R I 
1999 

i\dmll1 6trac5.o 
f3\1EC · ｬ ｮｳｬｾ ｾ ｊｉ ｏ＠ Brastleuu tfeMercadOdéCapttrus . RJ 

2011 

Certlflc ão rofiss ional " c " 

Ttulo 

Órgão C(H1if.cad01' 

CPA 2Q 
ANB M A • AsSOCiàÇàO Bras tetra das EnculadCS dOS 
Mercados Financetro e oe Capilais 

OezembfOi2017 
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fJBBDTVM 

Informa ões Gerais 
Nome 
Ｍｅ ｭ ｡ｾｬ＠

Oata de Nascuneoto 

Ex eriêncla Profissional 
lllStituicáo Arual 
Caroo 
Oataemoveassum'-! cafooatua1 
Oata em ooo o assou a lazer oa.rte do atual deoatta men1o 
Oata de ･ｾｲ｡､｡＠ (mês/ano) 
ltlStituicão t 
Nome 
caroo 
Data de entrada (més/ af'O) 
Datadesaida rmêsfano} 

Forma ão 
Gmduação 
()JISO 

tns.tJtu•ç.âo 
Data da con;:lusão (mês.+'anol 
Pós GrMuacão 

OJso 
lnsbtUicão 
Data da concltJsâo (mês.+'ano) 
Mestrado 
fuso 
tns6tuicão 
Da! a da ｣ｯｮ｣ｴｵｳｾ＠ (1uês/ano) 

Questionário Due Diligence -Seção 111 
#pública 

Marcelo Gusmão 1\rnosti 
amOS !I<â>bb.COm.br 
?9/06.'1974 

BB OTVM $ .A 
C-e(C(IICdc C\\1Sáo Mac roeconomlà 
05.'20(}1 
03.'2001 
03.'2001 

Banco ao ｂｲ＼ｾＮｳ ｬ＠ S A 
CJ.n'e11·a Adm•o•s:(aJ•va 
07/1998 

0312001 . Cearoo A SB o r vM S. A. 

Ciêneras ｅ｣ｯ ｮ ｲｲｾ｣｡ｳ＠

ｕｮ｜ｾｑ｡､･＠ Esia<*.lal Paulista · UNESP · São Pauto 
2001 

W.BA Retacóes lnternac ｯｮ［ｾ＠ 6 
Fundncilo GecUio Varoas · RJ 
2013 

Economia 
Un•wrsdade i=ederal do R o Gt(lllde<:lo Sul· Pon:oAieore 
2003 

Oezernbll)/20 17 
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fJBBDTVM 

lnfonna ões Gerais 
lll:>me 
Erna•l 
Dal a de Nascimenlo 

Ex eril!nda Proflssiona I 
lnstiltlicâo A tual 
Quoo 
Dal a em ｯ ｾ ･＠ asst..mU car<JO atual 
Oà1a em:::oe oassou afazcroa1eclo atual deoaf'lameoto 
Da! a de entrada fmês.'anol 
JtJStlltJícâo 1 

"bmo 
Caroo ((dl mol 
Da! a de entrao' a fmês.'J.OOl 
Da! a de ｳ｡ｦ ､ｴｾ＠ ｬ ＱＱＱ￪ｳＮＺｴ ｵ ｾ｜＠

Forma .!lo • · •· 
Groduacão 

CUrso 
lnst•tucâo 
Oa!a da conclusao i mós/ano} 
Pós GrlJduação 
0J1 $() 

ｬ ｮｳ ｴ ｴｬＮｊｩ｣ｾｯ＠

Oa1a da conclusão fmêstano} 
Mestrado 
Curso 
lnsiJtt..Jicãc 
Da! a da conclusão (mês/ano} 

Questionário Due Diligence- Seção 111 
#pública 

Mtn C é! O Roctiau es de F anas 
marcelofarias@bb.com.br 
0:3.' 10!1969 

88 DTVM $ A 
C-efenle de Oh.isão · Anáhse ôe ｃｴ￩､ｾｯ＠
03.'20 12 
07:2004 
07:2004 

Banco 00 Brd-si l $. A 
Assessor Sênior 
02/19&1 
07:2004 · Ceo;do á 66 OTVM S A. 

PtOCessamenl c de 0..10os 
Lkllw.rsd ade V e oa dê A lme<da 

04: 1998 

Finanças Corporativas 
U'li\C!'SOade CãodCIO l111c odes 

09:2000 

Aclmilistracão. com énttse em Financas 
ú MEC-RJ 
04:?() 10 

Certiflcacão rofissional · ＧＢｾＭＧ＠ i'i!'llt. 
Titvlo 

()rqão Cert•hCac.Jór 

Titvlo 

Órgão Cêlt•hcadOr 

CPA 20 
At\B M A · Assoceção Br<Jsjemi das Ent•dades dos 
Mercados Fi-lanceiro e de ｃ ｊｏｩｬ｡ｾｳ＠

CN!'J I 
APIMEC·Associação dos Analistas e Proi ss Qn3Js de 
\'MJSlurlCfltO 00 MCr'COdo dC GapiiOis. 

Oczcmbro:20 17 
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f)BBDTVM 
Questionário Due Di ligence - Seção 111 

#pública 

RISCO E CONR:>RMIDADE 

Informa 6es Gerais 
1\brne 
Fmtt•l 
0\lta dO Na SCIIIIE!fliO 

M.'turo R•t•ns Goncal-..es Va 61 o 
ｾ ﾷ＠ Ct'Q<ã:t:b.com.br 
1211l211970 

Ex erlêncla Profissional ·;'; · ·" .. ｾＬＮ＠ · . ' . • 
lnsltrulc6o Atual 

Corgo 

ｾ｡＠ em oue ass....nu catao atual 
Oocaemoue o assou alazeroanedo ｡ｴｶｾ＠ cte®f13mcnt0 
DMa ､ｾ＠ ertlada (mês.• ano• 

"-•lllcao ' ,.,.,. 
ｃＮＮｧｯｾｭｯ［＠

Doia do ･ｲ｣ｲＮｷＺｴ｡ｴｭｾ｡ｲｯ｜＠
O. a de sacia tmêslanol 

Forma ｾｯ＠
GrMiulldo 

C.so 
tnst tvcão 
Data da COI'lCIH$00 (mês.:ano) 
Pót Grtldu8câo 
CUro o 
lr"c$1 IVICâo 
ｾＱＱ＠ dU conclusi\o (més/ano) 
M•sriKio 
CUroo 
lrr$!1Cuacio 
Doia Cl a concrusó\o (més.!ano) 

68 OTVM S.A. 
Gerente de O-.. são · Mxlelagcm oc Rscos <10 ｾｬｯｲ｣｡｣Ｚｬｯ＠ e 
OOLroude.tde FI =·· 05>'2014 =·· 
B.....:o oo &as 1 S A 

OctMedc o ... são ｾ･ｲ｡ｱ･ｭ＠ de RiSCO$ oe ｾＧ･ｴ｣Ｚ｡ｯｯ＠ e 
deLOJdet oe FI 
01'2010 
00.'20 14 · Ceooo á 88 OTVM 

Enocnhalla Mecãf"1a 
Souza MatQ.Jes 
0211998 

Esooca.izacaocm FinanctJS 
PUC-Aio 
0412000 

A.dm ﾷ ｮｾｈｲ｡｣｡ｯ＠ a c E rraesas 
PUC-Ao 
021'2000 

De.t:Gmbto/2017 
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Questionário Due Diligence -Seção 111 
#pública 

lnfonna ões Gerais tW• ｾ＠ . · 

Data em oue ass.Jrnv caroo ｡ｾｵ＠
Data emoueoasso ... a f;u:cro3r:edo au ... al deoarta ,..er1to 
Data o e entmda (mês.· ar10• 
lnstituk:.ào 1 
Nome 
Caroo 
Dntadccntmda rmês1anot 
Oatadesa oa fmês:anol 

forma o 
Gfflduaçjo 
Qa<so 
ｮｳｴｬｴｴｾｾ｣￣ｯ＠

ｾ｡＠ da conctusõo •mes Jr!OI 
Po6 Graduado ' 
Curso 
lns 1111.1• cão 
[)Qta da conclusão fmesllmol 
Pós Gradui)(Ã-1 o ｾ＠
Qa<so 
lnShlurCáo 

D.:iHtda conctusl\o ｷﾷｾ＠ WlOI 

Adnono de Sovza Abelaira Pa;r: 
aai a•., o;u(W-lb. c0rn. bf 

B8 DIVI\4 S A. 
Corertede (J.,.são · hbtl"""açôes para Ascos de Mccac:be 
CMLc.Jde.l 00 fi 
()3,'20 15 
00'20 14 
0&'20 14 

BOI''CO do Bras• I S A· CtrP.tnr•tt de R sco 
Aualista SCrlOt 

06·'2004 
0612014 . CoddOa BB DTVM 

ＭｉＧｏ･ｴＧｾ｡＠ (ÀII("'lca 
'-"'-óode Fede<al FI" ""...,.. 
1211999 

Csoccolzacão AniW•se. Proe1o e Oer6nt•a de SIStemas 
PUC • RJ 
0012001 

MBA Gestão de R•sco 
nPCCAF USP 
ＱｾＧ＿ＰＰＶ＠

De zembto/20 1 7 
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SBBDTVM 

lnfonna 6es Gerais 
Nome 
Frnatl 
ｾｬ｡＠ de Na ｾ｣ｵｮｦＺＡｮｴｯ＠

Questionário Due Diligence - Seção 111 
#pública 

A01ana MOI S!IW 00 Holarda Barlx:l6a 
oikinantt rnot(âHXl com br 
09·'0 111973 

Ex erléncia Profissional · . " 
Ｑ ＱＱＱＤｾ＠ tulcA o A IUIJI 

Cmgo 

ｏｾｴ｡＠ om O\JO assumu c arao atual 
Omn ･ｭ｡ｴＬｾｐｯ｡ｳｳｯｯ＠ n tazeroattcdO atual dootHtflt't'leniO 
O,ta de em roda tmês.:anol 
,,., lJ lcA o , 
Nome 
C. ao 
Ooladc CW'IIrada Jmês.iaool 
DMAde s:t><b fmês.'anol 

66 DTVM S.A . 
ｾｭｮ ｬ＠ e de ｯｾ＠ são · Gestõo de Riscos do ｍ･ｮＺｾｯ＠ e de 
Lou1dCZ de fi 
05>'20 14 
Of>20 14 
0712004 

Banco dO Btas11 S A 
Moi ... 
1»1992 
07-'2004 Ceoaa à BB DTVM 

forma i o ｾＧ＠ "'!: 
GrMJu«:Ao 
Cuso 
tl'!$111 UICAo 
ｏＺＮｾ＠ a dft cone usão rmês:ano) 
Po. GrMiuiJC3 o 

Cu•so 
lnShll.liCâO 

ｾＬ ｬ ｏ＠ da concluS:to ｦｭ￩ ｳ Ｚ ［ｾ ｮｯＩ＠

Mestr.clo 
0JfS0 

l n$111UICAO 

ｏｬｬｴＧｬ､ｾｴ｣ｯｮ｣ ｬ ｵｳ￣ｯ＠ (mês.:anol 

Certlfic ｾｯ＠ rofissional 

Malematca 
ｕｬｩｾｏ｡､･＠ Federal Flur"lU'ICrlSC 
1211995 

E!!ootl(ttzac.lo em Financas Coroora1 va 
U'I!\CIS (l<lde Candido ftller-Qes 
OR':1001 

Enoenhana de Pt'Oducão. com esuectahz;.cflo em f1nanea.s 
lh-.ers d Jde Fedetal Flullln'ICilS(l 

1212006 

CPA·20 
ａｾ ｾ ａ＠ Assocaçao6rasieua das ::ÃtdaOe$ d05 
Morcacbs Fflance-ro e ele Capt..lls 

Oelembro/20 11 
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fJ,BBDTVM 

lnfonna ões ｇ･ｲ｡ｩｳ ＬＭﾷｾ＠

1\b!IH.• 
Email 
Data de ｯ｜Ｎ｡ｾ｣ｭ｣ｮｴｯ＠

Ex eriência Profissional 
lnsiiUicão Aliai 

Qwoo 
OalaemoiJCas.sumu carooalJAI 
ｏｬｬ｡･ｭｯｾＮｾ･ｯ｡ｳｳｯｶ＠ o laleroortedo atva oeoottantet'to 
09la de Cr"ir.lda fmêsi tUIOl 

Gradu8Çio 

C\.<so 
1ns t1 t Ut çao 

Data da conc1us>1o ｴｍ￪ｾ＠ ｾｮｯ［＠

Pós Gf8dvação 
W'SO 

ｬｮｳ ｨｴｾ｡ｯ＠

n.adaconCiuS.lo ｴｲＧｬｩｳ［ｗｾｯｬ＠
Pó6 Graduação 
QJrso 
lnst•twçilo 
Data da ccnclusão {rnPVano) 
Pós Graduação 
vurso 

1ns1•1 uicão 
Data dil conclusão ＺｭｴｩＬＬＮｾｴｮｮＩ＠

Questionário Due Diligence -Seção 111 
#pública 

l.t,dC Mofia de Oliveira Rtbe1m 
llz•e:mbb com br 
1S.01 1972 

88 OTVMSA 
ｇｊｾ ｯ､･＠ o ... sao · Geslãode Asco OoeractOr•.a 
0812017 
08'0!017 
0812017 

Admhe; tracno de E mp-csas 
Un vcHs•dade Santa ú tsula 

121 !)fJti 

ｍ ･ｾｴｲ｡､ｯ＠ Ge:s:..io Empresanat 

IF'G\ItRJ) 
1212009 

Pós Gradu3Çia em ECQnomJa • Mercado ele Cop taiS 
FOV(RJ) 

IZ/1997 

l'l l<.. (RJ) 
MOA Gestão de Atrvos 
1Z/2005 

Certi ca o pro ss ｯｮ｡ｬ ｾ＠ j-- Ｎｔ￩Ｂｾ｟ＬＮ｟＠ ·-·: ﾷｾ＠ , -- · "'-
CPA-20 

ａｎＶＱｾａ＠ • A.s;soe&aÇaO Bras• e.ra. oas Entodades dos 
ｍｯｲｾ､ｯＵ＠ Ftnancetro e de Captats 

Detembfo/201 7 
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f(JBBDTVM 

t\brne 
Ema•! 
Data de Nasc;:imento 

Questionário Due Diligence - Seção 111 
#pública 

A eoruo ｃｲｴｳｾ ｲ＠ rvtassena MISICC 

lliiSIOC<iDbb COill.b' 
2&0711968 

Ex erlência Profissional Ｍｾ＠ ｾ＠ :ll'f: 

t-bme 
Caruo 
Oátadeenlrada fmêsrano• 
Dma de saída ｴｭｾ｡ｲｾ｜＠

Nome 
caroo 
Oal a de er.t<Kta lmés·' 3fl0l 
cna de saida i'!" h ar-o\ 
lnsJi AJit;â o r 
N>!ne 
Corao 
Da-1 a de ･ｮｴｾ､｡＠ (més/nro\ 
Daladesafda (môslauol 

Forma ão ｾ＠ ·c 

Grttduacào 
OIS<l 
lr!SIJh.IICáo 

nara da cone us3o ＧＢＧｾ＠ ｡ｮｯｾ＠
Pos Gr»duM:ão 
Curso 
lOS:!IttJICão 

Datada conclusão IIT'ÓS<':w'tOI 

88 OTVM SA 
CcnW'tCCic D ... são · O:rltrndade 
01·'2017 
07·'2002 
07<1997 

BB OlVM SA 
GctOnl odeOwsão · Due Olioenco 
1212014 
0112017 

DO OIVM SA 
Gerente de 0\llsão Coof()'r""'''dade 
062012 
12."20 , .. 

Bonco oo Br.lsrl S. A. 
CuiCHii AC.,IniStr<t;l\13 

0711993 
0711997 · Cedidoâ BB OTVM 

ａ､ｭ ｮｾ＠ lntcão o e emOtesas 
PUCBsB 
OI 1991 

Esooee•zo:r:aolAG Mas:er em An.a;•$tOC ｾｴｦｬＢＧ｣ｴｗｏｓ＠
PUCRo 
04·2000 

Dezembto/20 I 1 
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fJBBDTVM 
Questionário Due Diligence -Seção 111 

#pública 

DIRETORIA DE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS - DISEM 

Informa ões Gerais 

Data em que ｡ｳｾｵ ＱＱＱ ＱＱ Ｑ＠ CafOO o.tuol 
Oata élll ouc oassC>J n la: e• ow1 u dO atuat dooattamcn'o 
Oata da en1r..uia Ｈ ｭ ｾＯＰ ＱＧ ＱＨＩＩ＠

lnstituitào 1 

Nome 
Qvoo fullunO) 
Dala de enl'-ada mMJJtr'O\ 

CU.so 
tnstiii.I'C-ão 
Da! a da conclusão tmêsiMIO\ 

Pós Graduacào 
O..rso 
hiSti!UICô'lO 

Data -da conclusão rrntt1.,'ano) 
Pós Graduacao 
CU.so 

Ti !\lo 

órgao Cc't•licador 

();)lc•o M•randa de ParWJ 
de c o oa:M}(â)to.com.br 

S..'Y"(O w Br.asl S. A . D rC«Orta So-.,coes ｅｭｏＢ･ｓ｡ｮｴｾｾｳ＠
Go'Onlodc O \i são· Processamenlocte Fums c C.Wtcr.ras 
O'U!Ona Sol..çoes Emprcs.ar01s oo Banco do Brasd • 
OI SEM 
09/2013 
09'?013 
1011987 

BB DlVM S.A 
Ccreote de Oivsão 4 PfQçesarnemodc Furdos e Colrtei-a.s 
0!>'2000 

ｔｯ｣ｮｾｯ｡ｾ＠ ern Processamemo dO Oaoos 
f'acUCI.ldes tnteoradas Anoto-A.mercano SESA T 
01!1995 

Auáhso de Sistemas 
ｅＦｴｾￇｏｏ＠ de s • . RJ 
0911999 

ｾ＠ en Gé:st.ao 00 Ati\CS 

1\0 "VC R. 
0!>'2005 

CPA·2Q 
A \C MA Assoe ação ｅＡ ｲ｡ｳ･ｾｲ｡＠ das CJII•dados dos 

f' l"flr'CCHOC dO 

ｃ･ｲｴｬｦｴ｣｡ｾ＠ ln!ern<ll de Gcst ào ｅ ｭｰｲ･ ｳｾ＠ 11al C'.ert•tcaçao lntCtl'\o CIO Con bl'rri:;i.;lde e O:m trobS ｴ ｯ ｬ ｯｾＮ＠ CCI1 f•cação 
lniCl na do Ges 1.lo Ô"\ Sflflt"a".,:a. CeM cayào lntema áff F cnr101111a l! r •noo;as 

Oezembfo/20 17 
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ｾｂｂｄｔｖｍ＠

Informa ões Gerais 
Nome 
Ema• I 
0J.1a de ｾｳ｣ｩ ｮ ＧｉｃｦＧｬｴｯ＠

Questionário Due Diligence -Seção 111 
#pública 

Mar<::io CaM\Iho ..bsé 
ll'lCIOSé(ri:bb.Càlll .bt 

2011111979 
Ex eriência Profissiona I - · 
lnsti tuicão Atual 

Da! a em ave ass..,.niJ cargo atual 
Dataemoue oassou afazcfoanedO atual doott rtarnento 
Datá de etll rada (mési ano) 
lnsti t11icà o t 
Nome 
Cafoo ｦｬｴｴ ｭ ｯ ｾ＠

Data de en;rad a tmês!anoi 
Data de saida rmés/auo) 

Graduacão 
Oúrso 
hl StiiU!CélO 

Oatadaconctusâo (més/anol 
Pós Gra<Juacào 
O..rso 
tnslttuu;:ão 

Data da conclusão (mês/ano) 
Pós Graduacão 
CU'so 
lrtSilllliCão 

Data da conclusão Ｈｭｾ ｩ｡ ｮｯ Ｉ＠

Certifica ão profissional 
Titulo 

Ó'!)ão CerMicador 

Titulo 

ￓｲｧｾｯ＠ Cerbficador 

Banco 00 Bras i S. A· Oretoria Sollcóes Em!Ycsari::us 
Getente de ÜI\':Sâo Laqu•daçM e Custódia 11 · O•etoua 
Soluções ｅｭ ｾ Ｚｲ･ｳ｡ｲ｡ｾｳ＠ · Gerênca oe Ser...;;: os Fidvciános · 
OISEivl 
12>'20 17 
(1612016 
09.'2001 

S<inco 00 Bras t S A 
Qarreita Admu'IS!tálll.â 
09/2001 

06'20 16 

Tecnolooia em lnlormât•ca 
CEFET carroos 
121201)4 

Financas ･ｍ･ｾ｡､ｯ･＠ ｾｯｩｴ｡Ｑｳ＠

UVA Ufll'oU' s•dade vaga ｾ＠ ａｬｭ･ｴ ､＼ｾ＠

12>'2010 

MBI\ em Ges tão Em01csana 
FGV · ｆ ｵ ｲ ＭＮｊ｡｣￢ｯｇ･ｴ ｾ ｢＠ Va10..1s 
Previsflo 04120 17 

CPA·20 
AJ.I3 M l\ • Assoclê.lçao BtaSiié•ra das Ent •dades dos 
Mercaoos Fnance•ro e de Ca01Uus 
POOOperações : ComCfC1a .1 Ca6:as :ro: Fbs.co i 
ComotlêlOCC 
Btv\& F 80"--esp a 

Oe:zembt0/201 7 
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fJBBDTVM 

lnform ões Gerais 
Nome 
E.u1áll 

Data de ｎＮｾｳ｣ ｵｮ･ ｮ＠ to 

Questionário Due Diligence -Seção 111 
#pública 

Rct:lCf'to Cales da Sill.(l Reis Fontes 
｢ｯｴＩＤＧＩｾ Ｎ＠ t()rn.l::f 
14.'07/ 197 1 

Ex erlêncla Profissional ｾｾｦＧｾＭ é''- ＭｾＺ＠

lnsdtulciio AltUtl 

Corgo 

[);;ua ernoueassum u Cd!OOatJíll 
Dmaemoveoassou a 1a1er9ar1e do atual Qeoanan)ér'IIO 
Dma de er11 ｾｊ｡＠ Cm(}s.:aro\ 
lrrslitvicão ' 
"'J<ne 
Cátoo (Õl!f"'Ol 

Da1a de ent ｲｾ＠ a (rnfios.:ar'lll 
ｄｾｵ｡､｣ ｳ ｡ｩ｣ｬ｡＠ ｴ ｭ￪ｳ Ｏ ［ｾｮｯ Ｉ＠

lnslituicào 2 
>llme 
catoo rUt•'l"'Oi 
O:tta de éf ll rada lmês.ianol 

Dal a de saida tmês/ ariQl 

Forma ão 
GrtKJuaciJo 
CUrso 
lns!JtUiéâC 

Dal a da conclusão imês/ano} 
Pós Gr<KJuacito 
0JfSO 

lnshtutçik 
Dal a da conclusão lmês/.;mo) 

Certifica ão rofissional 
Ti luto 

ￓｾｊ￢ｏ＠ ｃ･ｾ ｬｨ ｃ￠Ｈ｢＠

I:Janco dO Brasr S. A O fC!Of ta de Sclucócs de Atacado 
Cerente ele Oivsão • Ccnl -oladona de Fundos · Druloria 
So u:::ocs E lllO!CSar G.>S OI SEM 
l2.'2012 
0/:1998 
OS:20 13 

Banco do Brasil S. A 
():)ef(ldor de P enléflcos 
OS' 191l6 
07:1998 Codido à B8 OTVM 

BB OlVMS.A. 
Gêrafl'!édé DrYISáO Corlho!actona de Fundos 
07:1996 
0(1:20 13 

Oéncias Contábeis 
F(!Cll dade Moraes J.Jnot . RJ 
12'1992 

tv10A em Gos lâo de AI \OS 
ｾ｜ ｇｉｐｕｃ＠ ·RJ 
0812005 

Cól ttadOt 

Consetlo Feder <li de Conlablhdade · CFC 

Oezenlbt0/2017 
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fJBBDTVM 

Informa ões Gerais 
Nome 
Em ar! 
Dai a de Nascimento 

Ex eriênda Profissional 
l rJStitJJicAo A tual 

Cargo 

OataemoveassumU coroo atual 
Data ･ｭｯｯｯｯ｡Ｎｾｳｯｵ＠ i! fazerQartedo atvaJ deoattamenlo 
Data de encrada Cmés.:ano) 
lnstituiâio t 
Nome 
Caroo ((Jiuno> 
Dato decntmda rm&s!aro) 
ｏ｡Ａｲｾ､･ｳｴｩ｡＠ fmêsfano> 

Questionário Due Diligence - Seção 111 
#pública 

waouêr da ｳＮｾＮＧｂＮ＠ Gusuer 
waQnefQuS tter@t:O.com. br 
19/1211971 

Banco dO 8rasrl S. ａ ｾ＠ Otrélàn a Soluções Emp-esan<Us 
G!ren1e de Oivsão ·liquioação e Cvstóc:l!a I Oi'ctona 
Solucôcs ｅｭｩｙ･ｳ｡ｲｴ｡ｾｳ＠ . DISEM 
1(1'2015 
00'2001 
09!1986 

Banco 00 Brasrl S A 
úarretra ａ､ｬｴｩｕｬ ｬ Ａ［ ｬ ｲ｡ｨｾ＠

091 1986 
08.12001 

Forma ão _ ' 
Grttdusção 
OJrso 
lnst tlJIÇão 

Dal a da conclusão (més.:ano) 
Pós Grtlduacão 
(ÀI'SO 

Instituição 

Data da conclusão (mês/ano) 
Pós Graduação 
Curso 
lnsíi tuicão 
Data ela ｃｏｲｾ＠ efusão (rnésfnno) 

Certifica ão rofissional 

SWCfuX Actnnas trac.ao de Err9eas 
Cefso Lisboa 
1211997 

Esoec:ta•zacãoem Mercaclo Ftnancer'O 
1\NBJ•//\ /\SSOCQÇãoBras Jena dás Enl dades dos 
Merc(ldQS Fflarx:euo e de Cao•ta•s 
1212003 

Esoec o. e ac5o em Anáhse F tlànc:em• 
Gitma FJho 
ＰＲＱＧｾＰ＠ 10 

CPA·20 
AM3 MA Assoe ｾ｡￣ｯ＠ 9rdSile•ra das Entidades dos 
Mercados Fnanceifo c de Captrus 

Oezembro/20 '17 
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SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DEPARTAMENTO FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA
ATIVA CND - DA

Número do Contribuinte : CCM  3.395.735-5

Nome do Contribuinte : BB GESTAO DE RECURSOS - DISTR. TIT. E VALORES MOBI

CNPJ/CPF : 30822936/0002-40

O DEPARTAMENTO FISCAL da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CERTIFICA  que  para  o  contribuinte  indicado  em  epígrafe,  até  a  presente  data,  NÃO  CONSTA
inscrição  na  Dívida  Ativa  de  débito  relativo  a  tributos  mobiliários.  Fica,  porém,  ressalvado que  a
presente  Certidão  não  abrange  os  débitos  de  tributos  mobiliários  que  porventura  estejam  sob  o
gerenciamento da Secretaria Municipal de Finanças do Município de São Paulo, bem como, não atinge
tributos  imobiliários  nem dívidas  ativas  não  tributárias.  Este  documento  não  contém emendas nem
rasuras.

Certidão expedida com base no Decreto Municipal nº 50.691/2009.

Prazo de validade de 03 (três) meses contados da data de sua emissão.

Certidão emitida às 12:42:17 horas do dia 27/03/2018 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 30C9.CB10.4CFC.1200

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria dos Negócios Jurídicos -
Procuradoria Geral do Município (http://www.prefeitura.sp.gov.br).

Certidão Negativa de Débtio Mobiliário http://www3.prefeitura.sp.gov.br/CND/forms/CertidaoNegativaSemDe...

1 de 1 27/03/2018 12:46



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30822936/0001-69

Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Nome Fantasia:BB DTVM S A

Endereço: PC QUINZE DE NOVEMBRO 20 SLS 201 202 301 302 / CENTRO /

RIO DE JANEIRO / RJ / 20010-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.

7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a

empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O  presente  Certificado  não  servirá  de  prova  contra  cobrança  de

quaisquer  débitos  referentes a  contribuições e/ou encargos devidos,

decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/05/2018 a 09/06/2018

Certificação Número: 2018051103593286988191

Informação obtida em 16/05/2018, às 14:30:50.

A  utilização  deste  Certificado  para  os  fins  previstos  em  Lei  está

condicionada  à  verificação  de  autenticidade  no  site  da  Caixa:

www.caixa.gov.br

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp

1 de 1 16/05/2018 14:31



























 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO PADRÃO DUE DILIGENCE 

PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Seção II – Informações sobre o Fundo 



Questionário Due Diligence – Seção II 
  #pública 

 

 
 

Versão ANBIMA 2.0 – Dezembro/2017 

2 

INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO DE INVESTIMENTO 

 

1 - Alterações desde a última atualização 

 

1.1 Nome 

BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO 

PRAZO 

    

1.2 CNPJ 

10.418.362/0001-50  

   

1.3 Data de início 

02/03/2009  

    

1.4 Classificação CVM 

 Multimercado  

   

1.5 Classificação ANBIMA 

 Multimercados Livre  

   

1.6 Código ANBIMA 

 227412 

   

1.7 O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo? 

Não. 

    

1.8 Classificação tributária (CP/LP/Ações) 

 Previdência  

    

1.9 Público-alvo 

O fundo destina-se a receber recursos, exclusivamente, dos regimes próprios de 

previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  

   

1.10 O Regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica 

aplicável ao cotista, p. ex., Resolução nº 3.792, do CMN? 

Sim, Resolução CMN 3.922/10. 

    

1.11 Exclusivamente para Investidor qualificado? 

Não 



Questionário Due Diligence – Seção II 
  #pública 
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1.12 Conta Corrente (banco, agência, nº) 

 Banco 001 – agência 1769-8 – conta 606.518-X 

    

1.13 Conta CETIP (nº) 

 07554009 

   

1.14 Administração (indique contato para informações) 

BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores mobiliários S.A.  

Contato BB DTVM: Guilherme Luiz Amadori – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária  

   

1.15 Custódia (indique contato para informações) 

 Banco do Brasil S.A. 

Contato BB DTVM: Maristela Amorim dos Santos – Gerente da Divisão de Suporte 

Operacional 

   

1.16 Auditoria externa (indique contato para informações) 

KPMG 

Contato BB DTVM: Guilherme Luiz Amadori – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária 

  

1.17 No caso dos FIDCs ou Fundos de Crédito, caso se aplique, informar: 

• Escriturador       

• Agente de depósito (Custódia Física)    

• Consultor Especializado       

• Assessor Jurídico       

• Seguradora 

Não se aplica. 

     

1.18 Cotização: abertura ou fechamento?    

 Fechamento 

    

1.19 Regras para aplicação e resgate: 

� Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação):  

• Horário Limite: 17h00    

• Cota de Aplicação: D+0   

• Liquidação: D+0   
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• Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e 

eventuais penalidades para resgates antes do término desse período: 

Não há 

 

� Resgate (datas, horários, cotização e liquidação): 

• Horário Limite: 17h00   

• Cota de Resgate: D+0   

• Crédito do Resgate: D+4           

• Aplicação inicial mínima: R$ 10.000,00       

• Aplicação máxima por cotista: Sem limite 

• Aplicação adicional mínima: Sem limite 

• Resgate Mínimo: Sem limite  

     

1.20 Taxa de Entrada (upfront fee) 

 Não há 

   

1.21 Taxa de Saída (redemption fee) 

 Não há 

   

1.22 Taxa de Administração 

 0,60% a.a. 

    

1.23 Taxa de Administração máxima 

0,60% a.a. 

  

1.24 Taxa de Performance 

• %       

• Benchmark       

• Frequência       

• Linha-d’água 

Não há 

   

1.25 Qual o custo total estimado do Fundo (em percentual do PL), excluindo-se as taxas de 

Administração e de Performance? 

Considerado o patrimônio líquido e as despesas em 29/12/2017, o custo foi de 

aproximadamente -0,1173%. 

  

1.26 Quais as regras de rebate de taxas para distribuidores/alocadores? 

 Não se aplica. 
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1.27 Há algum consultor ou prestador de serviço (exceto administração, custódia e auditoria 

externa) contratado diretamente pelo Fundo?   

Não. 

  

2 - Informações Qualitativas 

  

2.1  Perfil 

  

2.1.1 Descreva o Fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política 

de investimento. 

O fundo tem como objetivo buscar a valorização de suas cotas através da aplicação 

dos recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades 

operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, que busque 

retorno superior à variação do CDI, através de investimentos em diversas classes de 

ativos financeiros, inclusive renda variável. A carteira formada por esses ativos deverá 

apresentar prazo médio superior a 365 dias, devendo a Administradora adotar gestão 

ativa que envolva vários fatores de risco, sem a concentração em nenhum fator em 

especial ou em fatores diferentes, dentro dos limites estabelecidos em seu 

regulamento. 

     

2.1.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no 

histórico do Fundo. 

Em setembro de 2014, pela aprovação da maioria dos cotistas através do processo de 

Consulta Formal, houve o aumento do percentual de operações compromissadas para 

até 50%. 

        

2.1.3 Processo de Decisão de Investimento. 

Todas as decisões de alocação são tomadas em colegiado organizado sob a forma de 

comitês, conforme disposto no Manual de Alçadas e Limites Operacionais. 

Após a realização de reuniões diárias dos comitês, os gestores têm liberdade para 

determinar o melhor momento de realizar a operação. São usadas informações de 

mercado, boletins de análises, leitura de notícias on-line, além de análise técnica para 

implementar as decisões. Os processos de tomada de decisão são definidos por 

mercados e seguem os seguintes princípios e filosofias:  

   

• Seleção/compra/alocação de ativos de renda fixa emitidos pelo governo: 

No universo de títulos públicos federais são avaliados liquidez e prazo. O título é 

selecionado com base no perfil e objetivo do fundo (renda fixa, multimercado, atrelado 
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à inflação etc.) e do cenário. Também avaliado o “peso” do título no fundo e então 

construído o portfólio. O Comitê de Gestão dá as diretrizes para mudanças 

necessárias. A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos 

na Legislação e no regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e 

Conformidade analisa os riscos. 

  

• Seleção/compra/alocação de títulos corporativos - risco privado de instituições 

financeiras e não financeiras*:  

No universo de títulos privados são avaliados o emissor, a liquidez e o prazo. Análise 

Quantitativa considerando histórico de crédito e indicadores do balanço. Emissores são 

classificados por risco (modelo próprio). Também avaliado o peso do título no fundo e 

então construído o portfólio. Gestor tem a liberdade de efetuar ou não hedge da 

posição de renda fixa. A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites 

estabelecidos na Legislação e no regulamento do Fundo.  A Diretoria de Gestão de 

Risco e Conformidade analisa os riscos. 

* Cabe ressaltar que a BB DTVM segue Manual de Gestão de Risco de Crédito aprovado pela Diretoria, 

que determina todas as diretrizes, limites, políticas de aprovação para compra de títulos de risco de 

crédito nos âmbitos nacional e internacional. 

  

• Seleção de ações: 

No universo de ações é avaliada capitalização, governança e liquidez (FF). Análise 

Quantitativa (Preço/Lucro, EV/EBITDA, earnings growth), Analise Qualitativa (estrutura 

de capital, qualidade de gestão, fluxo de caixa descontado, utilizando modelo próprio). 

Também avaliado o peso do título no fundo e então construído o portfólio. O gestor do 

fundo toma a decisão de quando comprar e vender a ação recomendada. A Divisão de 

Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação e no 

regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os 

riscos. 

   

As decisões podem ser revistas e alteradas a qualquer momento por decisão do comitê 

responsável. Todas as operações são registradas em atas pela Divisão gestora. 

     

2.1.4 Descreva o processo decisório de investimento. 

 Respondido no item 2.1.3.. 

    

2.1.5 Cite as premiações, ratings e ranking. 

Investidor Institucional - EXCELENTE (2016) 

      

2.2 Equipe de Gestão do Fundo  
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2.2.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão (anexar Resumo Profissional conforme 

modelo constante na Seção III). 

O fundo é gerido pela Divisão de Fundos Multimercados Arrojados, cujo principal 

Gestor é Renato Magalhães David. 

      

2.2.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe. 

Não houve. 

      

2.3 Estratégias e Carteiras 

   

2.3.1 Quanto aos mercados em que opera, o Fundo pode ser caracterizado como: 

• Brasil (exclusivamente)      

• Brasil (predominantemente), especifique    

• Global, especifique 

Brasil exclusivamente. 

         

2.3.2 Caso o Fundo invista no exterior, descreva os principais ativos e instrumentos 

utilizados. 

 Não se aplica. 

    

2.3.3 Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o Fundo (ex.: 

stop loss, stop gain, concentração de ativos, aluguel de ativos etc.). 

Concentração de ativos: As aplicações deste fundo poderão, eventualmente, estar 

concentradas em poucos emissores, o que pode expor os cotistas ao risco de 

concentração, isto é, ao risco de perdas decorrentes da pouca diversificação de 

emissores dos ativos financeiros componentes da carteira do fundo. Aluguel de ativos: 

São permitidos até 50% do total alocado por ativo. Stop loss e stop gain: As ações que 

compõem o portfólio do Fundo são monitoradas pelas divisões de análise 

fundamentalista e gestão ativa, as quais se reúnem periodicamente para analisar os 

principais eventos de curto e longo prazo que podem impactar a performance destas 

ações e consequente manutenção ou não destas no portfólio. Nesse sentido, não há 

uma regra fixa de stop loss ou stop gain. Opções: até o limite máximo permitido ao 

ativo objeto. 

      

2.3.4 Qual a política do fundo em relação às operações de day trade?   

As operações de day trade são permitidas. 

      

2.3.5  Uso de Derivativos  
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No caso de FIC, os fundos investidos poderão atuar no mercado de derivativos para 

proteger parte de seu patrimônio ou para reproduzir uma posição em ações com a 

parcela de sua carteira que estiver direcionada para ativos financeiros de renda fixa, 

senda vedada a exposição, a esses mercados, superior ao Patrimônio Líquido do FIC. 

       

2.3.5.1  Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:       

• Proteção de carteira ou de posição: Sim        

• Mudança de remuneração/indexador: Sim        

• Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box, 

financiamentos com termo etc.): Não    

• Alavancagem: Não  

       

2.3.5.2 Mercados em que são utilizados derivativos:  

• Juros: Sim     

• Câmbio: Sim    

• Ações: Sim    

• Commodities: Não   

        

Em Bolsas: 

• Com garantia: Sim   

• Sem garantia: Não   

       

Em Balcão: 

• Com garantia: Não  

• Sem garantia: Não 

 

2.3.6 Compra de Cotas de Fundos de Investimento  

    

2.3.6.1 de Fundos de terceiros? 

Sim 

     

2.3.6.2 de Fundos do gestor?       

Sim 

         

3 - Informações Adicionais 

   

3.1 PL atual 

 R$ 164.522.401,94 
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3.2 PL médio em 12 meses 

 R$ 110.436.269,17  

     

3.3 PL atual total da mesma estratégia sob gestão da Empresa 

 R$ 25,799 bilhões.  

   

3.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do Fundo e de sua 

família? Quais são os critérios de definição? 

Não há capacidade máxima estimada para captação de recursos para este Fundo. 

   

3.5 Número de cotistas 

 103  

  

3.6 Qual percentual do passivo do Fundo representa aplicações da Empresa, 

controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? 

 Não se aplica. 

  

3.7 Descreva as regras de concentração de passivo 

 Não estabelecido. 

  

3.8 Percentuais detidos pelos cinco maiores e dez maiores cotistas 

 05 maiores cotistas: 26,27%  

 10 maiores cotistas: 43,89%  

  

3.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de Administração e/ou de Custódia 

desde o início da operação do Fundo? Quando? Por quê? 

Sim, por decisão de Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a transferência dos 

serviços de custódia e controladoria do fundo para o Banco do Brasil S.A.. 

  

3.10 Há quanto tempo o Auditor Externo realiza auditoria no Fundo? 

 Desde o início do Fundo.  

  

3.11 Quais e quando foram os três últimos exercícios de direito de voto? 

 Nunca exerceu.  

  

4 - Gestão de Risco 

   

4.1 Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do Fundo. 



Questionário Due Diligence – Seção II 
  #pública 

 

 
 

Versão ANBIMA 2.0 – Dezembro/2017 

10 

As aplicações do fundo, em conjunto com as dos fundos investidos, em ativos ou 

modalidades operacionais de responsabilidade de emissores privados considerados de 

baixo risco de crédito e DPGE estão limitadas a 50% do Patrimônio Líquido do fundo. O 

processo de aquisição de títulos representativos de dívida privada obedece a padrões 

definidos e normatizados, com base numa política única de gestão de risco de crédito, 

estabelecida pela Administradora. Com base em análises próprias das empresas ou 

emissões e nos ratings emitidos por agências classificadoras de risco de crédito no 

país são definidos limites operacionais com a empresa ou instituição financeira, bem 

como limites de participação em emissões. 

   

4.2 Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do Fundo. 

A liquidez diária do fundo é acompanhada por meio do Índice de Liquidez do Fundo, 

cuja métrica, modelada internamente, fornece, em forma percentual, o total de ativos 

passível de negociação (conversão em recursos) em 1 dia útil. O Índice de Liquidez do 

Fundo é obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo 

ou grupo de ativos financeiros. O grupo Cotas de Fundos assume liquidez desde que 

respeitada a relação entre os prazos de cotização dos fundos comprador e comprado. 

Quando o fundo investe em cotas de fundos de terceiros, se a cotização do fundo 

comprador for maior ou igual à cotização do fundo comprado, o Índice de Liquidez do 

ativo é igual a 100%; caso contrário, igual 0. 

                                                         

4.3 Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. 

 Não se aplica. 

  

4.4 Como é feita a precificação de ativos/derivativos ilíquidos/exóticos? Existem esferas na 

Instituição para tal? 

 O processo de marcação a mercado – MaM das carteiras dos fundos de investimento 

na BB DTVM é realizado em consonância com os princípios gerais emanados da 

Instrução CVM 438, de 12/07/2006, da Comissão de Valores Mobiliários e de suas 

posteriores alterações e das recomendações do Código de Auto Regulação da 

ANBIMA. O processo de MaM é conduzido pela Diretoria de Soluções de Atacado – 

DISAT do Banco do Brasil S.A., através da Divisão de Controladoria de Fundos, 

responsável por desenvolver, avaliar, testar e propor metodologias de marcação a 

mercado e precificação de ativos financeiros.  

    

4.5 Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking 

Error e Expected Shortfall)? 

 VaR e Estresse CVM 558 
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4.6 Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no 

item 4.5. 

Diariamente, os valores de consumo de limite são informados através da intranet e são 

enviados e-mails relacionando os Fundos com nível de utilização do limite de risco 

acima de 70% aos Gestores, Gerentes Executivos e Diretores da BB DTVM. Em caso 

de extrapolação de limite é acionado o processo denominado “Cadeia de Alçadas”, o 

qual possibilita condições para que os escalões superiores da BB DTVM exerçam o 

monitoramento do processo de regularização de limites de exposição a risco, ao 

mesmo tempo em que não impede a efetivação de uma estratégia considerada 

adequada pelo gestor.  Este deverá justificar a sua estratégia e solicitar prazo para 

permanecer com o limite extrapolado. Cabe à alçada superior competente a 

manifestação quanto concordância com a argumentação do gestor ou das alçadas 

inferiores, concedendo o prazo solicitado para a reversão da extrapolação.  Este 

processo é seguido para limites definidos internamente, não sendo observado quando 

o limite é definido pelo cliente (Fundos exclusivos). A Divisão de Risco realiza o 

acompanhamento do processo de enquadramento do Fundo e da formalização dos 

despachos em sistema automatizado com trilha de auditoria e promove o reporte 

periódico ao Comitê de Risco.  

                                                                 

4.7 Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 (exceto stress)? 

Limite de VaR de 1,5% do PL do fundo. 

      

4.8 Descreva as regras de Orçamento da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5. 

Deverão ter limite de risco de mercado todos os fundos de investimento multicotistas 

(não exclusivos) e os fundos de investimentos exclusivos, que não se enquadrem nos 

critérios de isenção de limite de risco aprovados.  A definição e aprovação de limites 

ocorrem no Comitê de Produtos na criação do Fundo, observados a especificidade de 

cada Fundo, e podem ser de VaR, estresse ou outra métrica aprovada pelo Comitê de 

Risco e revisados periodicamente.  

   

4.9 Quando atingiu o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5? Por quê? 

Em 14/03/2016, 13/06/2016, 04/08/2016 e 13/09/2016, o fundo extrapolou seu limite de 

VaR. Entretanto, em todas essas datas, o limite do fundo era de 0,37% do PL. Houve 

solicitação do gestor para revisão do limite do fundo com base em uma nova carteira 

teórica, mais compatível com suas estratégias. 

    

4.10 Historicamente, qual o máximo da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 registrado pelo 

Fundo? Comente. 

 VaR: 1,33%   em 17/03/2017. Estresse: 18,32% em 17/03/201721/02/2017 
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4.11 Qual o VaR médio do Fundo nos últimos: 

3 meses? 0,1934%   

6 meses? 0,2170%   

12 meses? 0,3767%   

24 meses? 0,3043% 

    

4.12 Historicamente, qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo 

Fundo e em qual(is) ativo(s)? 

 O Fundo não permite alavancagem. 

   

4.13 Qual o limite para perdas em cenário de stress?  

25% do PL do fundo 

   

4.14 Quando atingiu o limite? Por quê? 

Limite não foi atingido no período considerado. 

   

4.15 Qual o stress médio do Fundo nos últimos:   

3 meses? 4,4938%   

6 meses? 4,5147%  

12 meses? 5,1868%  

24 meses? 5,2276%   

  

4.16 Comente o último stop loss relevante do Fundo 

 Stop loss para operações com derivativo, no tendo a regra sido atingida. 

 

5 – Comportamento do Fundo em Crises 

 

Período Evento  Comportamento 

Jul- Out/97 Crise da Ásia NA 

Ago/98 Crise da Rússia NA 

Out/98 Quebra do LTCM NA 

Jan/99 Desvalorização do Real NA 

Mar/00 Crise do Nasdaq NA 

Abr/01 Apagão NA 

Set/01 Ataques terroristas nos EUA NA 

Mar-Jul/02 Escândalos contábeis NA 

Jun/02 Marcação a mercado NA 
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Jul-Out/02 Eleições no Brasil NA 

Mai/06 Crise das Bolsas norte-americanas NA 

Jul-Ago/07 Crise das hipotecas NA 

Out/2008 – Mar/2009 Crise no Sistema Financeiro norte-americano NA 

Jan/10 – Jun/10 Crise de endividamento dos PIGS 4,27% 

OBS: O Fundo teve início em março/2009. 

  

6 - Três períodos de maior perda do Fundo (peak to valley)  

  

       Período              Evento Perda Explicação Tempo de Recuperação 

1 
06/02/2017 - 

21/02/2017 
-2,51% 

Posição de 40% do PL de índice futuro 

Bovespa vendido 
14 Dias 

2 
09/11/2016 - 

11/11/2016 
-2,21% 

Posição de NTN-B 2050 equivalente a 9% do 

PL; posição de compra em índice futuro do 

Ibovespa de 25% do PL e posição em ações 

diversas equvalente a 3,5% do PL 

17 Dias 

3 
16/08/2013 - 

20/08/2013 
-0,60% 

Operações de financiamento de ações 

equivalente a 9% do PL e operação 

estruturada de opções de futuro de 

Ibovespa 

9 Dias 

Fonte Quantum Axis. 

OBS: Os dados acima foram calculados em base anual, dentro de uma janela de 5 anos. 

 

7 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos cinco anos 

  

7.1 Atribuição Contribuição (%) 

Alocação 60          

Seleção 30    

Timing  10      

   

7.2 Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou 

resgates). 

Não houve mudanças de estratégia em razão de fluxo de recursos. 

  

7.3 O Fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação do gestor? 

Quando? Por quê? 

 Não. 

  

8 - Relacionamento com Distribuidores/Alocadores 
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8.1 Quais os relatórios disponíveis do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? 

Com que defasagem? 

São disponibilizados informes mensais no site do Banco do Brasil com comentários 

macroeconômicos e do gestor, dados de fechamento do mês, rentabilidade, 

composição e evolução patrimonial. Outras informações poderão ser fornecidas, 

conforme demanda, na periodicidade possível e previamente acordada. 

  

8.2 Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser 

disponibilizada para distribuidores/alocadores? 

A carteira detalhada do Fundo pode ser disponibilizada na periodicidade desejada 

(diária ou mensal), conforme acordado com a BB DTVM S.A., através de e-mail 

previamente informado. 

   

8.3 Com que frequência é possível realizar conference calls com o gestor dos fundos?  

A área de Distribuição da BB DTVM presta assessoria às agências de relacionamento 

no que se refere à gestão dos Fundos. Assuntos pontuais podem ser discutidos em 

conference calls com o gestor do Fundo quando negociado com à Divisão de 

Distribuição. 

  

9 - Atendimento aos Cotistas 

  

9.1 Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua 

periodicidade? Com que defasagem? 

 São disponibilizados informes mensais no site do Banco do Brasil com comentários 

macroeconômicos e do gestor, dados de fechamento do mês, rentabilidade, 

composição e evolução patrimonial. Outras informações poderão ser fornecidas, 

conforme demanda, na periodicidade possível e previamente acordada. 

  

9.2 Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo 

e com qual frequência seu conteúdo é atualizado? 

 As informações estão disponíveis no site do Banco do Brasil S.A. e são atualizadas na 

periodicidade estabelecida pela legislação vigente. As agências de relacionamento do 

Banco do Brasil também podem fornecer informações sobre o produto. 

  

9.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser 

acessado e qual o horário para atendimento? 
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 Sim, existe as Centrais de Atendimento do Banco do Brasil informadas no 

Regulamento do Fundo e a Central de Atendimento da BB DTVM S.A. no horário das 

10 às 17 horas, em dias úteis. 

    

10 - Investimento no Exterior 

  

Caso o Fundo tenha investimentos no exterior, preencher os dados abaixo 

  

10.1 Qual é a Estrutura desse Fundo? 

 Não se aplica. 

  

10.2 Quais os riscos envolvidos? 

 Não se aplica. 

  

10.3 Qual o produto 

Não se aplica. 

 

10.4  Qual(is) a(s) estratégia(s) de alocação em ativos no exterior? 

Não se aplica. 

  

10.5 Qual(is) o(s) veículo(s) utilizado(s) para estas alocações? 

 Não se aplica. 

  

10.6 Enumerar os prestadores de serviços dos investimentos no exterior (administrador, 

custodiante, RTA, prime broker, entre outros) 

 Não se aplica. 

   

10.7 Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de 

contaminação entre elas. 

  Não se aplica. 

  

10.8 O investimento no exterior foi constituído sob qual jurisdição? Quais são as entidades 

reguladoras pertinentes? 

  Não se aplica. 

  

10.9 Caso o investimento no exterior seja feito através de fundos, descreva como foi 

constituída a diretoria do Fundo. 

 Não se aplica. 
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EVENTOS IMPORTANTES DO FUNDO DE INVESTIMENTO 

 

1 – Nome do Fundo 

 

1.1 Alteração de prestadores de serviço dos fundos geridos: Administrador, Custodiante e 

Auditor. 

Em maio de 2016, através do processo de Consulta Formal aos cotistas, foi aprovada a 

alteração do auditor para a KPMG Auditores Independentes. 

    

1.2 Alteração de dados de contato. 

Não houve. 

   

1.3 Alteração nas condições de aplicação e resgate do Fundo. 

Não houve. 

   

1.4 Alteração da classificação tributária. 

Não houve. 

   

1.5 Alteração de limites de risco dos fundos. 

Não houve. 
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DECLARAÇÃO 

 

Declaramos que este questionário foi preenchido, revisado e assinado por pessoas 

devidamente autorizadas a fazê-lo, respondendo esta instituição pela sua exatidão, veracidade 

e integridade da informação de todo o conteúdo prestado neste documento e de seus anexos. 

  

Comprometemo-nos a manter todas as informações deste questionário devidamente 

atualizadas semestralmente, enviando nova versão do questionário aos distribuidores e 

alocadores nos meses de janeiro e julho, com data-base dezembro e junho, com exceção das 

informações contidas no item 3 – Eventos Importantes, as quais serão atualizadas e 

comunicadas imediatamente após a sua ocorrência. 

 

Rio de Janeiro (RJ), 31 de janeiro de 2018. 

 

 

 

 

BB Gestão de Recursos 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
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PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Seção II – Informações sobre o Fundo 
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INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO DE INVESTIMENTO 

 

1 - Alterações desde a última atualização 

 

1.1 Nome 

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE 

INVESTIMENTO 

    

1.2 CNPJ 

07.442.078/0001-05  

   

1.3 Data de início 

24/07/2005  

    

1.4 Classificação CVM 

 Renda Fixa  

   

1.5 Classificação ANBIMA 

 Renda Fixa Indexados  

   

1.6 Código ANBIMA 

 242901 

   

1.7 O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo? 

Não. 

    

1.8 Classificação tributária (CP/LP/Ações) 

 Previdência  

    

1.9 Público-alvo 

O fundo destina-se a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social 

instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam 

eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo 

Distrito Federal ou por Prefeituras e EFPCs - Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar.  

   

1.10 O Regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica 

aplicável ao cotista, p. ex., Resolução nº 3.792, do CMN? 

Sim, Resoluções CMN 3.922/10 e 3.792/09. 
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1.11 Exclusivamente para Investidor qualificado? 

Não 

    

1.12 Conta Corrente (banco, agência, nº) 

 Banco 001 – agência 1769-8 – conta 606.381-0 

    

1.13 Conta CETIP (nº) 

 08129000 

   

1.14 Administração (indique contato para informações) 

BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores mobiliários S.A.  

Contato BB DTVM: Guilherme Luiz Amadori – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária  

   

1.15 Custódia (indique contato para informações) 

 Banco do Brasil S.A. 

Contato BB DTVM: Maristela Amorim dos Santos – Gerente da Divisão de Suporte 

Operacional 

   

1.16 Auditoria externa (indique contato para informações) 

KPMG 

Contato BB DTVM: Guilherme Luiz Amadori – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária 

  

1.17 No caso dos FIDCs ou Fundos de Crédito, caso se aplique, informar: 

• Escriturador       

• Agente de depósito (Custódia Física)    

• Consultor Especializado       

• Assessor Jurídico       

• Seguradora 

Não se aplica. 

     

1.18 Cotização: abertura ou fechamento?    

 Fechamento 

    

1.19 Regras para aplicação e resgate: 

� Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação):  

• Horário Limite: 15h00    
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• Cota de Aplicação: D+0   

• Liquidação: D+0   

• Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e 

eventuais penalidades para resgates antes do término desse período: 

Não há 

 

� Resgate (datas, horários, cotização e liquidação): 

• Horário Limite: 15h00   

• Cota de Resgate: D+1   

• Crédito do Resgate: D+1           

• Aplicação inicial mínima: R$ 10.000,00       

• Aplicação máxima por cotista: Sem limite 

• Aplicação adicional mínima: Sem limite 

• Resgate Mínimo: Sem limite  

     

1.20 Taxa de Entrada (upfront fee) 

 Não há 

   

1.21 Taxa de Saída (redemption fee) 

 Não há 

   

1.22 Taxa de Administração 

 0,20% a.a. 

    

1.23 Taxa de Administração máxima 

0,20% a.a. 

  

1.24 Taxa de Performance 

• %       

• Benchmark       

• Frequência       

• Linha-d’água 

Não há 

   

1.25 Qual o custo total estimado do Fundo (em percentual do PL), excluindo-se as taxas de 

Administração e de Performance? 

Considerado o patrimônio líquido e as despesas em 29/12/2017, o custo foi de 

aproximadamente -0,0172%. 
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1.26 Quais as regras de rebate de taxas para distribuidores/alocadores? 

 Não se aplica. 

   

1.27 Há algum consultor ou prestador de serviço (exceto administração, custódia e auditoria 

externa) contratado diretamente pelo Fundo?   

Não. 

  

2 - Informações Qualitativas 

  

2.1  Perfil 

  

2.1.1 Descreva o Fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política 

de investimento. 

O fundo busca retorno dos investimentos através do sub-índice IMA-B. Para isso, 

aplica a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais, 

registrados no SELIC e/ou em suas operações compromissadas. Deve, ainda, manter, 

no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação 

da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. 

     

2.1.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no 

histórico do Fundo. 

Não houve. 

        

2.1.3 Processo de Decisão de Investimento. 

Todas as decisões de alocação são tomadas em colegiado organizado sob a forma de 

comitês, conforme disposto no Manual de Alçadas e Limites Operacionais. 

Após a realização de reuniões diárias dos comitês, os gestores têm liberdade para 

determinar o melhor momento de realizar a operação. São usadas informações de 

mercado, boletins de análises, leitura de notícias on-line, além de análise técnica para 

implementar as decisões. Os processos de tomada de decisão são definidos por 

mercados e seguem os seguintes princípios e filosofias:  

   

• Seleção/compra/alocação de ativos de renda fixa emitidos pelo governo: 

No universo de títulos públicos federais são avaliados liquidez e prazo. O título é 

selecionado com base no perfil e objetivo do fundo (renda fixa, multimercado, atrelado 

à inflação etc.) e do cenário. Também avaliado o “peso” do título no fundo e então 

construído o portfólio. O Comitê de Gestão dá as diretrizes para mudanças 

necessárias. A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos 
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na Legislação e no regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e 

Conformidade analisa os riscos. 

  

• Seleção/compra/alocação de títulos corporativos - risco privado de instituições 

financeiras e não financeiras*:  

No universo de títulos privados são avaliados o emissor, a liquidez e o prazo. Análise 

Quantitativa considerando histórico de crédito e indicadores do balanço. Emissores são 

classificados por risco (modelo próprio). Também avaliado o peso do título no fundo e 

então construído o portfólio. Gestor tem a liberdade de efetuar ou não hedge da 

posição de renda fixa. A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites 

estabelecidos na Legislação e no regulamento do Fundo.  A Diretoria de Gestão de 

Risco e Conformidade analisa os riscos. 

* Cabe ressaltar que a BB DTVM segue Manual de Gestão de Risco de Crédito aprovado pela Diretoria, 

que determina todas as diretrizes, limites, políticas de aprovação para compra de títulos de risco de 

crédito nos âmbitos nacional e internacional. 

  

• Seleção de ações: 

No universo de ações é avaliada capitalização, governança e liquidez (FF). Análise 

Quantitativa (Preço/Lucro, EV/EBITDA, earnings growth), Analise Qualitativa (estrutura 

de capital, qualidade de gestão, fluxo de caixa descontado, utilizando modelo próprio). 

Também avaliado o peso do título no fundo e então construído o portfólio. O gestor do 

fundo toma a decisão de quando comprar e vender a ação recomendada. A Divisão de 

Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação e no 

regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os 

riscos. 

   

As decisões podem ser revistas e alteradas a qualquer momento por decisão do comitê 

responsável. Todas as operações são registradas em atas pela Divisão gestora. 

     

2.1.4 Descreva o processo decisório de investimento. 

 Respondido no item 2.1.3.. 

    

2.1.5 Cite as premiações, ratings e ranking. 

Exame - 3 ESTRELAS (2011) / Investidor Institucional - EXCELENTE (2016) / Valor 

Investe - 3 ESTRELAS (2017) 

      

2.2 Equipe de Gestão do Fundo  

   

2.2.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão (anexar Resumo Profissional conforme 

modelo constante na Seção III). 
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O fundo é gerido pela Divisão de Fundos de CP, DI e Índices de Preços, cujo principal 

Gestor é Manoel Aparecido Rodrigues. 

      

2.2.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe. 

No 2º semestre de 2016, Manoel Aparecido Rodrigues ingressou, como Gerente, na 

Divisão de Fundos de CP, DI e Índices de Preços, no lugar de Emílio Ricardo 

Carvalhais. 

      

2.3 Estratégias e Carteiras 

   

2.3.1 Quanto aos mercados em que opera, o Fundo pode ser caracterizado como: 

• Brasil (exclusivamente)      

• Brasil (predominantemente), especifique    

• Global, especifique 

Brasil exclusivamente. 

         

2.3.2 Caso o Fundo invista no exterior, descreva os principais ativos e instrumentos 

utilizados. 

 Não se aplica. 

    

2.3.3 Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o Fundo (ex.: 

stop loss, stop gain, concentração de ativos, aluguel de ativos etc.). 

O fundo aplica a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em títulos públicos 

federais e/ou em suas operações compromissadas, esta última até o limite de 15% da 

sua carteira. Deverá manter, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos atrelados à 

variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços. No mínimo 70% dos 

investimentos deverá ter como parâmetro de rentabilidade o sub-índice IMA-B Índice de 

Mercado ANBIMA série B. 

      

2.3.4 Qual a política do fundo em relação às operações de day trade?   

É vedado ao fundo realizar operações de day trade, excetuadas as realizadas em 

plataforma eletrônica ou em bolsa de valores ou de mercadorias e futuros, desde que 

devidamente justificadas em relatório atestado pelo AETQ ou pela administradora do 

fundo. 

      

2.3.5  Uso de Derivativos  

  

No caso de FIC, os fundos investidos poderão atuar no mercado de derivativos para 

proteger parte de seu patrimônio ou para reproduzir uma posição em ações com a 
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parcela de sua carteira que estiver direcionada para ativos financeiros de renda fixa, 

senda vedada a exposição, a esses mercados, superior ao Patrimônio Líquido do FIC. 

       

2.3.5.1  Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:       

• Proteção de carteira ou de posição: Sim        

• Mudança de remuneração/indexador: Sim        

• Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box, 

financiamentos com termo etc.): Não    

• Alavancagem: Não  

       

2.3.5.2 Mercados em que são utilizados derivativos:  

• Juros: Sim     

• Câmbio: Não    

• Ações: Não    

• Commodities: Não   

        

Em Bolsas: 

• Com garantia: Não   

• Sem garantia: Não   

       

Em Balcão: 

• Com garantia: Não  

• Sem garantia: Não 

 

2.3.6 Compra de Cotas de Fundos de Investimento  

    

2.3.6.1 de Fundos de terceiros? 

Não 

     

2.3.6.2 de Fundos do gestor?       

Não 

         

3 - Informações Adicionais 

   

3.1 PL atual 

 R$ 4.560.051.410,85 

   

3.2 PL médio em 12 meses 

 R$ 5.513.912.608,33  
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3.3 PL atual total da mesma estratégia sob gestão da Empresa 

 R$ 518,118 bilhões.  

   

3.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do Fundo e de sua 

família? Quais são os critérios de definição? 

Não há capacidade máxima estimada para captação de recursos para este Fundo. 

   

3.5 Número de cotistas 

 588  

  

3.6 Qual percentual do passivo do Fundo representa aplicações da Empresa, 

controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? 

 Não se aplica. 

  

3.7 Descreva as regras de concentração de passivo 

 Não estabelecido. 

  

3.8 Percentuais detidos pelos cinco maiores e dez maiores cotistas 

 05 maiores cotistas: 34,45%  

 10 maiores cotistas: 41,34%  

  

3.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de Administração e/ou de Custódia 

desde o início da operação do Fundo? Quando? Por quê? 

Sim, por decisão de Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a transferência dos 

serviços de custódia e controladoria do fundo para o Banco do Brasil S.A.. 

  

3.10 Há quanto tempo o Auditor Externo realiza auditoria no Fundo? 

 Desde o início do Fundo.  

  

3.11 Quais e quando foram os três últimos exercícios de direito de voto? 

 Nunca exerceu.  

  

4 - Gestão de Risco 

   

4.1 Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do Fundo. 

O fundo aplica exclusivamente em Títulos Públicos Federais, registrados no SELIC 

e/ou em suas operações compromissadas. 
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4.2 Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do Fundo. 

A liquidez diária do fundo é acompanhada por meio do Índice de Liquidez do Fundo, 

cuja métrica, modelada internamente, fornece, em forma percentual, o total de ativos 

passível de negociação (conversão em recursos) em 1 dia útil. O Índice de Liquidez do 

Fundo é obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo 

ou grupo de ativos financeiros. O grupo Cotas de Fundos assume liquidez desde que 

respeitada a relação entre os prazos de cotização dos fundos comprador e comprado. 

Quando o fundo investe em cotas de fundos de terceiros, se a cotização do fundo 

comprador for maior ou igual à cotização do fundo comprado, o Índice de Liquidez do 

ativo é igual a 100%; caso contrário, igual 0. 

                                                         

4.3 Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. 

 Não se aplica. 

  

4.4 Como é feita a precificação de ativos/derivativos ilíquidos/exóticos? Existem esferas na 

Instituição para tal? 

 O processo de marcação a mercado – MaM das carteiras dos fundos de investimento 

na BB DTVM é realizado em consonância com os princípios gerais emanados da 

Instrução CVM 438, de 12/07/2006, da Comissão de Valores Mobiliários e de suas 

posteriores alterações e das recomendações do Código de Auto Regulação da 

ANBIMA. O processo de MaM é conduzido pela Diretoria de Soluções de Atacado – 

DISAT do Banco do Brasil S.A., através da Divisão de Controladoria de Fundos, 

responsável por desenvolver, avaliar, testar e propor metodologias de marcação a 

mercado e precificação de ativos financeiros.  

    

4.5 Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking 

Error e Expected Shortfall)? 

 Diferencial de VaR e Estresse CVM 558 

  

4.6 Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no 

item 4.5. 

Diariamente, os valores de consumo de limite são informados através da intranet e são 

enviados e-mails relacionando os Fundos com nível de utilização do limite de risco 

acima de 70% aos Gestores, Gerentes Executivos e Diretores da BB DTVM. Em caso 

de extrapolação de limite é acionado o processo denominado “Cadeia de Alçadas”, o 

qual possibilita condições para que os escalões superiores da BB DTVM exerçam o 

monitoramento do processo de regularização de limites de exposição a risco, ao 

mesmo tempo em que não impede a efetivação de uma estratégia considerada 

adequada pelo gestor.  Este deverá justificar a sua estratégia e solicitar prazo para 
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permanecer com o limite extrapolado. Cabe à alçada superior competente a 

manifestação quanto concordância com a argumentação do gestor ou das alçadas 

inferiores, concedendo o prazo solicitado para a reversão da extrapolação.  Este 

processo é seguido para limites definidos internamente, não sendo observado quando 

o limite é definido pelo cliente (Fundos exclusivos). A Divisão de Risco realiza o 

acompanhamento do processo de enquadramento do Fundo e da formalização dos 

despachos em sistema automatizado com trilha de auditoria e promove o reporte 

periódico ao Comitê de Risco.  

                                                                 

4.7 Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 (exceto stress)? 

Limite de Diferencial de VaR em relação ao Portfólio IMA-B (divulgado pela Anbima) 

com bandas inferior e superior de 10%. 

      

4.8 Descreva as regras de Orçamento da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5. 

Deverão ter limite de risco de mercado todos os fundos de investimento multicotistas 

(não exclusivos) e os fundos de investimentos exclusivos, que não se enquadrem nos 

critérios de isenção de limite de risco aprovados.  A definição e aprovação de limites 

ocorrem no Comitê de Produtos na criação do Fundo, observados a especificidade de 

cada Fundo, e podem ser de VaR, estresse ou outra métrica aprovada pelo Comitê de 

Risco e revisados periodicamente.  

   

4.9 Quando atingiu o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5? Por quê? 

Em 12/08/2016, o fundo extrapolou o limite de Diferencial de VaR na banda superior. 

Antecipando-se à mudança no índice de referência, que passaria a vigorar em 

16/08/2016, o gestor vendeu NTN-B ago/16 e comprou NTN-Bs de outros vencimentos 

(mai/19, mai/21, ago/22, ago/30, mai/45, ago/50 e mai/55). 

    

4.10 Historicamente, qual o máximo da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 registrado pelo 

Fundo? Comente. 

 Diferencial de VaR: 0,0834%, em 12/08/2016. Estresse: 11,09% em 17/05/2017 

    

4.11 Qual o VaR médio do Fundo nos últimos: 

3 meses? 0,4677%   

6 meses? 0,4803%   

12 meses? 0,4889%   

24 meses? 0,6265% 

    

4.12 Historicamente, qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo 

Fundo e em qual(is) ativo(s)? 
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 O Fundo não permite alavancagem. 

   

4.13 Qual o limite para perdas em cenário de stress?  

15% do PL do fundo 

   

4.14 Quando atingiu o limite? Por quê? 

Limite não foi atingido no período considerado. 

   

4.15 Qual o stress médio do Fundo nos últimos:   

3 meses? 10,4075%   

6 meses? 10,6752%  

12 meses? 10,6343%  

24 meses? 10,5056%   

  

4.16 Comente o último stop loss relevante do Fundo 

 Não possui estratégia de stop loss 

 

5 – Comportamento do Fundo em Crises 

 

Período Evento  Comportamento 

Jul- Out/97 Crise da Ásia NA 

Ago/98 Crise da Rússia NA 

Out/98 Quebra do LTCM NA 

Jan/99 Desvalorização do Real NA 

Mar/00 Crise do Nasdaq NA 

Abr/01 Apagão NA 

Set/01 Ataques terroristas nos EUA NA 

Mar-Jul/02 Escândalos contábeis NA 

Jun/02 Marcação a mercado NA 

Jul-Out/02 Eleições no Brasil NA 

Mai/06 Crise das Bolsas norte-americanas 1,23% 

Jul-Ago/07 Crise das hipotecas 1,93% 

Out/2008 – Mar/2009 Crise no Sistema Financeiro norte-americano 6,21% 

Jan/10 – Jun/10 Crise de endividamento dos PIGS 4,84% 

OBS: O Fundo teve início em julho/2005. 

  

6 - Três períodos de maior perda do Fundo (peak to valley)  
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       Período              Evento Perda Explicação Tempo de Recuperação 

1 
23/01/2013 - 

03/12/2013 
-14,14% 

A rentabilidade do fundo acompanhou a 

rentabilidade de seu índice de referência, 

cujo resultado no período foi de -13,97% 

Em recuperação 

2 
23/06/2015 - 

23/09/2015 
-7,95% 

A rentabilidade do fundo acompanhou a 

rentabilidade de seu índice de referência, 

cujo resultado no período foi de -7,84% 

57 Dias 

3 
16/05/2017 - 

18/05/2017 
-7,69% 

A rentabilidade do fundo acompanhou a 

rentabilidade de seu índice de referência, 

cujo resultado no período foi de -7,70% 

75 Dias 

Fonte Quantum Axis. 

OBS: Os dados acima foram calculados em base anual, dentro de uma janela de 5 anos. 

 

7 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos cinco anos 

  

7.1 Atribuição Contribuição (%) 

Alocação 98          

Seleção 0    

Timing  2      

   

7.2 Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou 

resgates). 

Como o fundo é passivo em IMA-B, as estratégias elaboradas não são modificadas em 

função do fluxo de recursos. Já está previsto na gestão do fundo a manutenção de 

aproximadamente 2% dos recursos aplicados em operações compromissadas com o 

objetivo de dar tranquilidade ao gestor nos pagamentos dos resgates. 

  

7.3 O Fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação do gestor? 

Quando? Por quê? 

 Não. 

  

8 - Relacionamento com Distribuidores/Alocadores 

   

8.1 Quais os relatórios disponíveis do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? 

Com que defasagem? 

São disponibilizados informes mensais no site do Banco do Brasil com comentários 

macroeconômicos e do gestor, dados de fechamento do mês, rentabilidade, 

composição e evolução patrimonial. Outras informações poderão ser fornecidas, 

conforme demanda, na periodicidade possível e previamente acordada. 
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8.2 Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser 

disponibilizada para distribuidores/alocadores? 

A carteira detalhada do Fundo pode ser disponibilizada na periodicidade desejada 

(diária ou mensal), conforme acordado com a BB DTVM S.A., através de e-mail 

previamente informado. 

   

8.3 Com que frequência é possível realizar conference calls com o gestor dos fundos?  

A área de Distribuição da BB DTVM presta assessoria às agências de relacionamento 

no que se refere à gestão dos Fundos. Assuntos pontuais podem ser discutidos em 

conference calls com o gestor do Fundo quando negociado com à Divisão de 

Distribuição. 

  

9 - Atendimento aos Cotistas 

  

9.1 Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua 

periodicidade? Com que defasagem? 

 São disponibilizados informes mensais no site do Banco do Brasil com comentários 

macroeconômicos e do gestor, dados de fechamento do mês, rentabilidade, 

composição e evolução patrimonial. Outras informações poderão ser fornecidas, 

conforme demanda, na periodicidade possível e previamente acordada. 

  

9.2 Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo 

e com qual frequência seu conteúdo é atualizado? 

 As informações estão disponíveis no site do Banco do Brasil S.A. e são atualizadas na 

periodicidade estabelecida pela legislação vigente. As agências de relacionamento do 

Banco do Brasil também podem fornecer informações sobre o produto. 

  

9.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser 

acessado e qual o horário para atendimento? 

 Sim, existe as Centrais de Atendimento do Banco do Brasil informadas no 

Regulamento do Fundo e a Central de Atendimento da BB DTVM S.A. no horário das 

10 às 17 horas, em dias úteis. 

    

10 - Investimento no Exterior 

  

Caso o Fundo tenha investimentos no exterior, preencher os dados abaixo 

  

10.1 Qual é a Estrutura desse Fundo? 
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 Não se aplica. 

  

10.2 Quais os riscos envolvidos? 

 Não se aplica. 

  

10.3 Qual o produto 

Não se aplica. 

 

10.4  Qual(is) a(s) estratégia(s) de alocação em ativos no exterior? 

Não se aplica. 

  

10.5 Qual(is) o(s) veículo(s) utilizado(s) para estas alocações? 

 Não se aplica. 

  

10.6 Enumerar os prestadores de serviços dos investimentos no exterior (administrador, 

custodiante, RTA, prime broker, entre outros) 

 Não se aplica. 

   

10.7 Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de 

contaminação entre elas. 

  Não se aplica. 

  

10.8 O investimento no exterior foi constituído sob qual jurisdição? Quais são as entidades 

reguladoras pertinentes? 

  Não se aplica. 

  

10.9 Caso o investimento no exterior seja feito através de fundos, descreva como foi 

constituída a diretoria do Fundo. 

 Não se aplica. 
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EVENTOS IMPORTANTES DO FUNDO DE INVESTIMENTO 

 

1 – Nome do Fundo 

 

1.1 Alteração de prestadores de serviço dos fundos geridos: Administrador, Custodiante e 

Auditor. 

Em março de 2016, através do processo de Consulta Formal aos cotistas, foi aprovada 

a alteração do auditor para a KPMG Auditores Independentes. 

    

1.2 Alteração de dados de contato. 

Não houve. 

   

1.3 Alteração nas condições de aplicação e resgate do Fundo. 

Não houve. 

   

1.4 Alteração da classificação tributária. 

Não houve. 

   

1.5 Alteração de limites de risco dos fundos. 

Não houve. 
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DECLARAÇÃO 

 

Declaramos que este questionário foi preenchido, revisado e assinado por pessoas 

devidamente autorizadas a fazê-lo, respondendo esta instituição pela sua exatidão, veracidade 

e integridade da informação de todo o conteúdo prestado neste documento e de seus anexos. 

  

Comprometemo-nos a manter todas as informações deste questionário devidamente 

atualizadas semestralmente, enviando nova versão do questionário aos distribuidores e 

alocadores nos meses de janeiro e julho, com data-base dezembro e junho, com exceção das 

informações contidas no item 3 – Eventos Importantes, as quais serão atualizadas e 

comunicadas imediatamente após a sua ocorrência. 

 

Rio de Janeiro (RJ), 31 de janeiro de 2018. 

 

 

 

 

BB Gestão de Recursos 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
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INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO DE INVESTIMENTO 

 

1 - Alterações desde a última atualização 

 

1.1 Nome 

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

    

1.2 CNPJ 

11.328.882/0001-35  

   

1.3 Data de início 

08/12/2009  

    

1.4 Classificação CVM 

 Renda Fixa  

   

1.5 Classificação ANBIMA 

 Renda Fixa Indexados  

   

1.6 Código ANBIMA 

 239003 

   

1.7 O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo? 

Não. 

    

1.8 Classificação tributária (CP/LP/Ações) 

 Previdência  

    

1.9 Público-alvo 

O fundo destina-se a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social 

instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam 

eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo 

Distrito Federal ou por Prefeituras, e EFPCs - Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar, de Fundos de Investimento e de Fundos de Investimento em Cotas de 

Fundos de Investimento exclusivos das EFPC.  

   

1.10 O Regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica 

aplicável ao cotista, p. ex., Resolução nº 3.792, do CMN? 
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Sim, Resoluções CMN 3.922/10 e 3.792/09. 

    

1.11 Exclusivamente para Investidor qualificado? 

Não 

    

1.12 Conta Corrente (banco, agência, nº) 

 Banco 001 – agência 1769-8 – conta 606.613-5 

    

1.13 Conta CETIP (nº) 

 09625008 

   

1.14 Administração (indique contato para informações) 

BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores mobiliários S.A.  

Contato BB DTVM: Guilherme Luiz Amadori – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária  

   

1.15 Custódia (indique contato para informações) 

 Banco do Brasil S.A. 

Contato BB DTVM: Maristela Amorim dos Santos – Gerente da Divisão de Suporte 

Operacional 

   

1.16 Auditoria externa (indique contato para informações) 

KPMG 

Contato BB DTVM: Guilherme Luiz Amadori – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária 

  

1.17 No caso dos FIDCs ou Fundos de Crédito, caso se aplique, informar: 

• Escriturador       

• Agente de depósito (Custódia Física)    

• Consultor Especializado       

• Assessor Jurídico       

• Seguradora 

Não se aplica. 

     

1.18 Cotização: abertura ou fechamento?    

 Fechamento 

    

1.19 Regras para aplicação e resgate: 

� Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação):  
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• Horário Limite: 15h00    

• Cota de Aplicação: D+0   

• Liquidação: D+0   

• Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e 

eventuais penalidades para resgates antes do término desse período: 

Não há 

 

� Resgate (datas, horários, cotização e liquidação): 

• Horário Limite: 15h00   

• Cota de Resgate: D+0   

• Crédito do Resgate: D+0           

• Aplicação inicial mínima: R$ 1.000,00       

• Aplicação máxima por cotista: Sem limite 

• Aplicação adicional mínima: Sem limite 

• Resgate Mínimo: Sem limite  

     

1.20 Taxa de Entrada (upfront fee) 

 Não há 

   

1.21 Taxa de Saída (redemption fee) 

 Não há 

   

1.22 Taxa de Administração 

 0,10% a.a. 

    

1.23 Taxa de Administração máxima 

0,30% a.a. 

  

1.24 Taxa de Performance 

• %       

• Benchmark       

• Frequência       

• Linha-d’água 

Não há 

   

1.25 Qual o custo total estimado do Fundo (em percentual do PL), excluindo-se as taxas de 

Administração e de Performance? 

Considerado o patrimônio líquido e as despesas em 29/12/2017, o custo foi de 

aproximadamente -0,0006%. 
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1.26 Quais as regras de rebate de taxas para distribuidores/alocadores? 

 Não se aplica. 

   

1.27 Há algum consultor ou prestador de serviço (exceto administração, custódia e auditoria 

externa) contratado diretamente pelo Fundo?   

Não. 

  

2 - Informações Qualitativas 

  

2.1  Perfil 

  

2.1.1 Descreva o Fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política 

de investimento. 

O fundo busca retorno compatível com o do sub-índice IRFM-1. Para isso, aplica seus 

recursos em fundos que apliquem exclusivamente em títulos públicos federais, 

devendo, ainda, manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja 

atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. 

     

2.1.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no 

histórico do Fundo. 

Não houve. 

        

2.1.3 Processo de Decisão de Investimento. 

Todas as decisões de alocação são tomadas em colegiado organizado sob a forma de 

comitês, conforme disposto no Manual de Alçadas e Limites Operacionais. 

Após a realização de reuniões diárias dos comitês, os gestores têm liberdade para 

determinar o melhor momento de realizar a operação. São usadas informações de 

mercado, boletins de análises, leitura de notícias on-line, além de análise técnica para 

implementar as decisões. Os processos de tomada de decisão são definidos por 

mercados e seguem os seguintes princípios e filosofias:  

   

• Seleção/compra/alocação de ativos de renda fixa emitidos pelo governo: 

No universo de títulos públicos federais são avaliados liquidez e prazo. O título é 

selecionado com base no perfil e objetivo do fundo (renda fixa, multimercado, atrelado 

à inflação etc.) e do cenário. Também avaliado o “peso” do título no fundo e então 

construído o portfólio. O Comitê de Gestão dá as diretrizes para mudanças 

necessárias. A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos 
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na Legislação e no regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e 

Conformidade analisa os riscos. 

  

• Seleção/compra/alocação de títulos corporativos - risco privado de instituições 

financeiras e não financeiras*:  

No universo de títulos privados são avaliados o emissor, a liquidez e o prazo. Análise 

Quantitativa considerando histórico de crédito e indicadores do balanço. Emissores são 

classificados por risco (modelo próprio). Também avaliado o peso do título no fundo e 

então construído o portfólio. Gestor tem a liberdade de efetuar ou não hedge da 

posição de renda fixa. A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites 

estabelecidos na Legislação e no regulamento do Fundo.  A Diretoria de Gestão de 

Risco e Conformidade analisa os riscos. 

* Cabe ressaltar que a BB DTVM segue Manual de Gestão de Risco de Crédito aprovado pela Diretoria, 

que determina todas as diretrizes, limites, políticas de aprovação para compra de títulos de risco de 

crédito nos âmbitos nacional e internacional. 

  

• Seleção de ações: 

No universo de ações é avaliada capitalização, governança e liquidez (FF). Análise 

Quantitativa (Preço/Lucro, EV/EBITDA, earnings growth), Analise Qualitativa (estrutura 

de capital, qualidade de gestão, fluxo de caixa descontado, utilizando modelo próprio). 

Também avaliado o peso do título no fundo e então construído o portfólio. O gestor do 

fundo toma a decisão de quando comprar e vender a ação recomendada. A Divisão de 

Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação e no 

regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os 

riscos. 

   

As decisões podem ser revistas e alteradas a qualquer momento por decisão do comitê 

responsável. Todas as operações são registradas em atas pela Divisão gestora. 

     

2.1.4 Descreva o processo decisório de investimento. 

 Respondido no item 2.1.3.. 

    

2.1.5 Cite as premiações, ratings e ranking. 

Exame - 3 ESTRELAS (2011; 2017) e 5 ESTRELAS (2012) / Investidor Institucional - 

EXCELENTE (2012; 2013; 2014; 2017) / Valor Investe - 4 ESTRELAS (2017) 

      

2.2 Equipe de Gestão do Fundo  

   

2.2.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão (anexar Resumo Profissional conforme 

modelo constante na Seção III). 
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O fundo é gerido pela Divisão de Fundos de Renda Fixa e Renda Fixa Crédito, cujo 

principal Gestor é Marise Reis de Freitas. 

      

2.2.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe. 

No 2º semestre de 2015, Marise Reis de Freitas ingressou, como Gerente, na Divisão 

de Fundos de Renda Fixa e Renda Fixa Crédito, no lugar de Flavio Mattos Gonçalves 

Almeida. 

      

2.3 Estratégias e Carteiras 

   

2.3.1 Quanto aos mercados em que opera, o Fundo pode ser caracterizado como: 

• Brasil (exclusivamente)      

• Brasil (predominantemente), especifique    

• Global, especifique 

Brasil exclusivamente. 

         

2.3.2 Caso o Fundo invista no exterior, descreva os principais ativos e instrumentos 

utilizados. 

 Não se aplica. 

    

2.3.3 Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o Fundo (ex.: 

stop loss, stop gain, concentração de ativos, aluguel de ativos etc.). 

O fundo tem como objetivo acompanhar a rentabilidade do IRF-M1. Como a gestão do 

fundo é passiva e busca a aderência ao IRF-M1, os limites de concentração nos títulos 

públicos se baseiam nos pesos de cada ativo no IRF-M1 definidos mensalmente pela 

ANBIMA. Por tratar-se de um fundo multicotistas direcionado aos Institutos de 

Previdência de Estados e Municípios, com grande movimentação de aplicações e 

resgates, procura-se manter um limite de operações compromissadas e a aderência à 

carteira do Índice, com o uso de derivativos e compra de títulos prefixados com prazo 

inferior a 1 ano. Quanto à política de concentração de ativos, não é permitida a compra 

de títulos privados. 

      

2.3.4 Qual a política do fundo em relação às operações de day trade?   

É vedado ao fundo realizar operações de day trade, excetuadas as realizadas em 

plataforma eletrônica ou em bolsa de valores ou de mercadorias e futuros, desde que 

devidamente justificadas em relatório atestado pelo AETQ ou pela administradora do 

fundo. 

      

2.3.5  Uso de Derivativos  
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No caso de FIC, os fundos investidos poderão atuar no mercado de derivativos para 

proteger parte de seu patrimônio ou para reproduzir uma posição em ações com a 

parcela de sua carteira que estiver direcionada para ativos financeiros de renda fixa, 

senda vedada a exposição, a esses mercados, superior ao Patrimônio Líquido do FIC. 

       

2.3.5.1  Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:       

• Proteção de carteira ou de posição: NA        

• Mudança de remuneração/indexador: NA        

• Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box, 

financiamentos com termo etc.): NA    

• Alavancagem: NA  

       

2.3.5.2 Mercados em que são utilizados derivativos:  

• Juros: NA     

• Câmbio: NA    

• Ações: NA    

• Commodities: NA   

        

Em Bolsas: 

• Com garantia: NA   

• Sem garantia: Não   

       

Em Balcão: 

• Com garantia: Não  

• Sem garantia: Não 

 

2.3.6 Compra de Cotas de Fundos de Investimento  

    

2.3.6.1 de Fundos de terceiros? 

Sim 

     

2.3.6.2 de Fundos do gestor?       

Sim 

         

3 - Informações Adicionais 

   

3.1 PL atual 

 R$ 12.272.521.315,53 
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3.2 PL médio em 12 meses 

 R$ 10.488.417.017,25  

     

3.3 PL atual total da mesma estratégia sob gestão da Empresa 

 R$ 518,118 bilhões.  

   

3.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do Fundo e de sua 

família? Quais são os critérios de definição? 

Não há capacidade máxima estimada para captação de recursos para este Fundo. 

   

3.5 Número de cotistas 

 1.226  

  

3.6 Qual percentual do passivo do Fundo representa aplicações da Empresa, 

controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? 

 Não se aplica. 

  

3.7 Descreva as regras de concentração de passivo 

 Não estabelecido. 

  

3.8 Percentuais detidos pelos cinco maiores e dez maiores cotistas 

 05 maiores cotistas: 22,90%  

 10 maiores cotistas: 30,58%  

  

3.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de Administração e/ou de Custódia 

desde o início da operação do Fundo? Quando? Por quê? 

Sim, por decisão de Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a transferência dos 

serviços de custódia e controladoria do fundo para o Banco do Brasil S.A.. 

  

3.10 Há quanto tempo o Auditor Externo realiza auditoria no Fundo? 

 Desde o início do Fundo.  

  

3.11 Quais e quando foram os três últimos exercícios de direito de voto? 

 Nunca exerceu.  

  

4 - Gestão de Risco 

   

4.1 Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do Fundo. 
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O fundo Master – BB Top IRF-M1 aplica exclusivamente em títulos públicos federais, 

registrados no SELIC e/ou operações compromissadas com lastro nesses títulos. 

Também efetua operações de posição e hedge no mercado futuro de juros domésticos. 

   

4.2 Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do Fundo. 

A liquidez diária do fundo é acompanhada por meio do Índice de Liquidez do Fundo, 

cuja métrica, modelada internamente, fornece, em forma percentual, o total de ativos 

passível de negociação (conversão em recursos) em 1 dia útil. O Índice de Liquidez do 

Fundo é obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo 

ou grupo de ativos financeiros. O grupo Cotas de Fundos assume liquidez desde que 

respeitada a relação entre os prazos de cotização dos fundos comprador e comprado. 

Quando o fundo investe em cotas de fundos de terceiros, se a cotização do fundo 

comprador for maior ou igual à cotização do fundo comprado, o Índice de Liquidez do 

ativo é igual a 100%; caso contrário, igual 0. 

                                                         

4.3 Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. 

 Não se aplica. 

  

4.4 Como é feita a precificação de ativos/derivativos ilíquidos/exóticos? Existem esferas na 

Instituição para tal? 

 O processo de marcação a mercado – MaM das carteiras dos fundos de investimento 

na BB DTVM é realizado em consonância com os princípios gerais emanados da 

Instrução CVM 438, de 12/07/2006, da Comissão de Valores Mobiliários e de suas 

posteriores alterações e das recomendações do Código de Auto Regulação da 

ANBIMA. O processo de MaM é conduzido pela Diretoria de Soluções de Atacado – 

DISAT do Banco do Brasil S.A., através da Divisão de Controladoria de Fundos, 

responsável por desenvolver, avaliar, testar e propor metodologias de marcação a 

mercado e precificação de ativos financeiros.  

    

4.5 Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking 

Error e Expected Shortfall)? 

 Estresse CVM 558 

  

4.6 Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no 

item 4.5. 

Diariamente, os valores de consumo de limite são informados através da intranet e são 

enviados e-mails relacionando os Fundos com nível de utilização do limite de risco 

acima de 70% aos Gestores, Gerentes Executivos e Diretores da BB DTVM. Em caso 

de extrapolação de limite é acionado o processo denominado “Cadeia de Alçadas”, o 



Questionário Due Diligence – Seção II 
  #pública 

 

 
 

Versão ANBIMA 2.0 – Dezembro/2017 

11 

qual possibilita condições para que os escalões superiores da BB DTVM exerçam o 

monitoramento do processo de regularização de limites de exposição a risco, ao 

mesmo tempo em que não impede a efetivação de uma estratégia considerada 

adequada pelo gestor.  Este deverá justificar a sua estratégia e solicitar prazo para 

permanecer com o limite extrapolado. Cabe à alçada superior competente a 

manifestação quanto concordância com a argumentação do gestor ou das alçadas 

inferiores, concedendo o prazo solicitado para a reversão da extrapolação.  Este 

processo é seguido para limites definidos internamente, não sendo observado quando 

o limite é definido pelo cliente (Fundos exclusivos). A Divisão de Risco realiza o 

acompanhamento do processo de enquadramento do Fundo e da formalização dos 

despachos em sistema automatizado com trilha de auditoria e promove o reporte 

periódico ao Comitê de Risco.  

                                                                 

4.7 Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 (exceto stress)? 

Não há limite implantado pois trata-se de um FIC. A BB DTVM possui limite(s) de risco 

no(s) FI(s) que é(são) comprado(s) por este FIC. 

      

4.8 Descreva as regras de Orçamento da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5. 

Deverão ter limite de risco de mercado todos os fundos de investimento multicotistas 

(não exclusivos) e os fundos de investimentos exclusivos, que não se enquadrem nos 

critérios de isenção de limite de risco aprovados.  A definição e aprovação de limites 

ocorrem no Comitê de Produtos na criação do Fundo, observados a especificidade de 

cada Fundo, e podem ser de VaR, estresse ou outra métrica aprovada pelo Comitê de 

Risco e revisados periodicamente.  

   

4.9 Quando atingiu o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5? Por quê? 

 Não se aplica 

    

4.10 Historicamente, qual o máximo da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 registrado pelo 

Fundo? Comente. 

 Estresse: 1,49% em 28/12/2017 

    

4.11 Qual o VaR médio do Fundo nos últimos: 

3 meses? 0,0120%   

6 meses? 0,0124%   

12 meses? 0,0190%   

24 meses? 0,0299% 
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4.12 Historicamente, qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo 

Fundo e em qual(is) ativo(s)? 

 O Fundo não permite alavancagem. 

   

4.13 Qual o limite para perdas em cenário de stress?  

1,80% do PL do fundo 

   

4.14 Quando atingiu o limite? Por quê? 

Limite não foi atingido no período considerado. 

   

4.15 Qual o stress médio do Fundo nos últimos:   

3 meses? 1,0205%   

6 meses? 1,0159%  

12 meses? 1,0711%  

24 meses? 1,0162%   

  

4.16 Comente o último stop loss relevante do Fundo 

 Não se aplica (FIC) 

 

5 – Comportamento do Fundo em Crises 

 

Período Evento  Comportamento 

Jul- Out/97 Crise da Ásia NA 

Ago/98 Crise da Rússia NA 

Out/98 Quebra do LTCM NA 

Jan/99 Desvalorização do Real NA 

Mar/00 Crise do Nasdaq NA 

Abr/01 Apagão NA 

Set/01 Ataques terroristas nos EUA NA 

Mar-Jul/02 Escândalos contábeis NA 

Jun/02 Marcação a mercado NA 

Jul-Out/02 Eleições no Brasil NA 

Mai/06 Crise das Bolsas norte-americanas NA 

Jul-Ago/07 Crise das hipotecas NA 

Out/2008 – Mar/2009 Crise no Sistema Financeiro norte-americano NA 

Jan/10 – Jun/10 Crise de endividamento dos PIGS 5,26% 

OBS: O Fundo teve início em dezembro/2009. 

  

6 - Três períodos de maior perda do Fundo (peak to valley)  
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       Período              Evento Perda Explicação Tempo de Recuperação 

1 
17/05/2017 - 

18/05/2017 
-0,49% 

Forte abertura das taxas de juros em reação 

do mercado ao "caso Joesley (JBS)" 
8 Dias 

2 
15/05/2013 - 

19/08/2013 
-0,13% 

Aumento dos prêmios dos títulos 

prefixados. 
1 Dia 

3 
05/03/2015 - 

09/03/2015 
-0,09% 

Aumento dos prêmios dos títulos 

prefixados. 
2 Dias 

Fonte Quantum Axis. 

OBS: Os dados acima foram calculados em base anual, dentro de uma janela de 5 anos. 

 

7 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos cinco anos 

  

7.1 Atribuição Contribuição (%) 

Alocação NA          

Seleção NA    

Timing  NA      

   

7.2 Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou 

resgates). 

Apesar da exigência de se atingir o benchmark em IRF-M1, o fundo possui um 

percentual de operações compromissadas que é utilizado para garantir a liquidez de 

grandes movimentações. Vale acrescentar que podemos utilizar os derivativos para 

aumentar ou diminuir exposições prefixadas, sem que seja prejudicada a liquidez do 

fundo. 

  

7.3 O Fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação do gestor? 

Quando? Por quê? 

 Não. 

  

8 - Relacionamento com Distribuidores/Alocadores 

   

8.1 Quais os relatórios disponíveis do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? 

Com que defasagem? 

São disponibilizados informes mensais no site do Banco do Brasil com comentários 

macroeconômicos e do gestor, dados de fechamento do mês, rentabilidade, 

composição e evolução patrimonial. Outras informações poderão ser fornecidas, 

conforme demanda, na periodicidade possível e previamente acordada. 
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8.2 Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser 

disponibilizada para distribuidores/alocadores? 

A carteira detalhada do Fundo pode ser disponibilizada na periodicidade desejada 

(diária ou mensal), conforme acordado com a BB DTVM S.A., através de e-mail 

previamente informado. 

   

8.3 Com que frequência é possível realizar conference calls com o gestor dos fundos?  

A área de Distribuição da BB DTVM presta assessoria às agências de relacionamento 

no que se refere à gestão dos Fundos. Assuntos pontuais podem ser discutidos em 

conference calls com o gestor do Fundo quando negociado com à Divisão de 

Distribuição. 

  

9 - Atendimento aos Cotistas 

  

9.1 Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua 

periodicidade? Com que defasagem? 

 São disponibilizados informes mensais no site do Banco do Brasil com comentários 

macroeconômicos e do gestor, dados de fechamento do mês, rentabilidade, 

composição e evolução patrimonial. Outras informações poderão ser fornecidas, 

conforme demanda, na periodicidade possível e previamente acordada. 

  

9.2 Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo 

e com qual frequência seu conteúdo é atualizado? 

 As informações estão disponíveis no site do Banco do Brasil S.A. e são atualizadas na 

periodicidade estabelecida pela legislação vigente. As agências de relacionamento do 

Banco do Brasil também podem fornecer informações sobre o produto. 

  

9.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser 

acessado e qual o horário para atendimento? 

 Sim, existe as Centrais de Atendimento do Banco do Brasil informadas no 

Regulamento do Fundo e a Central de Atendimento da BB DTVM S.A. no horário das 

10 às 17 horas, em dias úteis. 

    

10 - Investimento no Exterior 

  

Caso o Fundo tenha investimentos no exterior, preencher os dados abaixo 

  

10.1 Qual é a Estrutura desse Fundo? 

 Não se aplica. 
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10.2 Quais os riscos envolvidos? 

 Não se aplica. 

  

10.3 Qual o produto 

Não se aplica. 

 

10.4  Qual(is) a(s) estratégia(s) de alocação em ativos no exterior? 

Não se aplica. 

  

10.5 Qual(is) o(s) veículo(s) utilizado(s) para estas alocações? 

 Não se aplica. 

  

10.6 Enumerar os prestadores de serviços dos investimentos no exterior (administrador, 

custodiante, RTA, prime broker, entre outros) 

 Não se aplica. 

   

10.7 Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de 

contaminação entre elas. 

  Não se aplica. 

  

10.8 O investimento no exterior foi constituído sob qual jurisdição? Quais são as entidades 

reguladoras pertinentes? 

  Não se aplica. 

  

10.9 Caso o investimento no exterior seja feito através de fundos, descreva como foi 

constituída a diretoria do Fundo. 

 Não se aplica. 
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EVENTOS IMPORTANTES DO FUNDO DE INVESTIMENTO 

 

1 – Nome do Fundo 

 

1.1 Alteração de prestadores de serviço dos fundos geridos: Administrador, Custodiante e 

Auditor. 

Em maio de 2016, através do processo de Consulta Formal aos cotistas, foi aprovada a 

alteração do auditor para a KPMG Auditores Independentes. 

    

1.2 Alteração de dados de contato. 

Não houve. 

   

1.3 Alteração nas condições de aplicação e resgate do Fundo. 

Não houve. 

   

1.4 Alteração da classificação tributária. 

Não houve. 

   

1.5 Alteração de limites de risco dos fundos. 

Não houve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questionário Due Diligence – Seção II 
  #pública 

 

 
 

Versão ANBIMA 2.0 – Dezembro/2017 

17 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaramos que este questionário foi preenchido, revisado e assinado por pessoas 

devidamente autorizadas a fazê-lo, respondendo esta instituição pela sua exatidão, veracidade 

e integridade da informação de todo o conteúdo prestado neste documento e de seus anexos. 

  

Comprometemo-nos a manter todas as informações deste questionário devidamente 

atualizadas semestralmente, enviando nova versão do questionário aos distribuidores e 

alocadores nos meses de janeiro e julho, com data-base dezembro e junho, com exceção das 

informações contidas no item 3 – Eventos Importantes, as quais serão atualizadas e 

comunicadas imediatamente após a sua ocorrência. 

 

Rio de Janeiro (RJ), 31 de janeiro de 2018. 

 

 

 

 

BB Gestão de Recursos 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
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INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO DE INVESTIMENTO 

 

1 - Alterações desde a última atualização 

 

1.1 Nome 

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE 

INVESTIMENTO 

    

1.2 CNPJ 

19.523.305/0001-06  

   

1.3 Data de início 

16/03/2015  

    

1.4 Classificação CVM 

 Renda Fixa  

   

1.5 Classificação ANBIMA 

 Renda Fixa Duração Livre Soberano  

   

1.6 Código ANBIMA 

 390739 

   

1.7 O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo? 

Não. 

    

1.8 Classificação tributária (CP/LP/Ações) 

 Previdência  

    

1.9 Público-alvo 

O fundo destina-se a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social 

instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam 

eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo 

Distrito Federal ou por Prefeituras e EFPCs - Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar.  

   

1.10 O Regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica 

aplicável ao cotista, p. ex., Resolução nº 3.792, do CMN? 

Sim, Resoluções CMN 3.922/10 e 3.792/09. 
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1.11 Exclusivamente para Investidor qualificado? 

Não 

    

1.12 Conta Corrente (banco, agência, nº) 

 Banco 001 – agência 1769-8 – conta 606.851-0 

    

1.13 Conta CETIP (nº) 

 19470009 

   

1.14 Administração (indique contato para informações) 

BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores mobiliários S.A.  

Contato BB DTVM: Guilherme Luiz Amadori – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária  

   

1.15 Custódia (indique contato para informações) 

 Banco do Brasil S.A. 

Contato BB DTVM: Maristela Amorim dos Santos – Gerente da Divisão de Suporte 

Operacional 

   

1.16 Auditoria externa (indique contato para informações) 

KPMG 

Contato BB DTVM: Guilherme Luiz Amadori – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária 

  

1.17 No caso dos FIDCs ou Fundos de Crédito, caso se aplique, informar: 

• Escriturador       

• Agente de depósito (Custódia Física)    

• Consultor Especializado       

• Assessor Jurídico       

• Seguradora 

Não se aplica. 

     

1.18 Cotização: abertura ou fechamento?    

 Fechamento 

    

1.19 Regras para aplicação e resgate: 

� Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação):  

• Horário Limite: 15h00    
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• Cota de Aplicação: D+0   

• Liquidação: D+0   

• Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e 

eventuais penalidades para resgates antes do término desse período: 

Até o dia 15/08/2022 

 

� Resgate (datas, horários, cotização e liquidação): 

• Horário Limite: 15h00   

• Cota de Resgate: D+0 (APÓS CARÊNCIA)   

• Crédito do Resgate: D+0 (APÓS CARÊNCIA)           

• Aplicação inicial mínima: R$ 300.000,00       

• Aplicação máxima por cotista: Sem limite 

• Aplicação adicional mínima: Sem limite 

• Resgate Mínimo: Sem limite  

     

1.20 Taxa de Entrada (upfront fee) 

 Não há 

   

1.21 Taxa de Saída (redemption fee) 

 Não há 

   

1.22 Taxa de Administração 

 0,20% a.a. 

    

1.23 Taxa de Administração máxima 

0,20% a.a. 

  

1.24 Taxa de Performance 

• %       

• Benchmark       

• Frequência       

• Linha-d’água 

Não há 

   

1.25 Qual o custo total estimado do Fundo (em percentual do PL), excluindo-se as taxas de 

Administração e de Performance? 

Considerado o patrimônio líquido e as despesas em 29/12/2017, o custo foi de 

aproximadamente -0,0201%. 
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1.26 Quais as regras de rebate de taxas para distribuidores/alocadores? 

 Não se aplica. 

   

1.27 Há algum consultor ou prestador de serviço (exceto administração, custódia e auditoria 

externa) contratado diretamente pelo Fundo?   

Não. 

  

2 - Informações Qualitativas 

  

2.1  Perfil 

  

2.1.1 Descreva o Fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política 

de investimento. 

O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante 

aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, 

indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA). 

Para isso, aplica seus recursos, exclusivamente, em títulos públicos federais 

registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e/ou em suas 

operações compromissadas. A carteira deverá ter como parâmetro de rentabilidade o 

subíndice IMA-B - Índice de Mercado Anbima série B. 

     

2.1.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no 

histórico do Fundo. 

Não houve. 

        

2.1.3 Processo de Decisão de Investimento. 

Todas as decisões de alocação são tomadas em colegiado organizado sob a forma de 

comitês, conforme disposto no Manual de Alçadas e Limites Operacionais. 

Após a realização de reuniões diárias dos comitês, os gestores têm liberdade para 

determinar o melhor momento de realizar a operação. São usadas informações de 

mercado, boletins de análises, leitura de notícias on-line, além de análise técnica para 

implementar as decisões. Os processos de tomada de decisão são definidos por 

mercados e seguem os seguintes princípios e filosofias:  

   

• Seleção/compra/alocação de ativos de renda fixa emitidos pelo governo: 

No universo de títulos públicos federais são avaliados liquidez e prazo. O título é 

selecionado com base no perfil e objetivo do fundo (renda fixa, multimercado, atrelado 

à inflação etc.) e do cenário. Também avaliado o “peso” do título no fundo e então 

construído o portfólio. O Comitê de Gestão dá as diretrizes para mudanças 
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necessárias. A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos 

na Legislação e no regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e 

Conformidade analisa os riscos. 

  

• Seleção/compra/alocação de títulos corporativos - risco privado de instituições 

financeiras e não financeiras*:  

No universo de títulos privados são avaliados o emissor, a liquidez e o prazo. Análise 

Quantitativa considerando histórico de crédito e indicadores do balanço. Emissores são 

classificados por risco (modelo próprio). Também avaliado o peso do título no fundo e 

então construído o portfólio. Gestor tem a liberdade de efetuar ou não hedge da 

posição de renda fixa. A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites 

estabelecidos na Legislação e no regulamento do Fundo.  A Diretoria de Gestão de 

Risco e Conformidade analisa os riscos. 

* Cabe ressaltar que a BB DTVM segue Manual de Gestão de Risco de Crédito aprovado pela Diretoria, 

que determina todas as diretrizes, limites, políticas de aprovação para compra de títulos de risco de 

crédito nos âmbitos nacional e internacional. 

  

• Seleção de ações: 

No universo de ações é avaliada capitalização, governança e liquidez (FF). Análise 

Quantitativa (Preço/Lucro, EV/EBITDA, earnings growth), Analise Qualitativa (estrutura 

de capital, qualidade de gestão, fluxo de caixa descontado, utilizando modelo próprio). 

Também avaliado o peso do título no fundo e então construído o portfólio. O gestor do 

fundo toma a decisão de quando comprar e vender a ação recomendada. A Divisão de 

Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação e no 

regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os 

riscos. 

   

As decisões podem ser revistas e alteradas a qualquer momento por decisão do comitê 

responsável. Todas as operações são registradas em atas pela Divisão gestora. 

     

2.1.4 Descreva o processo decisório de investimento. 

 Respondido no item 2.1.3.. 

    

2.1.5 Cite as premiações, ratings e ranking. 

Não houve atribuição de rating e premiações. 

      

2.2 Equipe de Gestão do Fundo  

   

2.2.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão (anexar Resumo Profissional conforme 

modelo constante na Seção III). 
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O fundo é gerido pela Divisão de Fundos de CP, DI e Índices de Preços, cujo principal 

Gestor é Manoel Aparecido Rodrigues. 

      

2.2.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe. 

No 2º semestre de 2016, Manoel Aparecido Rodrigues ingressou, como Gerente, na 

Divisão de Fundos de CP, DI e Índices de Preços, no lugar de Emílio Ricardo 

Carvalhais. 

      

2.3 Estratégias e Carteiras 

   

2.3.1 Quanto aos mercados em que opera, o Fundo pode ser caracterizado como: 

• Brasil (exclusivamente)      

• Brasil (predominantemente), especifique    

• Global, especifique 

Brasil exclusivamente. 

         

2.3.2 Caso o Fundo invista no exterior, descreva os principais ativos e instrumentos 

utilizados. 

 Não se aplica. 

    

2.3.3 Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o Fundo (ex.: 

stop loss, stop gain, concentração de ativos, aluguel de ativos etc.). 

O fundo pode investir até 100% da carteira em títulos públicos federais e/ou em suas 

operações compromissadas, registrados no SELIC. O fundo deve manter, no mínimo, 

80% de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação 

da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. 

      

2.3.4 Qual a política do fundo em relação às operações de day trade?   

É vedado ao fundo realizar operações de day trade, excetuadas as realizadas em 

plataforma eletrônica ou em bolsa de valores ou de mercadorias e futuros, desde que 

devidamente justificadas em relatório atestado pelo AETQ ou pela administradora do 

fundo. 

      

2.3.5  Uso de Derivativos  

  

No caso de FIC, os fundos investidos poderão atuar no mercado de derivativos para 

proteger parte de seu patrimônio ou para reproduzir uma posição em ações com a 

parcela de sua carteira que estiver direcionada para ativos financeiros de renda fixa, 

senda vedada a exposição, a esses mercados, superior ao Patrimônio Líquido do FIC. 
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2.3.5.1  Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:       

• Proteção de carteira ou de posição: Não        

• Mudança de remuneração/indexador: Não        

• Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box, 

financiamentos com termo etc.): Não    

• Alavancagem: Não  

       

2.3.5.2 Mercados em que são utilizados derivativos:  

• Juros: Não     

• Câmbio: Não    

• Ações: Não    

• Commodities: Não   

        

Em Bolsas: 

• Com garantia: Não   

• Sem garantia: Não   

       

Em Balcão: 

• Com garantia: Não  

• Sem garantia: Não 

 

2.3.6 Compra de Cotas de Fundos de Investimento  

    

2.3.6.1 de Fundos de terceiros? 

Não 

     

2.3.6.2 de Fundos do gestor?       

Não 

         

3 - Informações Adicionais 

   

3.1 PL atual 

 R$ 1.157.531.539,27 

   

3.2 PL médio em 12 meses 

 R$ 1.124.866.127,29  

     

3.3 PL atual total da mesma estratégia sob gestão da Empresa 
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 R$ 518,118 bilhões.  

   

3.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do Fundo e de sua 

família? Quais são os critérios de definição? 

Não há capacidade máxima estimada para captação de recursos para este Fundo. 

   

3.5 Número de cotistas 

 167  

  

3.6 Qual percentual do passivo do Fundo representa aplicações da Empresa, 

controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? 

 Não se aplica. 

  

3.7 Descreva as regras de concentração de passivo 

 Não estabelecido. 

  

3.8 Percentuais detidos pelos cinco maiores e dez maiores cotistas 

 05 maiores cotistas: 42,90%  

 10 maiores cotistas: 56,47%  

  

3.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de Administração e/ou de Custódia 

desde o início da operação do Fundo? Quando? Por quê? 

Sim, por decisão de Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a transferência dos 

serviços de custódia e controladoria do fundo para o Banco do Brasil S.A.. 

  

3.10 Há quanto tempo o Auditor Externo realiza auditoria no Fundo? 

 Desde o início do Fundo.  

  

3.11 Quais e quando foram os três últimos exercícios de direito de voto? 

 Nunca exerceu.  

  

4 - Gestão de Risco 

   

4.1 Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do Fundo. 

O fundo aplica exclusivamente em títulos públicos federais, registrados no SELIC e/ou 

em suas operações compromissadas. 

   

4.2 Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do Fundo. 
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A liquidez diária do fundo é acompanhada por meio do Índice de Liquidez do Fundo, 

cuja métrica, modelada internamente, fornece, em forma percentual, o total de ativos 

passível de negociação (conversão em recursos) em 1 dia útil. O Índice de Liquidez do 

Fundo é obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo 

ou grupo de ativos financeiros. O grupo Cotas de Fundos assume liquidez desde que 

respeitada a relação entre os prazos de cotização dos fundos comprador e comprado. 

Quando o fundo investe em cotas de fundos de terceiros, se a cotização do fundo 

comprador for maior ou igual à cotização do fundo comprado, o Índice de Liquidez do 

ativo é igual a 100%; caso contrário, igual 0. 

                                                         

4.3 Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. 

 Não se aplica. 

  

4.4 Como é feita a precificação de ativos/derivativos ilíquidos/exóticos? Existem esferas na 

Instituição para tal? 

 O processo de marcação a mercado – MaM das carteiras dos fundos de investimento 

na BB DTVM é realizado em consonância com os princípios gerais emanados da 

Instrução CVM 438, de 12/07/2006, da Comissão de Valores Mobiliários e de suas 

posteriores alterações e das recomendações do Código de Auto Regulação da 

ANBIMA. O processo de MaM é conduzido pela Diretoria de Soluções de Atacado – 

DISAT do Banco do Brasil S.A., através da Divisão de Controladoria de Fundos, 

responsável por desenvolver, avaliar, testar e propor metodologias de marcação a 

mercado e precificação de ativos financeiros.  

    

4.5 Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking 

Error e Expected Shortfall)? 

 Estresse CVM 558 

  

4.6 Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no 

item 4.5. 

Diariamente, os valores de consumo de limite são informados através da intranet e são 

enviados e-mails relacionando os Fundos com nível de utilização do limite de risco 

acima de 70% aos Gestores, Gerentes Executivos e Diretores da BB DTVM. Em caso 

de extrapolação de limite é acionado o processo denominado “Cadeia de Alçadas”, o 

qual possibilita condições para que os escalões superiores da BB DTVM exerçam o 

monitoramento do processo de regularização de limites de exposição a risco, ao 

mesmo tempo em que não impede a efetivação de uma estratégia considerada 

adequada pelo gestor.  Este deverá justificar a sua estratégia e solicitar prazo para 

permanecer com o limite extrapolado. Cabe à alçada superior competente a 
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manifestação quanto concordância com a argumentação do gestor ou das alçadas 

inferiores, concedendo o prazo solicitado para a reversão da extrapolação.  Este 

processo é seguido para limites definidos internamente, não sendo observado quando 

o limite é definido pelo cliente (Fundos exclusivos). A Divisão de Risco realiza o 

acompanhamento do processo de enquadramento do Fundo e da formalização dos 

despachos em sistema automatizado com trilha de auditoria e promove o reporte 

periódico ao Comitê de Risco.  

                                                                 

4.7 Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 (exceto stress)? 

Fundo isento de limite por definição do Comitê de Riscos da BB DTVM tendo em vista 

que: os recursos do fundo são direcionados à aquisição de ativos que serão mantidos 

até o vencimento; embora abertos, os fundos possuem prazo de carência para resgate 

equiv. 

      

4.8 Descreva as regras de Orçamento da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5. 

Deverão ter limite de risco de mercado todos os fundos de investimento multicotistas 

(não exclusivos) e os fundos de investimentos exclusivos, que não se enquadrem nos 

critérios de isenção de limite de risco aprovados.  A definição e aprovação de limites 

ocorrem no Comitê de Produtos na criação do Fundo, observados a especificidade de 

cada Fundo, e podem ser de VaR, estresse ou outra métrica aprovada pelo Comitê de 

Risco e revisados periodicamente.  

   

4.9 Quando atingiu o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5? Por quê? 

 Não se aplica 

    

4.10 Historicamente, qual o máximo da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 registrado pelo 

Fundo? Comente. 

 Estresse: 5,15% em 03/03/2017 

    

4.11 Qual o VaR médio do Fundo nos últimos: 

3 meses? 0,1154%   

6 meses? 0,1266%   

12 meses? 0,1583%   

24 meses? 0,2308% 

    

4.12 Historicamente, qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo 

Fundo e em qual(is) ativo(s)? 

 O Fundo não permite alavancagem. 
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4.13 Qual o limite para perdas em cenário de stress?  

9,20% do PL do fundo 

   

4.14 Quando atingiu o limite? Por quê? 

Limite não foi atingido no período considerado. 

   

4.15 Qual o stress médio do Fundo nos últimos:   

3 meses? 3,4818%   

6 meses? 3,6874%  

12 meses? 4,0749%  

24 meses? 4,0238%   

  

4.16 Comente o último stop loss relevante do Fundo 

 Não possui estratégia de stop loss 

 

5 – Comportamento do Fundo em Crises 

 

Período Evento  Comportamento 

Jul- Out/97 Crise da Ásia NA 

Ago/98 Crise da Rússia NA 

Out/98 Quebra do LTCM NA 

Jan/99 Desvalorização do Real NA 

Mar/00 Crise do Nasdaq NA 

Abr/01 Apagão NA 

Set/01 Ataques terroristas nos EUA NA 

Mar-Jul/02 Escândalos contábeis NA 

Jun/02 Marcação a mercado NA 

Jul-Out/02 Eleições no Brasil NA 

Mai/06 Crise das Bolsas norte-americanas NA 

Jul-Ago/07 Crise das hipotecas NA 

Out/2008 – Mar/2009 Crise no Sistema Financeiro norte-americano NA 

Jan/10 – Jun/10 Crise de endividamento dos PIGS NA 

OBS: Não se aplica. Início do Fundo em março/2015. 

 

  

6 - Três períodos de maior perda do Fundo (peak to valley)  
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       Período              Evento Perda Explicação Tempo de Recuperação 

1 
16/05/2017 - 

18/05/2017 
-2,50% 

Carteira sensível aos movimentos da ETTJ 

real.  Significativa elevação nos yields das 

NTN-B 

54 Dias 

2 
08/11/2016 - 

14/11/2016 
-1,58% 

Carteira sensível aos movimentos da ETTJ 

real.  Significativa elevação nos yields das 

NTN-B 

16 Dias 

3 - - - - 

Fonte Quantum Axis. 

OBS: Os dados acima foram calculados em base anual, dentro de uma janela de 5 anos. 

 

7 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos cinco anos 

  

7.1 Atribuição Contribuição (%) 

Alocação 100          

Seleção 0    

Timing  0      

   

7.2 Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou 

resgates). 

Não houve mudanças de estratégia em razão de fluxo de recursos. 

  

7.3 O Fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação do gestor? 

Quando? Por quê? 

 Sim. 01/10/2015 - Fechamento do fundo para novas aplicações. O fundo encontra-se 

fechado no momento. 

  

8 - Relacionamento com Distribuidores/Alocadores 

   

8.1 Quais os relatórios disponíveis do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? 

Com que defasagem? 

São disponibilizados informes mensais no site do Banco do Brasil com comentários 

macroeconômicos e do gestor, dados de fechamento do mês, rentabilidade, 

composição e evolução patrimonial. Outras informações poderão ser fornecidas, 

conforme demanda, na periodicidade possível e previamente acordada. 

  

8.2 Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser 

disponibilizada para distribuidores/alocadores? 
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A carteira detalhada do Fundo pode ser disponibilizada na periodicidade desejada 

(diária ou mensal), conforme acordado com a BB DTVM S.A., através de e-mail 

previamente informado. 

   

8.3 Com que frequência é possível realizar conference calls com o gestor dos fundos?  

A área de Distribuição da BB DTVM presta assessoria às agências de relacionamento 

no que se refere à gestão dos Fundos. Assuntos pontuais podem ser discutidos em 

conference calls com o gestor do Fundo quando negociado com à Divisão de 

Distribuição. 

  

9 - Atendimento aos Cotistas 

  

9.1 Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua 

periodicidade? Com que defasagem? 

 São disponibilizados informes mensais no site do Banco do Brasil com comentários 

macroeconômicos e do gestor, dados de fechamento do mês, rentabilidade, 

composição e evolução patrimonial. Outras informações poderão ser fornecidas, 

conforme demanda, na periodicidade possível e previamente acordada. 

  

9.2 Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo 

e com qual frequência seu conteúdo é atualizado? 

 As informações estão disponíveis no site do Banco do Brasil S.A. e são atualizadas na 

periodicidade estabelecida pela legislação vigente. As agências de relacionamento do 

Banco do Brasil também podem fornecer informações sobre o produto. 

  

9.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser 

acessado e qual o horário para atendimento? 

 Sim, existe as Centrais de Atendimento do Banco do Brasil informadas no 

Regulamento do Fundo e a Central de Atendimento da BB DTVM S.A. no horário das 

10 às 17 horas, em dias úteis. 

    

10 - Investimento no Exterior 

  

Caso o Fundo tenha investimentos no exterior, preencher os dados abaixo 

  

10.1 Qual é a Estrutura desse Fundo? 

 Não se aplica. 

  

10.2 Quais os riscos envolvidos? 
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 Não se aplica. 

  

10.3 Qual o produto 

Não se aplica. 

 

10.4  Qual(is) a(s) estratégia(s) de alocação em ativos no exterior? 

Não se aplica. 

  

10.5 Qual(is) o(s) veículo(s) utilizado(s) para estas alocações? 

 Não se aplica. 

  

10.6 Enumerar os prestadores de serviços dos investimentos no exterior (administrador, 

custodiante, RTA, prime broker, entre outros) 

 Não se aplica. 

   

10.7 Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de 

contaminação entre elas. 

  Não se aplica. 

  

10.8 O investimento no exterior foi constituído sob qual jurisdição? Quais são as entidades 

reguladoras pertinentes? 

  Não se aplica. 

  

10.9 Caso o investimento no exterior seja feito através de fundos, descreva como foi 

constituída a diretoria do Fundo. 

 Não se aplica. 
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EVENTOS IMPORTANTES DO FUNDO DE INVESTIMENTO 

 

1 – Nome do Fundo 

 

1.1 Alteração de prestadores de serviço dos fundos geridos: Administrador, Custodiante e 

Auditor. 

Em maio de 2016, através do processo de Consulta Formal aos cotistas, foi aprovada a 

alteração do auditor para a KPMG Auditores Independentes. 

    

1.2 Alteração de dados de contato. 

Não houve. 

   

1.3 Alteração nas condições de aplicação e resgate do Fundo. 

Não houve. 

   

1.4 Alteração da classificação tributária. 

Não houve. 

   

1.5 Alteração de limites de risco dos fundos. 

Não houve. 
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DECLARAÇÃO 

 

Declaramos que este questionário foi preenchido, revisado e assinado por pessoas 

devidamente autorizadas a fazê-lo, respondendo esta instituição pela sua exatidão, veracidade 

e integridade da informação de todo o conteúdo prestado neste documento e de seus anexos. 

  

Comprometemo-nos a manter todas as informações deste questionário devidamente 

atualizadas semestralmente, enviando nova versão do questionário aos distribuidores e 

alocadores nos meses de janeiro e julho, com data-base dezembro e junho, com exceção das 

informações contidas no item 3 – Eventos Importantes, as quais serão atualizadas e 

comunicadas imediatamente após a sua ocorrência. 

 

Rio de Janeiro (RJ), 31 de janeiro de 2018. 

 

 

 

 

BB Gestão de Recursos 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
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INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO DE INVESTIMENTO 

 

1 - Alterações desde a última atualização 

 

1.1 Nome 

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE 

INVESTIMENTO 

    

1.2 CNPJ 

20.734.931/0001-20  

   

1.3 Data de início 

29/09/2015  

    

1.4 Classificação CVM 

 Renda Fixa  

   

1.5 Classificação ANBIMA 

 Renda Fixa Duração Livre Soberano  

   

1.6 Código ANBIMA 

 405272 

   

1.7 O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo? 

Não. 

    

1.8 Classificação tributária (CP/LP/Ações) 

 Previdência  

    

1.9 Público-alvo 

O fundo destina-se a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social 

instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam 

eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo 

Distrito Federal ou por Prefeituras e EFPCs - Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar.  

   

1.10 O Regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica 

aplicável ao cotista, p. ex., Resolução nº 3.792, do CMN? 

Sim, Resoluções CMN 3.922/10 e 3.792/09. 
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1.11 Exclusivamente para Investidor qualificado? 

Não 

    

1.12 Conta Corrente (banco, agência, nº) 

 Banco 001 – agência 1769-8 – conta 606.908-8 

    

1.13 Conta CETIP (nº) 

 22393001 

   

1.14 Administração (indique contato para informações) 

BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores mobiliários S.A.  

Contato BB DTVM: Guilherme Luiz Amadori – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária  

   

1.15 Custódia (indique contato para informações) 

 Banco do Brasil S.A. 

Contato BB DTVM: Maristela Amorim dos Santos – Gerente da Divisão de Suporte 

Operacional 

   

1.16 Auditoria externa (indique contato para informações) 

KPMG 

Contato BB DTVM: Guilherme Luiz Amadori – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária 

  

1.17 No caso dos FIDCs ou Fundos de Crédito, caso se aplique, informar: 

• Escriturador       

• Agente de depósito (Custódia Física)    

• Consultor Especializado       

• Assessor Jurídico       

• Seguradora 

Não se aplica. 

     

1.18 Cotização: abertura ou fechamento?    

 Fechamento 

    

1.19 Regras para aplicação e resgate: 

� Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação):  

• Horário Limite: 15h00    



Questionário Due Diligence – Seção II 
  #pública 

 

 
 

Versão ANBIMA 2.0 – Dezembro/2017 

4 

• Cota de Aplicação: D+0   

• Liquidação: D+0   

• Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e 

eventuais penalidades para resgates antes do término desse período: 

Até o dia 15/08/2024 

 

� Resgate (datas, horários, cotização e liquidação): 

• Horário Limite: 15h00   

• Cota de Resgate: D+0 (APÓS CARÊNCIA)   

• Crédito do Resgate: D+0 (APÓS CARÊNCIA)           

• Aplicação inicial mínima: R$ 300.000,00       

• Aplicação máxima por cotista: Sem limite 

• Aplicação adicional mínima: Sem limite 

• Resgate Mínimo: Sem limite  

     

1.20 Taxa de Entrada (upfront fee) 

 Não há 

   

1.21 Taxa de Saída (redemption fee) 

 Não há 

   

1.22 Taxa de Administração 

 0,20% a.a. 

    

1.23 Taxa de Administração máxima 

0,20% a.a. 

  

1.24 Taxa de Performance 

• %       

• Benchmark       

• Frequência       

• Linha-d’água 

Não há 

   

1.25 Qual o custo total estimado do Fundo (em percentual do PL), excluindo-se as taxas de 

Administração e de Performance? 

Considerado o patrimônio líquido e as despesas em 29/12/2017, o custo foi de 

aproximadamente -0,0275%. 

  



Questionário Due Diligence – Seção II 
  #pública 

 

 
 

Versão ANBIMA 2.0 – Dezembro/2017 

5 

1.26 Quais as regras de rebate de taxas para distribuidores/alocadores? 

 Não se aplica. 

   

1.27 Há algum consultor ou prestador de serviço (exceto administração, custódia e auditoria 

externa) contratado diretamente pelo Fundo?   

Não. 

  

2 - Informações Qualitativas 

  

2.1  Perfil 

  

2.1.1 Descreva o Fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política 

de investimento. 

O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante 

aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, 

indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA). 

Para isso, aplica seus recursos, exclusivamente, em títulos públicos federais 

registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e/ou em suas 

operações compromissadas. 

     

2.1.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no 

histórico do Fundo. 

Não houve. 

        

2.1.3 Processo de Decisão de Investimento. 

Todas as decisões de alocação são tomadas em colegiado organizado sob a forma de 

comitês, conforme disposto no Manual de Alçadas e Limites Operacionais. 

Após a realização de reuniões diárias dos comitês, os gestores têm liberdade para 

determinar o melhor momento de realizar a operação. São usadas informações de 

mercado, boletins de análises, leitura de notícias on-line, além de análise técnica para 

implementar as decisões. Os processos de tomada de decisão são definidos por 

mercados e seguem os seguintes princípios e filosofias:  

   

• Seleção/compra/alocação de ativos de renda fixa emitidos pelo governo: 

No universo de títulos públicos federais são avaliados liquidez e prazo. O título é 

selecionado com base no perfil e objetivo do fundo (renda fixa, multimercado, atrelado 

à inflação etc.) e do cenário. Também avaliado o “peso” do título no fundo e então 

construído o portfólio. O Comitê de Gestão dá as diretrizes para mudanças 

necessárias. A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos 
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na Legislação e no regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e 

Conformidade analisa os riscos. 

  

• Seleção/compra/alocação de títulos corporativos - risco privado de instituições 

financeiras e não financeiras*:  

No universo de títulos privados são avaliados o emissor, a liquidez e o prazo. Análise 

Quantitativa considerando histórico de crédito e indicadores do balanço. Emissores são 

classificados por risco (modelo próprio). Também avaliado o peso do título no fundo e 

então construído o portfólio. Gestor tem a liberdade de efetuar ou não hedge da 

posição de renda fixa. A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites 

estabelecidos na Legislação e no regulamento do Fundo.  A Diretoria de Gestão de 

Risco e Conformidade analisa os riscos. 

* Cabe ressaltar que a BB DTVM segue Manual de Gestão de Risco de Crédito aprovado pela Diretoria, 

que determina todas as diretrizes, limites, políticas de aprovação para compra de títulos de risco de 

crédito nos âmbitos nacional e internacional. 

  

• Seleção de ações: 

No universo de ações é avaliada capitalização, governança e liquidez (FF). Análise 

Quantitativa (Preço/Lucro, EV/EBITDA, earnings growth), Analise Qualitativa (estrutura 

de capital, qualidade de gestão, fluxo de caixa descontado, utilizando modelo próprio). 

Também avaliado o peso do título no fundo e então construído o portfólio. O gestor do 

fundo toma a decisão de quando comprar e vender a ação recomendada. A Divisão de 

Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação e no 

regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os 

riscos. 

   

As decisões podem ser revistas e alteradas a qualquer momento por decisão do comitê 

responsável. Todas as operações são registradas em atas pela Divisão gestora. 

     

2.1.4 Descreva o processo decisório de investimento. 

 Respondido no item 2.1.3.. 

    

2.1.5 Cite as premiações, ratings e ranking. 

Não houve atribuição de rating e premiações. 

      

2.2 Equipe de Gestão do Fundo  

   

2.2.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão (anexar Resumo Profissional conforme 

modelo constante na Seção III). 
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O fundo é gerido pela Divisão de Fundos de CP, DI e Índices de Preços, cujo principal 

Gestor é Manoel Aparecido Rodrigues. 

      

2.2.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe. 

No 2º semestre de 2016, Manoel Aparecido Rodrigues ingressou, como Gerente, na 

Divisão de Fundos de CP, DI e Índices de Preços, no lugar de Emílio Ricardo 

Carvalhais. 

      

2.3 Estratégias e Carteiras 

   

2.3.1 Quanto aos mercados em que opera, o Fundo pode ser caracterizado como: 

• Brasil (exclusivamente)      

• Brasil (predominantemente), especifique    

• Global, especifique 

Brasil exclusivamente. 

         

2.3.2 Caso o Fundo invista no exterior, descreva os principais ativos e instrumentos 

utilizados. 

 Não se aplica. 

    

2.3.3 Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o Fundo (ex.: 

stop loss, stop gain, concentração de ativos, aluguel de ativos etc.). 

O fundo pode investir até 100% da carteira em títulos públicos federais e/ou em suas 

operações compromissadas, registrados no SELIC. O fundo deve manter, no mínimo, 

80% de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação 

da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. 

      

2.3.4 Qual a política do fundo em relação às operações de day trade?   

É vedado ao fundo realizar operações de day trade, excetuadas as realizadas em 

plataforma eletrônica ou em bolsa de valores ou de mercadorias e futuros, desde que 

devidamente justificadas em relatório atestado pelo AETQ ou pela administradora do 

fundo. 

      

2.3.5  Uso de Derivativos  

  

No caso de FIC, os fundos investidos poderão atuar no mercado de derivativos para 

proteger parte de seu patrimônio ou para reproduzir uma posição em ações com a 

parcela de sua carteira que estiver direcionada para ativos financeiros de renda fixa, 

senda vedada a exposição, a esses mercados, superior ao Patrimônio Líquido do FIC. 
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2.3.5.1  Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:       

• Proteção de carteira ou de posição: Não        

• Mudança de remuneração/indexador: Não        

• Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box, 

financiamentos com termo etc.): Não    

• Alavancagem: Não  

       

2.3.5.2 Mercados em que são utilizados derivativos:  

• Juros: Não     

• Câmbio: Não    

• Ações: Não    

• Commodities: Não   

        

Em Bolsas: 

• Com garantia: Não   

• Sem garantia: Não   

       

Em Balcão: 

• Com garantia: Não  

• Sem garantia: Não 

 

2.3.6 Compra de Cotas de Fundos de Investimento  

    

2.3.6.1 de Fundos de terceiros? 

Não 

     

2.3.6.2 de Fundos do gestor?       

Não 

         

3 - Informações Adicionais 

   

3.1 PL atual 

 R$ 504.397.803,66 

   

3.2 PL médio em 12 meses 

 R$ 488.341.327,23  

     

3.3 PL atual total da mesma estratégia sob gestão da Empresa 
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 R$ 518,118 bilhões.  

   

3.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do Fundo e de sua 

família? Quais são os critérios de definição? 

Não há capacidade máxima estimada para captação de recursos para este Fundo. 

   

3.5 Número de cotistas 

 94  

  

3.6 Qual percentual do passivo do Fundo representa aplicações da Empresa, 

controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? 

 Não se aplica. 

  

3.7 Descreva as regras de concentração de passivo 

 Não estabelecido. 

  

3.8 Percentuais detidos pelos cinco maiores e dez maiores cotistas 

 05 maiores cotistas: 36,27%  

 10 maiores cotistas: 50,47%  

  

3.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de Administração e/ou de Custódia 

desde o início da operação do Fundo? Quando? Por quê? 

Sim, por decisão de Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a transferência dos 

serviços de custódia e controladoria do fundo para o Banco do Brasil S.A.. 

  

3.10 Há quanto tempo o Auditor Externo realiza auditoria no Fundo? 

 Desde o início do Fundo.  

  

3.11 Quais e quando foram os três últimos exercícios de direito de voto? 

 Nunca exerceu.  

  

4 - Gestão de Risco 

   

4.1 Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do Fundo. 

O fundo aplica exclusivamente em títulos públicos federais, registrados no SELIC e/ou 

em suas operações compromissadas. 

   

4.2 Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do Fundo. 
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A liquidez diária do fundo é acompanhada por meio do Índice de Liquidez do Fundo, 

cuja métrica, modelada internamente, fornece, em forma percentual, o total de ativos 

passível de negociação (conversão em recursos) em 1 dia útil. O Índice de Liquidez do 

Fundo é obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo 

ou grupo de ativos financeiros. O grupo Cotas de Fundos assume liquidez desde que 

respeitada a relação entre os prazos de cotização dos fundos comprador e comprado. 

Quando o fundo investe em cotas de fundos de terceiros, se a cotização do fundo 

comprador for maior ou igual à cotização do fundo comprado, o Índice de Liquidez do 

ativo é igual a 100%; caso contrário, igual 0. 

                                                         

4.3 Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. 

 Não se aplica. 

  

4.4 Como é feita a precificação de ativos/derivativos ilíquidos/exóticos? Existem esferas na 

Instituição para tal? 

 O processo de marcação a mercado – MaM das carteiras dos fundos de investimento 

na BB DTVM é realizado em consonância com os princípios gerais emanados da 

Instrução CVM 438, de 12/07/2006, da Comissão de Valores Mobiliários e de suas 

posteriores alterações e das recomendações do Código de Auto Regulação da 

ANBIMA. O processo de MaM é conduzido pela Diretoria de Soluções de Atacado – 

DISAT do Banco do Brasil S.A., através da Divisão de Controladoria de Fundos, 

responsável por desenvolver, avaliar, testar e propor metodologias de marcação a 

mercado e precificação de ativos financeiros.  

    

4.5 Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking 

Error e Expected Shortfall)? 

 Estresse CVM 558 

  

4.6 Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no 

item 4.5. 

Diariamente, os valores de consumo de limite são informados através da intranet e são 

enviados e-mails relacionando os Fundos com nível de utilização do limite de risco 

acima de 70% aos Gestores, Gerentes Executivos e Diretores da BB DTVM. Em caso 

de extrapolação de limite é acionado o processo denominado “Cadeia de Alçadas”, o 

qual possibilita condições para que os escalões superiores da BB DTVM exerçam o 

monitoramento do processo de regularização de limites de exposição a risco, ao 

mesmo tempo em que não impede a efetivação de uma estratégia considerada 

adequada pelo gestor.  Este deverá justificar a sua estratégia e solicitar prazo para 

permanecer com o limite extrapolado. Cabe à alçada superior competente a 
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manifestação quanto concordância com a argumentação do gestor ou das alçadas 

inferiores, concedendo o prazo solicitado para a reversão da extrapolação.  Este 

processo é seguido para limites definidos internamente, não sendo observado quando 

o limite é definido pelo cliente (Fundos exclusivos). A Divisão de Risco realiza o 

acompanhamento do processo de enquadramento do Fundo e da formalização dos 

despachos em sistema automatizado com trilha de auditoria e promove o reporte 

periódico ao Comitê de Risco.  

                                                                 

4.7 Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 (exceto stress)? 

Fundo isento de limite por definição do Comitê de Riscos da BB DTVM tendo em vista 

que: os recursos do fundo são direcionados à aquisição de ativos que serão mantidos 

até o vencimento; embora abertos, os fundos possuem prazo de carência para resgate 

equiv. 

      

4.8 Descreva as regras de Orçamento da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5. 

Deverão ter limite de risco de mercado todos os fundos de investimento multicotistas 

(não exclusivos) e os fundos de investimentos exclusivos, que não se enquadrem nos 

critérios de isenção de limite de risco aprovados.  A definição e aprovação de limites 

ocorrem no Comitê de Produtos na criação do Fundo, observados a especificidade de 

cada Fundo, e podem ser de VaR, estresse ou outra métrica aprovada pelo Comitê de 

Risco e revisados periodicamente.  

   

4.9 Quando atingiu o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5? Por quê? 

 Não se aplica 

    

4.10 Historicamente, qual o máximo da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 registrado pelo 

Fundo? Comente. 

 Estresse: 9,54% em 03/03/2017 

    

4.11 Qual o VaR médio do Fundo nos últimos: 

3 meses? 0,2810%   

6 meses? 0,2851%   

12 meses? 0,3114%   

24 meses? 0,4956% 

    

4.12 Historicamente, qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo 

Fundo e em qual(is) ativo(s)? 

 O Fundo não permite alavancagem. 
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4.13 Qual o limite para perdas em cenário de stress?  

15% do PL do fundo 

   

4.14 Quando atingiu o limite? Por quê? 

Limite não foi atingido no período considerado. 

   

4.15 Qual o stress médio do Fundo nos últimos:   

3 meses? 7,3777%   

6 meses? 7,5627%  

12 meses? 7,8075%  

24 meses? 7,9226%   

  

4.16 Comente o último stop loss relevante do Fundo 

 Não possui estratégia de stop loss 

 

5 – Comportamento do Fundo em Crises 

 

Período Evento  Comportamento 

Jul- Out/97 Crise da Ásia NA 

Ago/98 Crise da Rússia NA 

Out/98 Quebra do LTCM NA 

Jan/99 Desvalorização do Real NA 

Mar/00 Crise do Nasdaq NA 

Abr/01 Apagão NA 

Set/01 Ataques terroristas nos EUA NA 

Mar-Jul/02 Escândalos contábeis NA 

Jun/02 Marcação a mercado NA 

Jul-Out/02 Eleições no Brasil NA 

Mai/06 Crise das Bolsas norte-americanas NA 

Jul-Ago/07 Crise das hipotecas NA 

Out/2008 – Mar/2009 Crise no Sistema Financeiro norte-americano NA 

Jan/10 – Jun/10 Crise de endividamento dos PIGS NA 

OBS: Não se aplica. Início do Fundo em setembro/2015. 

  

6 - Três períodos de maior perda do Fundo (peak to valley)  
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       Período              Evento Perda Explicação Tempo de Recuperação 

1 
16/05/2017 - 

18/05/2017 
-4,46% 

Carteira sensível aos movimentos da ETTJ 

real.  Significativa elevação nos yields das 

NTN-B 

61 Dias 

2 
19/10/2016 - 

14/11/2016 
-3,00% 

Carteira sensível aos movimentos da ETTJ 

real.  Significativa elevação nos yields das 

NTN-B 

37 Dias 

3 - - - - 

Fonte Quantum Axis. 

OBS: Os dados acima foram calculados em base anual, dentro de uma janela de 5 anos. 

 

7 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos cinco anos 

  

7.1 Atribuição Contribuição (%) 

Alocação 100          

Seleção 0    

Timing  0      

   

7.2 Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou 

resgates). 

Não houve mudanças de estratégia em razão de fluxo de recursos. 

  

7.3 O Fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação do gestor? 

Quando? Por quê? 

 Sim. 18/11/2015 - Fechamento do fundo para novas aplicações; 18/12/2015 - 

Reabertura do fundo para novas aplicações; 10/02/2016 - Fechamento do fundo para 

novas aplicações; 22/02/2016 - Reabertura do fundo para novas aplicações; 

14/03/2016 - Fechamento do fundo para novas aplicações. O fundo encontra-se 

fechado no momento. 

  

8 - Relacionamento com Distribuidores/Alocadores 

   

8.1 Quais os relatórios disponíveis do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? 

Com que defasagem? 

São disponibilizados informes mensais no site do Banco do Brasil com comentários 

macroeconômicos e do gestor, dados de fechamento do mês, rentabilidade, 

composição e evolução patrimonial. Outras informações poderão ser fornecidas, 

conforme demanda, na periodicidade possível e previamente acordada. 
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8.2 Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser 

disponibilizada para distribuidores/alocadores? 

A carteira detalhada do Fundo pode ser disponibilizada na periodicidade desejada 

(diária ou mensal), conforme acordado com a BB DTVM S.A., através de e-mail 

previamente informado. 

   

8.3 Com que frequência é possível realizar conference calls com o gestor dos fundos?  

A área de Distribuição da BB DTVM presta assessoria às agências de relacionamento 

no que se refere à gestão dos Fundos. Assuntos pontuais podem ser discutidos em 

conference calls com o gestor do Fundo quando negociado com à Divisão de 

Distribuição. 

  

9 - Atendimento aos Cotistas 

  

9.1 Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua 

periodicidade? Com que defasagem? 

 São disponibilizados informes mensais no site do Banco do Brasil com comentários 

macroeconômicos e do gestor, dados de fechamento do mês, rentabilidade, 

composição e evolução patrimonial. Outras informações poderão ser fornecidas, 

conforme demanda, na periodicidade possível e previamente acordada. 

  

9.2 Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo 

e com qual frequência seu conteúdo é atualizado? 

 As informações estão disponíveis no site do Banco do Brasil S.A. e são atualizadas na 

periodicidade estabelecida pela legislação vigente. As agências de relacionamento do 

Banco do Brasil também podem fornecer informações sobre o produto. 

  

9.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser 

acessado e qual o horário para atendimento? 

 Sim, existe as Centrais de Atendimento do Banco do Brasil informadas no 

Regulamento do Fundo e a Central de Atendimento da BB DTVM S.A. no horário das 

10 às 17 horas, em dias úteis. 

    

10 - Investimento no Exterior 

  

Caso o Fundo tenha investimentos no exterior, preencher os dados abaixo 

  

10.1 Qual é a Estrutura desse Fundo? 

 Não se aplica. 
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10.2 Quais os riscos envolvidos? 

 Não se aplica. 

  

10.3 Qual o produto 

Não se aplica. 

 

10.4  Qual(is) a(s) estratégia(s) de alocação em ativos no exterior? 

Não se aplica. 

  

10.5 Qual(is) o(s) veículo(s) utilizado(s) para estas alocações? 

 Não se aplica. 

  

10.6 Enumerar os prestadores de serviços dos investimentos no exterior (administrador, 

custodiante, RTA, prime broker, entre outros) 

 Não se aplica. 

   

10.7 Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de 

contaminação entre elas. 

  Não se aplica. 

  

10.8 O investimento no exterior foi constituído sob qual jurisdição? Quais são as entidades 

reguladoras pertinentes? 

  Não se aplica. 

  

10.9 Caso o investimento no exterior seja feito através de fundos, descreva como foi 

constituída a diretoria do Fundo. 

 Não se aplica. 
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EVENTOS IMPORTANTES DO FUNDO DE INVESTIMENTO 

 

1 – Nome do Fundo 

 

1.1 Alteração de prestadores de serviço dos fundos geridos: Administrador, Custodiante e 

Auditor. 

Não houve. 

    

1.2 Alteração de dados de contato. 

Não houve. 

   

1.3 Alteração nas condições de aplicação e resgate do Fundo. 

Não houve. 

   

1.4 Alteração da classificação tributária. 

Não houve. 

   

1.5 Alteração de limites de risco dos fundos. 

Não houve. 
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DECLARAÇÃO 

 

Declaramos que este questionário foi preenchido, revisado e assinado por pessoas 

devidamente autorizadas a fazê-lo, respondendo esta instituição pela sua exatidão, veracidade 

e integridade da informação de todo o conteúdo prestado neste documento e de seus anexos. 

  

Comprometemo-nos a manter todas as informações deste questionário devidamente 

atualizadas semestralmente, enviando nova versão do questionário aos distribuidores e 

alocadores nos meses de janeiro e julho, com data-base dezembro e junho, com exceção das 

informações contidas no item 3 – Eventos Importantes, as quais serão atualizadas e 

comunicadas imediatamente após a sua ocorrência. 

 

Rio de Janeiro (RJ), 31 de janeiro de 2018. 

 

 

 

 

BB Gestão de Recursos 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
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INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO DE INVESTIMENTO 

 

1 - Alterações desde a última atualização 

 

1.1 Nome 

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

    

1.2 CNPJ 

25.078.994/0001-90  

   

1.3 Data de início 

31/08/2016  

    

1.4 Classificação CVM 

 Renda Fixa  

   

1.5 Classificação ANBIMA 

 Renda Fixa Duração Livre Soberano  

   

1.6 Código ANBIMA 

 423041 

   

1.7 O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo? 

Não. 

    

1.8 Classificação tributária (CP/LP/Ações) 

 Previdência  

    

1.9 Público-alvo 

O fundo destina-se a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social 

instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam 

eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo 

Distrito Federal ou por Prefeituras e EFPCs - Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar.  

   

1.10 O Regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica 

aplicável ao cotista, p. ex., Resolução nº 3.792, do CMN? 

Sim, Resoluções CMN 3.922/10 e 3.792/09. 
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1.11 Exclusivamente para Investidor qualificado? 

Não 

    

1.12 Conta Corrente (banco, agência, nº) 

 Banco 001 – agência 1769-8 – conta 607.028-0 

    

1.13 Conta CETIP (nº) 

 24104009 

   

1.14 Administração (indique contato para informações) 

BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores mobiliários S.A.  

Contato BB DTVM: Guilherme Luiz Amadori – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária  

   

1.15 Custódia (indique contato para informações) 

 Banco do Brasil S.A. 

Contato BB DTVM: Maristela Amorim dos Santos – Gerente da Divisão de Suporte 

Operacional 

   

1.16 Auditoria externa (indique contato para informações) 

KPMG 

Contato BB DTVM: Guilherme Luiz Amadori – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária 

  

1.17 No caso dos FIDCs ou Fundos de Crédito, caso se aplique, informar: 

• Escriturador       

• Agente de depósito (Custódia Física)    

• Consultor Especializado       

• Assessor Jurídico       

• Seguradora 

Não se aplica. 

     

1.18 Cotização: abertura ou fechamento?    

 Fechamento 

    

1.19 Regras para aplicação e resgate: 

� Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação):  

• Horário Limite: 14h00    



Questionário Due Diligence – Seção II 
  #pública 

 

 
 

Versão ANBIMA 2.0 – Dezembro/2017 

4 

• Cota de Aplicação: D+0   

• Liquidação: D+0   

• Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e 

eventuais penalidades para resgates antes do término desse período: 

Não há 

 

� Resgate (datas, horários, cotização e liquidação): 

• Horário Limite: 14h00   

• Cota de Resgate: D+3   

• Crédito do Resgate: D+3           

• Aplicação inicial mínima: R$ 1.000.000,00       

• Aplicação máxima por cotista: Sem limite 

• Aplicação adicional mínima: Sem limite 

• Resgate Mínimo: R$ 1.000.000,00  

     

1.20 Taxa de Entrada (upfront fee) 

 Não há 

   

1.21 Taxa de Saída (redemption fee) 

 Não há 

   

1.22 Taxa de Administração 

 0,30% a.a. 

    

1.23 Taxa de Administração máxima 

0,50% a.a. 

  

1.24 Taxa de Performance 

• %       

• Benchmark       

• Frequência       

• Linha-d’água 

Não há 

   

1.25 Qual o custo total estimado do Fundo (em percentual do PL), excluindo-se as taxas de 

Administração e de Performance? 

Considerado o patrimônio líquido e as despesas em 29/12/2017, o custo foi de 

aproximadamente -0,0017%. 
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1.26 Quais as regras de rebate de taxas para distribuidores/alocadores? 

 Não se aplica. 

   

1.27 Há algum consultor ou prestador de serviço (exceto administração, custódia e auditoria 

externa) contratado diretamente pelo Fundo?   

Não. 

  

2 - Informações Qualitativas 

  

2.1  Perfil 

  

2.1.1 Descreva o Fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política 

de investimento. 

O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante 

aplicação de seus recursos em carteira composta por ativos financeiros de renda fixa, 

indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA). 

Para isso, aplica seus recursos em cotas de FIs que apresentem carteira composta, 

isolada ou cumulativamente, por títulos públicos federais, pós fixados, prefixados ou 

indexados à índices de preços. O Fundo busca superar a resntabilidade do subíndice 

Anbima IMA Geral Ex-C. 

     

2.1.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no 

histórico do Fundo. 

Não houve. 

        

2.1.3 Processo de Decisão de Investimento. 

Todas as decisões de alocação são tomadas em colegiado organizado sob a forma de 

comitês, conforme disposto no Manual de Alçadas e Limites Operacionais. 

Após a realização de reuniões diárias dos comitês, os gestores têm liberdade para 

determinar o melhor momento de realizar a operação. São usadas informações de 

mercado, boletins de análises, leitura de notícias on-line, além de análise técnica para 

implementar as decisões. Os processos de tomada de decisão são definidos por 

mercados e seguem os seguintes princípios e filosofias:  

   

• Seleção/compra/alocação de ativos de renda fixa emitidos pelo governo: 

No universo de títulos públicos federais são avaliados liquidez e prazo. O título é 

selecionado com base no perfil e objetivo do fundo (renda fixa, multimercado, atrelado 

à inflação etc.) e do cenário. Também avaliado o “peso” do título no fundo e então 

construído o portfólio. O Comitê de Gestão dá as diretrizes para mudanças 
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necessárias. A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos 

na Legislação e no regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e 

Conformidade analisa os riscos. 

  

• Seleção/compra/alocação de títulos corporativos - risco privado de instituições 

financeiras e não financeiras*:  

No universo de títulos privados são avaliados o emissor, a liquidez e o prazo. Análise 

Quantitativa considerando histórico de crédito e indicadores do balanço. Emissores são 

classificados por risco (modelo próprio). Também avaliado o peso do título no fundo e 

então construído o portfólio. Gestor tem a liberdade de efetuar ou não hedge da 

posição de renda fixa. A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites 

estabelecidos na Legislação e no regulamento do Fundo.  A Diretoria de Gestão de 

Risco e Conformidade analisa os riscos. 

* Cabe ressaltar que a BB DTVM segue Manual de Gestão de Risco de Crédito aprovado pela Diretoria, 

que determina todas as diretrizes, limites, políticas de aprovação para compra de títulos de risco de 

crédito nos âmbitos nacional e internacional. 

  

• Seleção de ações: 

No universo de ações é avaliada capitalização, governança e liquidez (FF). Análise 

Quantitativa (Preço/Lucro, EV/EBITDA, earnings growth), Analise Qualitativa (estrutura 

de capital, qualidade de gestão, fluxo de caixa descontado, utilizando modelo próprio). 

Também avaliado o peso do título no fundo e então construído o portfólio. O gestor do 

fundo toma a decisão de quando comprar e vender a ação recomendada. A Divisão de 

Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação e no 

regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os 

riscos. 

   

As decisões podem ser revistas e alteradas a qualquer momento por decisão do comitê 

responsável. Todas as operações são registradas em atas pela Divisão gestora. 

     

2.1.4 Descreva o processo decisório de investimento. 

 Respondido no item 2.1.3.. 

    

2.1.5 Cite as premiações, ratings e ranking. 

Não houve atribuição de rating e premiações. 

      

2.2 Equipe de Gestão do Fundo  

   

2.2.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão (anexar Resumo Profissional conforme 

modelo constante na Seção III). 
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O fundo é gerido pela Divisão de Fundos de CP, DI e Índices de Preços, cujo principal 

Gestor é Manoel Aparecido Rodrigues. 

      

2.2.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe. 

No 2º semestre de 2016, Manoel Aparecido Rodrigues ingressou, como Gerente, na 

Divisão de Fundos de CP, DI e Índices de Preços, no lugar de Emílio Ricardo 

Carvalhais. 

      

2.3 Estratégias e Carteiras 

   

2.3.1 Quanto aos mercados em que opera, o Fundo pode ser caracterizado como: 

• Brasil (exclusivamente)      

• Brasil (predominantemente), especifique    

• Global, especifique 

Brasil exclusivamente. 

         

2.3.2 Caso o Fundo invista no exterior, descreva os principais ativos e instrumentos 

utilizados. 

 Não se aplica. 

    

2.3.3 Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o Fundo (ex.: 

stop loss, stop gain, concentração de ativos, aluguel de ativos etc.). 

O fundo deverá manter entre 95-100% do seu patrimônio líquido em FIs classificados 

como Renda Fixa cujas carteiras sejam compostas exclusivamente por Títulos Públicos 

Federais e, ainda, cujos parâmetros de rentabilidade sejam um dos subíndices IMA ou 

IDKA. O restante da composição poderá ser em depósitos à vista, títulos públicos 

federais e/ou em suas operações compromissadas. Os fundos investidos poderão 

realizar operações em mercados derivativos, compatíveis às suas políticas de 

investimento, com o objetivo de agregar rentabilidade aos recursos investidos, desde 

que tais operações não gerem exposição, a esses mercados, superior aos seus 

respectivos patrimônios. É vedada a aquisição de cotas de Fls cujo parâmetro de 

rentabilidade seja de taxa de juros de um dia. O Fundo não tem compromisso de 

manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. 

      

2.3.4 Qual a política do fundo em relação às operações de day trade?   

É vedado ao fundo realizar operações de day trade, excetuadas as realizadas em 

plataforma eletrônica ou em bolsa de valores ou de mercadorias e futuros, desde que 

devidamente justificadas em relatório atestado pelo AETQ ou pela administradora do 

fundo. 
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2.3.5  Uso de Derivativos  

  

No caso de FIC, os fundos investidos poderão atuar no mercado de derivativos para 

proteger parte de seu patrimônio ou para reproduzir uma posição em ações com a 

parcela de sua carteira que estiver direcionada para ativos financeiros de renda fixa, 

senda vedada a exposição, a esses mercados, superior ao Patrimônio Líquido do FIC. 

       

2.3.5.1  Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:       

• Proteção de carteira ou de posição: NA        

• Mudança de remuneração/indexador: NA        

• Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box, 

financiamentos com termo etc.): NA    

• Alavancagem: NA  

       

2.3.5.2 Mercados em que são utilizados derivativos:  

• Juros: NA     

• Câmbio: NA    

• Ações: NA    

• Commodities: NA   

        

Em Bolsas: 

• Com garantia: NA   

• Sem garantia: Não   

       

Em Balcão: 

• Com garantia: Não  

• Sem garantia: Não 

 

2.3.6 Compra de Cotas de Fundos de Investimento  

    

2.3.6.1 de Fundos de terceiros? 

Sim 

     

2.3.6.2 de Fundos do gestor?       

Sim 

         

3 - Informações Adicionais 
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3.1 PL atual 

 R$ 1.974.291.197,65 

   

3.2 PL médio em 12 meses 

 R$ 1.474.359.617,50  

     

3.3 PL atual total da mesma estratégia sob gestão da Empresa 

 R$ 518,118 bilhões.  

   

3.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do Fundo e de sua 

família? Quais são os critérios de definição? 

Não há capacidade máxima estimada para captação de recursos para este Fundo. 

   

3.5 Número de cotistas 

 147  

  

3.6 Qual percentual do passivo do Fundo representa aplicações da Empresa, 

controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? 

 Não se aplica. 

  

3.7 Descreva as regras de concentração de passivo 

 Não estabelecido. 

  

3.8 Percentuais detidos pelos cinco maiores e dez maiores cotistas 

 05 maiores cotistas: 34,61%  

 10 maiores cotistas: 47,33%  

  

3.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de Administração e/ou de Custódia 

desde o início da operação do Fundo? Quando? Por quê? 

Sim, por decisão de Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a transferência dos 

serviços de custódia e controladoria do fundo para o Banco do Brasil S.A.. 

  

3.10 Há quanto tempo o Auditor Externo realiza auditoria no Fundo? 

 Desde o início do Fundo.  

  

3.11 Quais e quando foram os três últimos exercícios de direito de voto? 

 Nunca exerceu.  

  

4 - Gestão de Risco 
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4.1 Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do Fundo. 

As aplicações do fundo, em conjunto com as dos fundos investidos, em ativos ou 

modalidades operacionais de responsabilidade de emissores privados ou públicos que 

não da União Federal, estão limitadas a 50% do Patrimônio Líquido do fundo. O 

processo de aquisição de títulos representativos de dívida privada obedece a padrões 

definidos e normatizados, com base numa política única de gestão de risco de crédito, 

estabelecida pela Administradora. Com base em análises próprias das empresas ou 

emissões e nos ratings emitidos por agências classificadoras de risco de crédito no 

país são definidos limites operacionais com a empresa ou instituição financeira, bem 

como limites de participação em emissões. 

   

4.2 Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do Fundo. 

A liquidez diária do fundo é acompanhada por meio do Índice de Liquidez do Fundo, 

cuja métrica, modelada internamente, fornece, em forma percentual, o total de ativos 

passível de negociação (conversão em recursos) em 1 dia útil. O Índice de Liquidez do 

Fundo é obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo 

ou grupo de ativos financeiros. O grupo Cotas de Fundos assume liquidez desde que 

respeitada a relação entre os prazos de cotização dos fundos comprador e comprado. 

Quando o fundo investe em cotas de fundos de terceiros, se a cotização do fundo 

comprador for maior ou igual à cotização do fundo comprado, o Índice de Liquidez do 

ativo é igual a 100%; caso contrário, igual 0. 

                                                         

4.3 Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. 

 Não se aplica. 

  

4.4 Como é feita a precificação de ativos/derivativos ilíquidos/exóticos? Existem esferas na 

Instituição para tal? 

 O processo de marcação a mercado – MaM das carteiras dos fundos de investimento 

na BB DTVM é realizado em consonância com os princípios gerais emanados da 

Instrução CVM 438, de 12/07/2006, da Comissão de Valores Mobiliários e de suas 

posteriores alterações e das recomendações do Código de Auto Regulação da 

ANBIMA. O processo de MaM é conduzido pela Diretoria de Soluções de Atacado – 

DISAT do Banco do Brasil S.A., através da Divisão de Controladoria de Fundos, 

responsável por desenvolver, avaliar, testar e propor metodologias de marcação a 

mercado e precificação de ativos financeiros.  

    

4.5 Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking 

Error e Expected Shortfall)? 
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 Estresse CVM 558 

  

4.6 Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no 

item 4.5. 

Diariamente, os valores de consumo de limite são informados através da intranet e são 

enviados e-mails relacionando os Fundos com nível de utilização do limite de risco 

acima de 70% aos Gestores, Gerentes Executivos e Diretores da BB DTVM. Em caso 

de extrapolação de limite é acionado o processo denominado “Cadeia de Alçadas”, o 

qual possibilita condições para que os escalões superiores da BB DTVM exerçam o 

monitoramento do processo de regularização de limites de exposição a risco, ao 

mesmo tempo em que não impede a efetivação de uma estratégia considerada 

adequada pelo gestor.  Este deverá justificar a sua estratégia e solicitar prazo para 

permanecer com o limite extrapolado. Cabe à alçada superior competente a 

manifestação quanto concordância com a argumentação do gestor ou das alçadas 

inferiores, concedendo o prazo solicitado para a reversão da extrapolação.  Este 

processo é seguido para limites definidos internamente, não sendo observado quando 

o limite é definido pelo cliente (Fundos exclusivos). A Divisão de Risco realiza o 

acompanhamento do processo de enquadramento do Fundo e da formalização dos 

despachos em sistema automatizado com trilha de auditoria e promove o reporte 

periódico ao Comitê de Risco.  

                                                                 

4.7 Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 (exceto stress)? 

Não há limite implantado pois trata-se de um FIC. A BB DTVM possui limite(s) de risco 

no(s) FI(s) que é(são) comprado(s) por este FIC. 

      

4.8 Descreva as regras de Orçamento da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5. 

Deverão ter limite de risco de mercado todos os fundos de investimento multicotistas 

(não exclusivos) e os fundos de investimentos exclusivos, que não se enquadrem nos 

critérios de isenção de limite de risco aprovados.  A definição e aprovação de limites 

ocorrem no Comitê de Produtos na criação do Fundo, observados a especificidade de 

cada Fundo, e podem ser de VaR, estresse ou outra métrica aprovada pelo Comitê de 

Risco e revisados periodicamente.  

   

4.9 Quando atingiu o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5? Por quê? 

 Não se aplica 

    

4.10 Historicamente, qual o máximo da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 registrado pelo 

Fundo? Comente. 

 Estresse: 10,93% em 01/09/2017 
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4.11 Qual o VaR médio do Fundo nos últimos: 

3 meses? 0,2582%   

6 meses? 0,2604%   

12 meses? 0,2622%   

24 meses? 0,0000% 

    

4.12 Historicamente, qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo 

Fundo e em qual(is) ativo(s)? 

 O Fundo não permite alavancagem. 

   

4.13 Qual o limite para perdas em cenário de stress?  

15% do PL do fundo 

   

4.14 Quando atingiu o limite? Por quê? 

Limite não foi atingido no período considerado. 

   

4.15 Qual o stress médio do Fundo nos últimos:   

3 meses? 5,8522%   

6 meses? 5,9437%  

12 meses? 5,7208%  

24 meses? 5,6339%   

  

4.16 Comente o último stop loss relevante do Fundo 

 Não se aplica (FIC) 

 

5 – Comportamento do Fundo em Crises 

 

Período Evento  Comportamento 

Jul- Out/97 Crise da Ásia NA 

Ago/98 Crise da Rússia NA 

Out/98 Quebra do LTCM NA 

Jan/99 Desvalorização do Real NA 

Mar/00 Crise do Nasdaq NA 

Abr/01 Apagão NA 

Set/01 Ataques terroristas nos EUA NA 

Mar-Jul/02 Escândalos contábeis NA 

Jun/02 Marcação a mercado NA 
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Jul-Out/02 Eleições no Brasil NA 

Mai/06 Crise das Bolsas norte-americanas NA 

Jul-Ago/07 Crise das hipotecas NA 

Out/2008 – Mar/2009 Crise no Sistema Financeiro norte-americano NA 

Jan/10 – Jun/10 Crise de endividamento dos PIGS NA 

OBS: Não se aplica. Início do Fundo em agosto/2016. 

  

6 - Três períodos de maior perda do Fundo (peak to valley)  

  

       Período              Evento Perda Explicação Tempo de Recuperação 

1 
16/05/2017 - 

18/05/2017 
-4,05% 

A rentabilidade do fundo acompanhou a 

rentabilidade de seu índice de referência, 

cujo resultado no período foi de -3,68% 

61 Dias 

2 - - - - 

3 - - - - 

Fonte Quantum Axis. 

OBS: Os dados acima foram calculados em base anual, dentro de uma janela de 5 anos. 

 

7 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos cinco anos 

  

7.1 Atribuição Contribuição (%) 

Alocação NA          

Seleção NA    

Timing  NA      

   

7.2 Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou 

resgates). 

Não houve mudanças de estratégia em razão de fluxo de recursos. 

  

7.3 O Fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação do gestor? 

Quando? Por quê? 

 Não. 

  

8 - Relacionamento com Distribuidores/Alocadores 

   

8.1 Quais os relatórios disponíveis do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? 

Com que defasagem? 

São disponibilizados informes mensais no site do Banco do Brasil com comentários 

macroeconômicos e do gestor, dados de fechamento do mês, rentabilidade, 
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composição e evolução patrimonial. Outras informações poderão ser fornecidas, 

conforme demanda, na periodicidade possível e previamente acordada. 

  

8.2 Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser 

disponibilizada para distribuidores/alocadores? 

A carteira detalhada do Fundo pode ser disponibilizada na periodicidade desejada 

(diária ou mensal), conforme acordado com a BB DTVM S.A., através de e-mail 

previamente informado. 

   

8.3 Com que frequência é possível realizar conference calls com o gestor dos fundos?  

A área de Distribuição da BB DTVM presta assessoria às agências de relacionamento 

no que se refere à gestão dos Fundos. Assuntos pontuais podem ser discutidos em 

conference calls com o gestor do Fundo quando negociado com à Divisão de 

Distribuição. 

  

9 - Atendimento aos Cotistas 

  

9.1 Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua 

periodicidade? Com que defasagem? 

 São disponibilizados informes mensais no site do Banco do Brasil com comentários 

macroeconômicos e do gestor, dados de fechamento do mês, rentabilidade, 

composição e evolução patrimonial. Outras informações poderão ser fornecidas, 

conforme demanda, na periodicidade possível e previamente acordada. 

  

9.2 Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo 

e com qual frequência seu conteúdo é atualizado? 

 As informações estão disponíveis no site do Banco do Brasil S.A. e são atualizadas na 

periodicidade estabelecida pela legislação vigente. As agências de relacionamento do 

Banco do Brasil também podem fornecer informações sobre o produto. 

  

9.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser 

acessado e qual o horário para atendimento? 

 Sim, existe as Centrais de Atendimento do Banco do Brasil informadas no 

Regulamento do Fundo e a Central de Atendimento da BB DTVM S.A. no horário das 

10 às 17 horas, em dias úteis. 

    

10 - Investimento no Exterior 

  

Caso o Fundo tenha investimentos no exterior, preencher os dados abaixo 
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10.1 Qual é a Estrutura desse Fundo? 

 Não se aplica. 

  

10.2 Quais os riscos envolvidos? 

 Não se aplica. 

  

10.3 Qual o produto 

Não se aplica. 

 

10.4  Qual(is) a(s) estratégia(s) de alocação em ativos no exterior? 

Não se aplica. 

  

10.5 Qual(is) o(s) veículo(s) utilizado(s) para estas alocações? 

 Não se aplica. 

  

10.6 Enumerar os prestadores de serviços dos investimentos no exterior (administrador, 

custodiante, RTA, prime broker, entre outros) 

 Não se aplica. 

   

10.7 Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de 

contaminação entre elas. 

  Não se aplica. 

  

10.8 O investimento no exterior foi constituído sob qual jurisdição? Quais são as entidades 

reguladoras pertinentes? 

  Não se aplica. 

  

10.9 Caso o investimento no exterior seja feito através de fundos, descreva como foi 

constituída a diretoria do Fundo. 

 Não se aplica. 
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EVENTOS IMPORTANTES DO FUNDO DE INVESTIMENTO 

 

1 – Nome do Fundo 

 

1.1 Alteração de prestadores de serviço dos fundos geridos: Administrador, Custodiante e 

Auditor. 

Não houve. 

    

1.2 Alteração de dados de contato. 

Não houve. 

   

1.3 Alteração nas condições de aplicação e resgate do Fundo. 

Não houve. 

   

1.4 Alteração da classificação tributária. 

Não houve. 

   

1.5 Alteração de limites de risco dos fundos. 

Não houve. 
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DECLARAÇÃO 

 

Declaramos que este questionário foi preenchido, revisado e assinado por pessoas 

devidamente autorizadas a fazê-lo, respondendo esta instituição pela sua exatidão, veracidade 

e integridade da informação de todo o conteúdo prestado neste documento e de seus anexos. 

  

Comprometemo-nos a manter todas as informações deste questionário devidamente 

atualizadas semestralmente, enviando nova versão do questionário aos distribuidores e 

alocadores nos meses de janeiro e julho, com data-base dezembro e junho, com exceção das 

informações contidas no item 3 – Eventos Importantes, as quais serão atualizadas e 

comunicadas imediatamente após a sua ocorrência. 

 

Rio de Janeiro (RJ), 31 de janeiro de 2018. 
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