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Apresentação

O objetivo deste Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence para Fundos de 
Investimento (“Questionário Due Diligence”) é o de conferir maior racionalidade 
aos processos de diligência voltados para a seleção e a alocação de recursos em 
fundos de investimento, com o estabelecimento de um padrão único para o 
questionário a ser utilizado nesses processos. Geralmente aplicado por 
investidores institucionais ou alocadores de recursos ao gestor do fundo de 
investimento no qual se pretende investir, o Questionário Due Diligence foi 
elaborado e será periodicamente revisado por um Grupo de Trabalho formado por 
associados à ANBIMA. Sua utilização, contudo, não inibe a troca de informações 
adicionais acerca de questões eventualmente não contempladas no documento 
entre as partes envolvidas.  

O Documento contém 3 Seções:  

Seção 1 – Informações sobre a Empresa 

Seção 2 – Informações sobre o Fundo de Investimento

Seção 3 – Resumos Profissionais 

A adoção do documento é recomendada pelo Código de Regulação e Melhores 
Práticas de Fundos de Investimentos. 
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1) Informações sobre a Empresa

1 - Informações Cadastrais 
1.1 Razão Social
����������	
����������
1.2 Nome de fantasia 
�����
1.3 Endereço 
�"��������)*����+�&#''�,�$$-���������.�*��������,�/� ���)* %/�
1.4 CNPJ 
''0#1'0#'2%'''$,'3
1.5 Data de constituição 
$&%'$%$41$
1.6 Telefone  
5$$6�#2(&,31''
1.7 Fax 

1.8 Website 
7770���8�09 "0:�
1.9 Quais são as autoridades regulatórias em que a empresa possui registro? Fornecer 

detalhes sobre os registros, tais como nome, data e nº de registro da atividade. 

��
�,��� ����*����;�� ���
��-�#0&3$+����'3����<����� ����$==2�����
1.10 Membro de associações de classe? Quais? 
/��0� �� ����� >� ���:� � ��� ��.�
�� �� ��� ����� � .����*����� ���� ���������� � �� 
����� ��
��������� ���������?������������.���������� ����� �.����*�����������"�����@)��A�������)�����?���*
1.11 Nome de quem responde o questionário 

�*����.����*B���
1.12 Cargo 
������������8��)��" 
1.13 Telefone para contato 
5$$6�#2(&,31''
1.14 Fax 
5$$6�#2(&,31''
1.15 E-mail para contato 
9��� C���8�09 "0:�

2 - Informações Institucionais
2.1 Quadro societário: nomes dos principais sócios e respectivas participações (anexar 

Resumo Profissional conforme modelo constante na Seção 3) 
�� ���8�� �� �D����� ������*� 5������  )� ������)��� 6� >� )��� ������)��� � E���������� � �����)F��� ?�* �
������ ,�����-�(2=+����$&�����9 �� ����$=1=+�� :���E ���������?�����?G:*����� ��?��� ��*������
<)�F����� ��� ������ � ?��"�� +� "���)*���� � �
�����>�� � ��� ��H����+� � �� ��������.���F*��� ��������� �
������*0� /)�� ��)��� � �:���9�� � � �  � ������;�� � ���� ��*� �+� � � �8���� �+�  ?���� ? �� ��� � ���
������;�� �� ��� ��?��������� � � � I�?� +� � �� ����� �� J��� �� �� ��� ����H)�*�0� /�)� ��?���*� � ���*�
?������������9��*������K�J��� 0
2.2 Principais alterações no quadro societário nos últimos cinco anos. 
�%�
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2.3 Qual a estrutura empresarial do grupo? 

2.4 Forneça o Organograma da Empresa (anexar Resumo Profissional dos principais 
executivos conforme modelo constante na Seção 3) 

2.5 Responsável perante a CVM (anexar Resumo Profissional conforme modelo constante na 
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Seção 3) 
Flávio Eduardo Arakaki- Vice-Presidente Interino de Administração e Gestão de Ativos de 
Terceiros (VIART)  

L
������ ��� ������������ � ��� ��?������ ?�* � ������)� � ��� ����� � �� ���@)���� �� ��/��+� ?;��
9���)�� � ��� �)�� �� ��� ��"�������� �� ?�*�� �J�%/�+� ��?����*�H��� � ��� ��9��B����� �� �D�����
?�*�� J��"��������� ����:��������� 
��M��H��+� 9���)�� � ��� ������������ � ��� ��?������ ?�*��
J��"�������������:��������
��M��H��0�
L���������������$===+���) )�����N����������>��� ���?�������*��+�������&''$+��������"����������
N���� ��� �)�� �� ��� ��"�������� �0� �)������ �)�� ��)��� � ��� N���� ��� �)�� �� ��� ��"�������� � <N�
�8����)� ���9 �� ���� N����� ��� ����� ����N"�*+� ���)� �� �� ���N�� �� �� �D��� �+� ���@)�����
O)��������"��+�!���� ��������������� �����)�� �������"�������� ������)�)��� ��5���+�����������60�
L��)�*������ >� ����� �� �8��)��" � �������� ���� �8��)��"�� ��� ���" �� ��� ������� �� �� ����+� ���� �
���? ��N"�*�?�*���N��������!���� +������������� ���������:)��� �����)�� ����� ��"�������� �����
����< +��8�*)��" �+�����)�)��� �+�:���� � �������������������������� ��!�/+������������ ���������
������������������E���)������� ���9�������;?�� ��������"�������0�
2.6 A empresa é signatária do Código de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA? Em 

caso afirmativo, citar o(s) Código(s). 
/��0���������>���9���N����� ����9)�������;��9 �������.�
�P�

, �;��9 ��.����%��.�
�������������
, �;��9 ����������:)��� ������ �)� ��� �����< �
, �;��9 ����Q�����
, �;��9 ������9 ����� ���������)���� ����������� ��
, �;��9 �� ���� ���� ������9)*��� ���
�*B ������N������
, �;��9 �?�����)�� �������"�������� �
, �;��9 �?�����)�� �������"�������� �������9 ����������:)�� ��
, �;��9 �?���� ��� 9�������������E����� �� ����)����

�������,�������;��9 �?����/��"�� ��O)�*�E���� ��� �
����� ������?�����0
2.7 A empresa é signatária do Código de Ética da ANBIMA? 
/��0
2.8 A empresa é signatária de outros Códigos ou assemelhados? Caso seja, citar as 

instituições. 
/��+����'2%&'$#+���������?��� )���������9���N����� ������������?*���E ����? ���:*����"��������
5�����F?� ��?���� ���"�������� ���? ��N"�*60
2.9 Os principais sócios ou os principais executivos detêm participação em outros negócios? 

Quais? 
�%�
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? 

/��0� � ����� ��� �)�� �� ��� ����� ��8�� �� 
)*�������� �+� �)�� �� ��� ��R��+� �)�� �� ���
��"�������� �� ��� ������ �� ������;�� �+� �)�� �� ��� ��"�������� � ��� �������?��R��� �� �)�� ��
����)�)��� �������.�
�0�
�*9)����8��)��" �����:>��?������?������� ���*B ������ �?��B������"��������?�* ��E)�� �0
2.11 Descreva breve histórico da empresa. 
�)������ ���$&���� <����� � ��� $41$+� ��� ������� � �� � ��� I����� +� �� ���8���� �D����� ������*� >+�
��)�*�����+�)���������)��� �E���������������?���*�E��B�� +�� :�� ��� *������ ��*�?G:*�� �� �������
���.���F*��+�������� �������*0��
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�
�� ������ >�  � ��� �� :��� � ?G:*�� � ��� ��>����� ������+� �� ������ ?�������� ��� � ���� ��� ��9�R���
:����*������ � �� )��� ��?*�� ����� ��� ���������� � � �� 12+(���*� ? �� �0� /� � 3+&���*� �9������� ��
? �� �� ��� ���������� S� &=+3� ��*� � ����? �������� ������ �@)�� �� � �>��� �S� #&+$� ��*� �N@)�����
������:)F����?�* ���F�S�&��9������,:��� +�$4������BR��,�9��������#�������;�� �������?��������� �� �
�8���� �� 5I�?� +������ ��J��� ��������H)�*�60��*>������ +� ���*�����������K��)�����? ���� +�$1+&�
��*�������������������.��� &3T ���0�
�
�� ��)��� � ��� ������ "��� ������ :��� � � ������*+� ��>� �� �8��)�� � ��� ? *F������ 9 "�����������+�
?������ � ? �� ��� ���� � � � B�:����� +� ��������� +� ��E������)�)��� �� ?������� � ��� ���"�� �0�
��)�*������ >�  ���� �� �9����� E�������� �� � � ��� �� �� :�*�N�� � �� � � ��� �� ��� ��������� � �+�  �
��9)�� ���� ��E�������� �������E������)�)���� �?�F�0��
�
��:�� ��������� �� ��*�"����� ?������?��� � ��� ������ ��� ���G������ ��� E)�� �� ��� ��"�������� � ��
 ?����R���� ������� ������?�����0�� �E ���� ����M��9��������������� ����")*9�� �?�*����.�
�+�
�����8���� �D�����������*� �)?����@)�����? ���� ����� �������� ��*������������ +�� �����" �����
������� �� @)�� � �����?� 8�����������U�&34+=�:�*BR������'=%&'$20��� F������ ���.���*>��+� ���
I)�B ����&'$2+�� ����? ���)���$3+'V+��)?��� �����#+'�?0?0�� �"�* ���F��� ��8�9�� ����$$V0�
�
Q� 9��� ��� � � ��,�!�/� �� ���������� ?���� ��"�������� � ��� /�������� +� �����? ����� ��
��?���������� ���� :�*�N�� �+�@)��<N���"����������������U�#'�:�*BR��+�? ����� ���������)���� ��
����F"������?������?��R��0�
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. 

/��0
2.13 Cite os Comitês formais, a sua composição em termos de cargos, a frequência com que 

são realizadas as suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões. 
�
����������	
�������������������
�
����? ��E���*���������*����+���E����+�?*���<��+��?� "���?� �)� �+�? *F��������������>9���+�9���� ����
���� � �� � �E �������0� ��� ��)��R���  ����N�����  � ����� �����*�����0� Q� � �? �� � ? �� � "��
���:� �����)*����+�����:��P�
�
W�����,������������������S�
W������ ���8��)��" �������" ������������ ��
W�/)?����������������� ��*����/J��/S�
W�/)?����������������� ��*����/J!��S�
W�/)?����������������� ��*����/J���S�
W�!����������� ��*����!����S�
W�!����������� ��*����!���S�
W�� ��)*� �����������9������������0�
�
�
�
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�����������������������
�
����? ��E���*���������*��������?� "���? *F��������������>9��������* ���� ����? ��E;*� �� ��E)�� ��
��� ��"�������� � �� ���������� �������������+�  :���"��� � ��� �������H��� �� �*������ ��������� � �
� ���������*���<����� ���!���� ��������0�Q�� �? �� �? ����������:� �����)*����+�����:��P�
�
,���/)?����������������� ��*����/J!��+�@)�� �?������S�
,���!����������� ��*����!����S�
,�� ���!���������8��)��" �����!����S�
,���!����������� ��*����!���S�
,�� ���!���������8��)��" �����!���0�
�
X���!��������8��)��" ����!���+����? ��N"�*�?�* ���� +� )���)��):����)� ��"���)�*� )����
�8���F�� +�?������?��������)��R��� :��9�� ��������+�? �>������������ ���" � 0�
X���!��������8��)��" ����!���+����? ��N"�*�?�*��� �E �������+� )���)��):����)� �������� +�
?������?��� �� ����+� :��9�� ��������+�? �>������������ ���" � 0�
�
�
�����������������������	���������������������������
�
��� ����������"�������� �?�����)�� ������)�� ��5� �6�9���� ��?�*��/J!��+�;�9� ��)�D� � ����
���N������*�:�����" +� ����? �� E���*�������"�*���� �� �?� "���? *F��������������>9��������* ���� ����
E)�� �� 9���� �� ? ��  )����� ������)��R��+�  :���"����� ��� �������H��� �� ����������R��� ��������� � �
� ���������*���<����� ���!���� ��������0���� �����>�� �? �� �? ������ ����:� �����)*����+���
��:��P�
�
,�������� ���8��)��" ��������S�
,���/)?����������������� ��*����/J!��S�
,���!����������� ��*����!���S�
,���!����������� ��*����!����S�
,����?���� �����
�������/J!��+����? ��N"�*�?�*������"����������9���� �� ��E)�� ��
�)*��9��� ���0�
�
,���/)?����������������� ��*����/J���+� �!����������� ��*����!������ �!��������8��)��" ����
!���+����? ��N"�*�?�*��� �E �������+�?������?���������)��R��� :��9�� ��������+�? �>������
������ ���" � 0�
�
�
���������������	��������
�
�
��� ������N��� ��?����� ��*� >�)��;�9� �@)�� ��)����� E �����)�D� ������ ���N���� ��*�:�����" +�
���� � ? �� E���*������ �8������� �� �"�*���+� �����������+�  � ���N�� � � �� ������ �� E�������� � �� ���
��?������  :<���"��� � ���*�H��� ���  ?����R��� ��� � �?��� �� "����� ��� ���" �� ?����  �� E)�� �� ���
��"�������� � �� ���������� �������������+� �� ��E����� ��� ������>9���� ?���� ?������?��� � ��� *��*R��� ���
�F�)* ��?G:*�� �+�� ��������� ��"���)�������� ���� :���"��� �����������H������������� �� ��������
��"�������� � �� � � � ����� ��� �*���<����� � ��!���� � ��� ����0��� � ����� >� � �? �� � ? �� �����
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���:� �����)*����+�����:��P�
�
W�!����������� ��*�����������8����!����S�
W�!����������� ��*�������������N"�*���!���S�
W�� ���!���������8��)��" �����!����S�
W�� ���!���������8��)��" �����!���0�
�
,�J����?��������������!���+����? ��N"�*�?�*��?��@)������ �D���������� ���*�?������?�����
��)��� �?����E ���������E ����R���@)���)8�*�������� �������������� +�? �>������������ ���" � 0�
,�J����?��������������!���+����? ��N"�*�?�*��� �E �������+�?������?��� �� ����+�
 :��9�� ��������+�? �>������������ ���" � 0�
�
�
����������	��������������������	�������
�
����? ��E���*���������*����� �� "����� �������G���������E)�� ������"��:�*������� ��?� �)� �+�� ��
:���� � �� ���)*��� �� ��� ?��@)����� ������ *;9����+� ?� ? �� �� ���@)��� � � � ? ��E;*� � ��� E)�� ��
��?�������������)�)��� �0������)��R��� ����N����� � ����������*�����0���� �����>�� �? �� �? ��
��������:� �����)*����+�����:��P�
�
W�/)?����������������� ��*����/J��/S�
W�!����������� ��*����!����S�
W�!����������� ��*����!����S�
W�!����������� ��*����!���S�
W�!����������� ��*����!����S�
�
�
�����������������������������	�������
�
����? �� E���*������ �?� "��� ? *F�������� ������>9���� ��� �* ���� ���� ���" �� � �� E)�� �� ��?������� ��
����)�)��� �0� ��� ��)��R���  ����N�����  � ����� �����*�����0� �� � ����� >� � �? �� � ? �� ���� �
���:� �����)*����+�����:��P�
�
W������������������������S�
W������ ���8��)��" ��������S�
W�/)?����������������� ��*����/J��/S�
W�!����������� ��*����!����S�
W�!����������� ��*����!����S�
�
�
�����������������
�
����? ��E���*���������*����+��� �?��B��+�?� ? ��*���������?� �������� ��?�������� �������>��� +�
*�@)���H��������� ����E)�� �+�� ��E)�� �������"�������� ��������������������������0������)��R���
 ����N����� � �����:�������*�����0���� �����>�� �? �� �? ����������:� �����)*����+�����:��P�
�
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W������ ���8��)��" ��������S�
W�!����������� ��*����!���S�
W�!����������� ��*����!����S�
W�!����������� ��*����!���S�
W�!����������� ��*����!����S�
W�!��������8��)��" ����!���+����? ��N"�*�?�* ���� S�
W�J��� ��)*� ���������9������������0
2.14 Se o grupo econômico 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) 

������"�� ����������������� ���9���� �� �����)�� ������������ ���� �?������ ��?�*��?�;?���������
���������������������������������� ���!���� �������" ������������ �0��
����� � ��� ����� ��� ���"������� ��� ������������ � �� � �E��)����� ?�*�� /J���� �� /)?��������������
���� ��*���������" *"����� ������ �)� ��?�������" ������������ ���+�� ���� ����E)�� ����?������+�
?�*��/J��/���/)?������������������ ��*�����)�� �������"�������� ����?������0��
��� ���"������� ��� 9���� � �� � ���*�H����� ?�*�� /J!��� �� /)?�������������� ���� ��*� ��� !���� � ���
���" �� ��� ������� �� �+� � � ��� � ��� E)�� �� ��?������+� ?�*�� /J��/� �� /)?������������������ ��*� ���
�)�� �������"�������� ����?������0��
IN� �����"�� ������)��;������� ��� *�� ������ �?������ ������">����� )����"���,?����������+���������
,� ����� ������������ ��� �?����R��� � �? ����"��� ? �� ������>�� � ��� /J.��� �� /)?��������������
���� ��*������ ���� ��.���N�� �P�
�
�����������������������
�
��	�������	���������������������
��������
�����������	����������������������������

�
,��� �)� ��?�������" ������������ �0�
,��������� �������"�� ����������������� �E��)��N���0��
�
����������	���������������������
���������������������������	�������

�
,������" *"����� ���9���� �������������������E)�� �������"�������� ����?�������������)�)��� �0�

�
����������	���������������������
�����������������������������

�
,�������>9����?����� �? ���� ����E)�� �������"�������� ���������������������������0�

,�!���� �������" ������������ �0�

�
�����������������
�������
�
����������	���������������������
�	�������������������

�
,�/ *)�R���@)��9�������� �?� ��������� �:���N�� ����@)�� �K�����������������������0��
�
��
���������������������
�
���������������������

�
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,���@)����� ���� ?����R���E����������0��

,�.��M, EE��������Y�:� 0��

,��)��;��������F�)* �0�
�
,�/��"�� ������ ��� *�� ����������" ����?����" �0��

,�/��"�� ������)��;����@)�*�E�����0
2.15 A instituição possui área de tecnologia da informação própria? Caso afirmativo, detalhar as 

atividades atuais, organograma e a qualificação dos profissionais. 
/��+�����">������������������������������������� * 9��������E ����� 0�

�

���������������������������������
��������������������

• � ����)�� 0��

• 
��)����� 0�

• ���? ��:�*���������� *)�� �������Z�0��

�
��	���������������������
�	
�������������������������������	�������
��

• / *)�� ���0��
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�
����������	���������������������
������������������������������������������
����������������

• ���������� �������������������0��

• �����" *"����� ������)����� ����� *)�R��������0��

• 
 ��* ����� �������� �?���������" *"����� ����� *)�R��������0��

�
�����������������������
��	
��������������

• �����" *"����� ������)����� ����� *)�R�����?� <�� ��" *��� ��?�����)�� ������ 9���������
! "��� +��� 9������/ �����+�������� �����*���������� ���� +����*)��� P��

• �? ������9)*���� �����)��� ������" *"����� ������������������0��

• �? � �� ���9;�� ����?�� ��H��� ������������+�B � * 9��� �����?*������ ����� *������R������
���0��

• �������?��� ������E����� �����)�� �+� ������� �����?�������� ?����� ��*������0��

• !���� ������������������������*��� �K��� *)�R�����?� <�� ��" *��� ��?�����)�� ����
�� 9���������! "��� +��� 9������/ �����+�������� �����*���������� ���� 0��

�
����� ����������
�!�������������
��������
�������������������������������

• �����" *"����� ����� *)�R���� �Y�:�� ����!��I0��
�
������������������������
��	
���������������

• �����" *"����� ������)����� ����� *)�R�����?� <�� ��" *��� ��?������>��� +������������� �
����������+�!���� �� �? ����"�+�T�:����� ���� ��������������+�������������8�������+����*)��� P��

• �? ������9)*���� �����)��� ������" *"����� ������������������0��

• �? � �� ���9;�� ����?�� ��H��� ������������+�B � * 9��� �����?*������ ����� *������R������
���0��

• �������?��� ������E����� �����)�� �+� ������� �����?�������� ?����� ��*������0��

• !���� ������������������������*��� �K��� *)�R�����?� <�� ��" *��� ��?������>��� +�
������������ �����������+�!���� �� �? ����"�+�T�:����� ���� ��������������+������������
�8������0��

�
����� �����������
�!�������������
��������
��������������������"
����

• �����" *"����� ����� *)�R���� �Y�:�� ����!��.0��
�
����	�������������������
��	
������������	��

• �����" *"����� ������)����� ����� *)�R�����?� <�� ��" *��� ��?������������������������ +�
�)� ���� �.���N���+�/��"�� ��� ��������+�
����� ���������� ���/�9���� �I)����N�� +�
���*)��� P��

• �? ������9)*���� �����)��� ������" *"����� ������������������0��

• �? � �� ���9;�� ����?�� ��H��� ������������+�B � * 9��� �����?*������ ����� *������R������
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���0��

• �������?��� ������E����� �����)�� �+� ������� �����?�������� ?����� ��*������0��

• !���� ������������������������*��� �K��� *)�R�����?� <�� ��" *��� ��?��������������
���������� +��)� ���� �.���N���+�/��"�� ��� ��������+�
����� ���������� ���/�9���� �
I)����N�� 0��

�
����� �	���������
�!�������������
��������
��������������������	��
���

• �����" *"����� ����� *)�R���� �Y�:�� ����!��/�0��
�
����������	���������������������
��	����#�������	������������

• �?����� ��*�H��� ������E������)�)���������0��

• �� ��������� +����? ��:�*�H��� �������H������� ������ *)�R�������������)����� �0�

• �� �?���� ���B � * 9��� ����������������	
�����0��

�
������������������������
���������������������������

• �� ���� ����� �������������� ���:���������������*�H�� 0��

• /)? ���+���E������)�)������� *;9���������? ��:�*���������������0��

• �� �� �����F"�*�������"�� �������� ���:���������������*�H�� 0�

��
��������������
�!�������������
���������
��������������������

• /)? ����?���� ���:���������������*�H�� 0��

• ��"���N�� �������)�� ��� ���:���������������*�H�� 0��

• �����" *"����� ���?� �)�� ����� *)�R���� ���:����������������*�H�� 0��

• !���� ������������������)�������� ���:���������������*�H�� 0��

• /��"�� �����? � ���)�)N�� �������� ����?������ ��������?�����)? ������?����*�H�� ����
���� * 9��������E ����� �����*�� �)�����R��0��

�
����������������������
��
������	����������
�������

• !���� ��������������+������" *"����� ����� *)�R��������"�� ������ *;9�� ������	
�����+�
������������ �)������ �� ���:���������������*�H�� ����8���� 0��

• /)? �������� *;9�� �?�������������)����������������0��

�
����������	����������������
��
������	����������
�������
�
������������������������
��	����#��������
��������

• �� ��������� +����? ��:�*�H��� ������E ����R���������H������� ������ *)�R���������� ��
��:�������������*�H�� +�����*������? ��:�*����������������E����� ���9���*0��

• !���� �� ��?� ���� ��������"�� �������0��
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• �� �� �����F"�*�������"�� �� ���:������������*�H�� 0��

• ��*�� �)�����R�����������0��

• �*�� ����� ����9������ ?����� ��*�� ������������ ���:������������*�H�� ����������*���
���? ��:�*�����0��

�
��	�����������
�!�������������
��	����#�����������	 � �����

• �� ��������� ������? ��:�*�H��� ������ *)�R��������0��

• ��:���������B � * 9��� �5T
�60��

• /�9)������EF�������*;9���������E ����� 0��

• �� �� ������F"�������/��"�� ������ *;9�� ��5��/60��

• ��*�� �)�����R���� ���:������������*�H�� 0��

• �*�� ����� ����9������ ?����� ��*�� ������������ ���:������������*�H�� ����������*���
���? ��:�*�����������0��

�
��������������
�!�������������
���������������
����������
������	�����
�������

• �� ��������� +����? ��:�*�H��� ������ *)�R���������� ���*� ��F"�*�������? ��:�*�����0�

• ����H������� ������ *)�R��������0��

• ��*�� �)�����R���� ���:����������*������? ��:�*�����������0��

�
����	�����������������
��
��������������������$�����	%�
������

• ���? ��:�*�H��� �������H������� ������ *)�R���������� ���:��������������E����� ���9���*0��
�
����	�����	����������������
��
��������������������$�����	%�
������
�
����������	���������������������
�������������������

• ! "�������������0��

• ������>9��������0��

• /�9)��������������� ����)�����������9;�� �0��

• �������� ������0��

• �� "����� �������" �������0��

• !���� � ?����� ��*�����������?��� �������>9��������������
.��8�����?9�����0��

• ��@)����)���������0��

�
������������������������
�������&�����������	��$���������

• �� ���� ����?��� ��H��� ����9���� �������������������0��

• ������>9��+�� �)������ ��������?��B ������0��

• � ��E;*� ����?� <�� �������0��
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• !���� �������R�����*���"�����
�*B ��������� ���� ������)��������"���)*������������0��

�
������������������������
�������������������������#����������

• �*���<����� �E�������� ��� �������N�� ������0��

• �?)���� �����)�� �������0��

• �� "����� �������" �������0��

�
������������������������
���������������������������������������������

• /�9)���������� *;9���0��

• ��@)����)��������9)���������� *;9���0��

• � ��� *���������� �*;9�� �K���������0��

• �� 9��������� ����)������������0��

• ��� �������0��

• �� �?���� +�B � * 9��� ����@)����� ����� *)�R��������9)���������� *;9���0��

• /�9)�����������E ����� ���� �)�����R���� :���?���?����"��������0��

�
��������������
�!�������������
���������������������������������������������

• 
 ��� ������ ������������ �� ���"��� �������9)���������� *;9�����������E ����� 0��

• /)? ������?����*�H�� ��� ?����� ����E����������������9)���������� *;9���0��

• � ��������9���*0�

• !���� ���������H��������� �0��

• !���� ����")*����:�*������������E������)�)���������?*����R��0��

• �"�*���� �����	
������������;��9 ����*��� � �0��

• ��: ���;�� ����������������9)���������� *;9�����������E ����� 0��

�
����������	�������������������������������������������������������
�
������������������������
���������������������

• �� �?���� ���B � * 9��� ����B���7����+�� E�7�������� *)�R������������ 0��

• ��@)����)��������� *)�R���������5���� *;9���+������� ������E ����� +�����?*�����" �6�0��

• ������� ������ ������?��������������?����� "�����������������9;�� 0��

• !����������� ����� �E�9)���� �������0��

• ! "�������������� �0��

• !����������� �������" �������0�


�� � * 9���+�?���R��+��>���������E�����������?���������" *"����� �����?*�����" �0
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3 - Números da Empresa
3.1 – Preencha a Tabela abaixo com os valores correspondentes aos números da Empresa. 

Ano Patrimônio sob 
gestão (posição de 
final de período) 

Número de pessoas 
que trabalham na 
empresa 

Número de portfólios 
sob gestão 

2013 ������������	��
�� ��� ���

2014 �����	���������
�� 	�� ���

2015 �������������	�
�� 	�� ���

2016 ���������������
�� 	�� ���

2017 �	�������������
�� ��� ���

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

• Fundos: 
Domicílio local 

Domicílio em outro país 

     Nº            % Carteira 
	����
���

  
�

• Clubes �

  

• Carteiras 
Domicílio local 

• Res. Nº 2.689 

	�	�
���

  
�

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

Tipo Nº  Exclusivos % total 
• Curto Prazo � � �

• Referenciado � � �

• Cambial 	 � �
�	

• Renda Fixa ��� �� ��
��

• Multimercado �� �� 	
��

• Dívida Externa � � �

• Ações 	� � 	
��

• FIDC � � �
��

• FIP �� �� �
��

• FIEE � � �

• FII � � �
��

• Fundo de Índice (ETF) 	 � �
�	

• Outras categorias 	� 	� 	�
��

3.4 Com quantos distribuidores e/ou alocadores a Empresa tem acordos ou contratos de 
distribuição? 

nº ��
3.5 Considerando o volume total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco 

maiores distribuidores ou alocadores? 
   ���
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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 executivos)? 

   N/A  
3.7 Qual a distribuição do passivo segundo tipologia de investidor? 

Tipo nº          % passivo 
• Pessoas Físicas 918.67

8 
�����

• Empresas �����	



�	���

• Instituições Financeiras/ Seguradoras/ Soc. de Capitalização �� 0,28 

• Investidores Institucionais Previdenciários ��
 11,56 

• Distribuidores, Alocadores (inclui fundos de fundos de 
terceiros e family offices) 

��� ����

• Investidor Estrangeiro �� ���	
• Governo ����	� ����	

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. 

��������	
�
����
��
� �

� ������

� �����

� �����

� �����

� �����

� �����

	 �����

� �����


 �����

�� �����

������ ������

4 - Receitas da Empresa
4.1 Qual a estrutura de receitas da Empresa? (gestão, performance, comissões, rebates etc.) 
�������������������������������������������������������� �
4.2 Qual parcela do resultado da Empresa vem da atividade de gestão de carteiras? 

����!"��������#"$%�&'�����	
4.3 A receita de Taxa de Administração é suficiente para cobrir os custos da Empresa? 
%���

5 - Recursos Humanos
5.1 Quais as regras de remuneração ou comissionamento dos funcionários e associados? 
(� ��� ���)���� �� ���� �*+� �� ����������� ��,�� ����� ������ ��� *� ��� � ��������� ��
 *������ �������
-����������� ����������� ��,���.-/0-+�������������1�������2�������.����������
.��1�.�������������������3������ ���)������,�� 4 ���� ��1���56������ ����������
 ������������7��.������������8������6���������9��������)� �����#����������2�����
��.������������.��1�.�����������������1��������*)����������
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5.2 Quais são os mecanismos de retenção de talentos usados pela Empresa? 
(����*����*���1����������������� �����6���7� ����*������� �*������1���5� ����*
���������1�����������7�����*��������� �����:� ���-�����+���:�����#������ �� ���
# ���7����� # �*�� ��� �:� �� � #��*8����  ���4���� �����7���� �������� ���� ��� �����1����
 ����7�*��������������.-/0-���1�6���������*�����������, �*:� ������*� ���������
 �� *��������� �������
-*+������7��������1�����7�*�����#��;���#��1��������������1������/������������� �
����1��� � ��� ����  ��������7� # 1����� �� ��������8� � ���  �����:� ��� � # 1����� ��
 ��8� ������� ��� ���� �� �� ����7�� #  ��� ������� ��  ������ � ���������� �� �������� �
��� ��������������������� ��8� ������������7�*7��������8���*�������
(���������4 ��3���/��������������� ���������1����+��������*������� ���*����������
������ ��9� � �������������� ��� ���� �� ����� 4��� � �*���� �� �����4 �� �� ���7��:� ��
 ���*�����������������������*�2����������< �����)����2�������=2>?.<2�
$�������������;�*� ��.-/0-����� �������*������������1������� ���)��������*�����
 ����������� ��������������������� ������@�����������)����3����������������� ���)����
���;*���*���47����
$����*1��������@��+����� ����6�������������*8�����8�����������������������������
�����������3��*4���������7���������*8��
-������ �� ���� ������9��� �� ����* � �� ������� ����� ��1������ � .-/0- ���������*�5�
�� �*����������������:� ������� ���)�������������������������1�@���
5.3 Existe uma política para treinamento e desenvolvimento profissional dos 

funcionários/associados? Qual? 
%��� ?� ��� ���� �� �������� ��  ��������� � ������� ����� � >��7�������� .��������7�  ��
��7�����  ����� �� ��������������� ������* �  ��������7�� �,�1�  ������ ���� 3��*��� ���� �
���������*�5� 7����� ������ ����  ����� �� ����*�5���� � ��������������� A���������� $9�!
����������B��������.�������/������C�

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? 
-.-/0-����+����*���6���������,��������+����� �����3��8)��� �����8������
����*������������ �� ������)�������+1���
6.2 A empresa já foi objeto de avaliação por agência de rating? Qual a nota atribuída à gestão? 

(anexar relatório mais recente) 
%���<�D>?E(�����	������������ �� ����F2("'<G������4����*�2/'.E"����1�����������
�����, �*:� ����3��*�������1�����A��*8�������1���� �*�
6.3 A empresa já recebeu alguma premiação por publicações ou entidades no que tange à 

qualidade e ao histórico de gestão? Quais? 
���������	������!B�*8��1������� ��������7���6����*8��1������� ������������� ��,�
���7��
���������	������!�&��*8��1���������������7���6���&��*8��1��������������������
��,����7��
������������� ������!��"��!������=���������������������������� ���* ���+������7�*�����
���*������� �,��������
�	#�
���$�#	
��%���$�
����!������&�'
��	�(��	
�)��%�
�*����$�
����!�����
�+�,�#-.����=-.-/0-
 ��3����������������H��1 ���������;�������������, �*������
������������� ������!��"��!�����/=���������������������������� ���* ���+������7�*�����
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���*������� �,��������
�	#�
���$�#	
��%���$�
����!������+���*�0

	��+����-.���/=$���������"��H��1'��-��������
 ���1����������H��1
����	� &� '�%	� $�#	
���� 	�� ���1� &� '
��	�(��	
� �	
���	
 =,�#-.���/ ! �& B�*8�� ������ ��
2�������"����2�,�
�	#�
���$�#	
��%���$�
����!������+���*�0

	��+����-.���1=$���������"��H��1'��-��������
 ���1�����
2����� )$� �0$20� 3��
��� $450� $6�0� �0� �)� 76 ��������� ��� "$$% ��� �*���� ��*� 6����* I�*��
< ��J�� ������+�������K��K���� �����	�(���8��%��%	��	�%��8����	�����1�
����	� &� '�%	� $�#	
���� 	�� ���9� &� '
��	�(��	
� �	
���	
 =4	:-.���1 ! �& B�*8�� ������ ��
2�������"����2�,���
�	#�
���$�#	
��%���$�
����!������&�'
��	�(��	
�)��%�
�*����$�
����!�����
�+�0;�-.���9=-.-/0-
 ��3����������������H��1 ������������ *������ ���� ����, �*������
6�	���%��*	���������20���+$�#	
���	���
�6	

���
=��������� ���� ���7�� A����=����C
����+�� ��� �*���� ���� %�
� �����	
� �	
����
� %	� 8��%�
� %	� ��#	
���	���� %�� �	�!�%�� *	���
����������*�0

	��+�0�'�������*�5�����*���7����/�7��������/������ ����*�.��3��������������
�������1������������ ���1�����L�
MB������������2/$�N
MB������������"$$%N
6�<�����3$��	�(��� 3��!�� *���� $�#	
���� +��	�(��� �	
���� %	� �	�%�� )���� 	��	�(��� �	
���� %	�
0=>	
�+�)	#-.�����

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) 
-�3����+ �����������������������������������1�������,� ���7���� ����������� ��:�
�+ �� ������)*���� ��J�� ����:��+ �� ���������)7�����*���)*����������*
7.1.2 Principais mudanças na equipe de pesquisa nos últimos cinco anos 
-�3���������3����������������6�*8�K�����������������7���������������+ �� ����
��)*�������3�����<�-1����������8��7���*����������������<,� ���7���)����
7.1.3 Utiliza research próprio ou de terceiros? Em que proporções? 
?�3����������#��)*���� ��J�� �� �� ���������������*+�����5����������������?����
��� �����*���)�� *���� ����������< ������O����*�����-���� ����P�����<����.8����(�
�������������������!���������������� �������*� �������#� ������������� ����*�

Q��������7��������)*����������*� �� ���������������*��������5����������������� ��
�����3������� ����������������� ��������� �7�*� �������*�14��� �� �� ���@���

( ���*���������� ��������������*�,������������������������������
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 (sell side)? 

?�3����������#���3����� ��J�� ������ ������ ��9����� *�����)*������+����8���9�� ���
����*��� ��J�� ������6��@������������7�����<���*����#���3�����������*����*�5�!�� ���
��������	�
�� �����������������3���� �����  ��������� � �����8�������� ���4 ���� �
 ������������ ���"/���������������)*�������� ����
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-�3���������*8��������������	������
7.1.5 Que serviços ou sistemas são contratados para apoio na análise? 

%��  ����������  ����*������ ��������� � � ��J�� ��� �*+� �� ���7���� �� ���������� �����
��� ��������������� ������� ��J�� �!����� ����������R���� ����+��� ���������������
��)*����+ �� �
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) 
- I/-"' ������ ��� %����������:� �� A%>�<'C ���� + ���*�5��� � ������ �� 2����� ��
/�7���������� �� S����� �� /�������� .IB �& ���� � ���) ��7����� �� �����:� ���?� ������
���� ����#��������2�������"����2�,�A�<2/0C���"����I���)7�*A�<I-"C�
<���*�������2�����<�������������%>2<%����������:� ����<-2<����������#��������
����2/Q.��2/$��2//��A.���������1���1�������������C�
7.2.2 Principais mudanças na equipe de gestão nos últimos cinco anos. 
As principais mudanças na equipe de gestão da SUGET foram: 
- Em novembro/2014 foi designado como Gerente Nacional da GEVAR, o Sr. Camilo de Léllis 
Cavalcanti Júnior, que desde 2005 atua na SUGET;   
- Em novembro/2015 foi designado como Superintendente Nacional da SUGET, o Sr. Sergio 
Henrique Oliveira Bini, que dede 2008 atua na VIART ;   
- Em dezembro/2017 foi designado como Gerente Nacional da GEFIX, o Sr. Fabiano Penna 
Zimmermann, lotado na gerência citada desde o ano de 2008. 

7.2.3 Que serviços ou sistemas são contratados para apoio na gestão? 

!O*������1A���7��������������@��CN
!O���� ���A���7��������������@��CN
!< ����)�� �AO�� ���Q����K2�������������)*�������������1CN
! T������ A��������@��K���7���� �� ��)*���� � ��J�� �� ����� ����� ��*� ������� � ������ ��
��7������������������C�C
7.2.4 Qual o processo de seleção e acompanhamento das corretoras? 
( ��� ���� �� ��*���� + ��7����� �� ���� 1�����L ����  ��������� 3�� ����� ��� B�� ����
O(I<%$-����� ���������K��������������3����������B�� ����OBU2�- ���3�����������
 �7�* ��� ��*� ������� ��5� ���������@�� ���� ���*�5�� ������@�� ���B�� ���� O(I<%$- � ����
���������@�� ���*�5�� ������@�� ���B�� ���� OBU2� -� ������ �� ��� ���� �� ��*���� ��� ��
������ ���� ����� �� 1������ � ���������� ����� ��7������ � 7����� ���� ��� ��������@��
 ���������� ��)*��� 3��*�����7� �� ������������ �+ �� � � �� ���3���� ���
 ���������K��������������� �������� �� 7�*��� ����� ���� ��� ��*��� ���� ������ � �7�*�����
���������3��*���������� ����*������7���������������3��������������*������

(����7����L��������� ��������*��������������@�����B�� ����OBU2�+����1��9���3����
 ���������K������������������������4�������*�<,� �����O��H������ �� ���*�����������
��*�$��1������T��*��� ����(���� ����*��OBU2O(I<%$-�

'*	��=>	
�	���	�!�%��%	�3��!?��
<���� 8���*������ � ���*�5�� ������@�� 7�� B�� ��� �� O�* �� �, *���7������ ���������@��
��������������� 3�� ��6�� ������� �� -?O/B- �  ���������K�������������� 3�� ������� ��
�4���� � ��*� <,� ����� O��H��� ���  �� � ��*�� ��������� ��*� $��1���� �� T��*��� ����
(���� ����*��OB2UO(I<%$-
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7.2.5 Liste as corretoras aprovadas. 

��7��$',040��60�0�����04'��3�)�&�'6��0@A����B����
�����

%-?'-?Q<"

O"-Q<%.(

O'�$-.'>-V.'IB%K-

>O%O"-%/V..'IB%�-�

%-2"-

."<Q/'%>/%%<

O�.V/T>/Q<PQ'IB

0$/?I<%'/B<?'(%

'>VV<''$"<O(?

.-$/'-VB-"W<'%

"<?-%.<?X-

�>/Q<

��7��$',040������04'�3' ��60�&�'6��0@A���
�B��������

."<Q/'%>/%%<

O"-Q<%.(

%-?'-?Q<"

>O%O"-%/V..'IB%�-�

%-2"-

O'�$-.'>-V.'IB%K-

0$/?I<%'/B<?'(%

"<?-%.<?X-

O�.V/T>/Q<PQ'IB

.(?.Y"Q/-

.(/?I-V("<%

'>VV<''$"<O(?

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. 

-��������������7�*�������������B�� ����OBU2+L

Z$������������������ *������ �����������������������7�*�������*������ ��������
���4���������������!����������������7����*�����N
Z$�����3��������������)�����������������������7�*�������*������ ������������������!
����������������7����*�������N
Z$������������������@������������������������������7�*�������*������ �������
�����������!����������������7����*������
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-��������������7�*�������������B�� ����O(I<%$-+L
Z$�����3�������������� *������ �����������������������7�*�������*������ ��������
���4���������������!����������������7����*�����N
Z$�����3��������������)�����������������������7�*�������*������ ������������������!
����������������7����*�������N
Z$�����3��������������@��������������������������	���7�*�������*������ �������
�����������!����������������7����*����	���

(����7����L-�������@�����*�5�������B�� ����OBU2������������ ��� ���4��� ��
������� ������� ��������� ���������1� ������:���������������*� ������1����1��

<���*���������45�������������@���������������������� ����������� ���3�����������
 �7�*�� ��������7�*�������� ���������K��������������L

'*	��=>	
���
��	�!�%�
�3' ��60�

?��� ����������� ���3�������������� ���������3������������3�������������������
������7�*��������������3��������������������������� �� *������ ���������:�;*��������
�, *�4��������3�������������1������
[����� ���������������� ������ *������ ���� ������������)����A����� ����������
*�1����C�+��� �������1������ ���������3���������������3��������������������
������������7�1���������7�*�����%�� *������ ��������5 �����������*8���7�*������
-�����+ ���������7�1��������5� ���������������������3����������� �7�*��1������

'*	��=>	
���
��	�!�%�
�3�C)�

?��� ����������� ���3�������������� ���������K��������������3������������
3�������������������������7�*��������������3��������������������������� ��
 *������ �����������;*���������, *�4��������3�������������1������
[�3����� ���������K��������������������� �����A����� ��������,��*�1����C�+��� �������
1���� ��  ���������K�������������� 3�� ��� �������� �� 3����������� ��������� �������� ��
��7� 1���� � ��� �7�*����� %��  *������ ���� �� ����  ���������K����������������*8�� �7�*������
-�����+ ���������7�1���������� ���������������������3����������� �7�*��1�����
7.2.7 Qual é a política de gestão de caixa da empresa? Há uso de operações compromissadas 

com títulos públicos, outros fundos de investimento, CDBs de um dia? Descreva-a. 

-��*4�� ���1������� ��,����7�*�1��������������@�� ��������������������*���������
���4��*���;�*� �����������
7.2.8 Como a gestão controla o prazo médio dos títulos para fundos de longo prazo, para fins 

de sua classificação tributária? 
(���5��+���������������3����������� *������ ����������)���+ �����*����������������
���������������)���������7+������������� �� ������������-�������@�������������6����
�����5��+������������������3���� ���)���
7.2.9 De que forma o desempenho dos gestores e dos fundos é avaliado? 
?� ��������������������1�����+�7�*��������7+��� ��������7������������.-/0- ��
����������*8������������������������@��
7.2.10 A quem os gestores prestam conta da performance dos fundos? 
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(�1�������������� ���������*�������I� �$�����������)�����*+�������������� ����
 ���� *���������������, *���7�� ���������������
7.3 – Risco
7.3.1 – Estrutura 
7.3.1.1 Descreva a estrutura de gerenciamento de riscos da empresa (anexar Resumo 

Profissional conforme modelo constante na Seção 3) 
- ���:� �� ?� ����* �� "�� � �� -��7�� �� '�� ����� ���) 7�� �*��� ����������� # Q��������
<,� ���7�����������-��7����'�� ������ ���� �����������<,� ���7����.������������
B����5 � �� '+ �� �� ���� ���*�5�� � ����� ������� �B������������ ��� "�� �� ��B�� ����
.�+���� � V�3����5 ��� 2����� �� /�7���������� � .�������� -������������ ���
-������������K��������I/-"'
7.3.1.2 Quem é o responsável pela área e a quem se reporta? 
(�������)7�*��*����:� ��?� ����*��"�� ���-��7����'�� �����+��������?� ����*� %��
-*��������'�*���.��5�*����(�������������������*�������!���������������I� �!$���������
7.3.1.3 Principais mudanças na equipe de risco nos últimos cinco anos. 
?��8��7������������3������"�� �����;*����� �� ������
7.3.1.4 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). 

(����������*�5��������1���� ���������"�� ���B�� ���+�B-$%%�*�������
.����*������1���� ������������� ����*�3����5� �+�������������������+���*�5������
��*� ���7������7�*7��������������� ����������� ��������%TV�
7.3.1.5 Quais são os relatórios de riscos, com que freqüência são gerados, o que contêm e 

quem recebe e analisa estes relatórios? 
Q��������������*����������*��9������"�� ���B�� ����.�+�����V�3����5 ����������@��
���47�*���,������������� ��� ����������������*���������,�������3�������7��������
1����������I� �!$����������#\�����.�������������I� �!$�����:� ��
7.3.2 - Risco de Crédito 
7.3.2.1 Descreva a metodologia de gestão do risco de crédito das carteiras. 
- �*� ���� �� ���7�� ���7���� ��1�� �� �������5�� � �� *������ �� �,������� ������*� ���� ��
�������7��������� ���������������"����1������4�����*�)�������� ��� �+������.-/0-
7.3.2.2 Como cada nova operação de crédito é analisada e aprovada? 
-)�������� ��� �+������.-/0-���*�5����)*�������� ��� �+��������������������������
�� ��� � # �������� �� �������� � 1����� 7����� � � ��3���������� �� �������� ��� *������
������*� �����.����������7�������$�*4�� ���"�� ����I/-"'���*�7������.����:��"�� ��
�K��.����:��$*���6�������������
7.3.2.3 A empresa, independentemente do critério de precificação, possui algum procedimento 

ou estratégia no caso da iminência ou ocorrência de eventos de inadimplência? 
-)�����"�� ���I/-"'����������������������������*���������*� ���������7�����7����
3������������� ��������������� ��*�������� ��� �+����
7.3.3 - Risco de Contraparte 
7.3.3.1 Descreva a metodologia de gerenciamento do risco de contraparte. 
%��������*� ����*�������� �� ��������������������� �����������@��������7���7�����
1�������+7����� ������3������������ �������������*���������,�������
7.3.3.2 Como são selecionadas as contrapartes e aprovados seus limites? 
(� *���������,������� �������7������*� .����:��$*���6������ ���������I/-"'���*�
.����*8�����������-��7����'�� �����
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7.3.4 - Risco de Preço 
7.3.4.1 Descreva a(s) metodologia(s) adotada(s) para a apuração do risco de preço (ex: VaR, 

Stress Test, Stop loss, etc). 
-������������"�� ���B�� ���+���*�5�������7+���B���*���"�� �I�"$����+��� � ��
�47�*�� ����������
������8���5�����������������
7.3.4.2 Como são formalizados os controles de risco de preço? 
(� ���+�������������������*���������,���������������������*�)�����1���� �������
�� ��� �� ��I/-"' ��.����: ��$*���6������ ���������I� �!$�����:� �� � ��.����*8� ��
��������-��7����'�� �������������7����
7.3.4.3 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? 
( �����*����������������� *���������������+1���������*�5������*��<"-'!����� ����
"�� ���-��7����'�� �����
7.3.4.4 Nos casos de posições que ultrapassem seus limites, como é o processo de tomada de 

decisão para o reenquadramento?
-7��*�������*������+�����������.����:��$*���6�������������� ������*8���������
����7��3��*�7����#�,�����*���������7�*���������������� ����
7.3.4.5 O administrador ou o custodiante realiza controles de risco adicional para as carteiras do 

gestor? Em caso afirmativo, fornecer detalhes. 
?K-
7.3.5 - Risco de Liquidez 
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. 
-���1������������������������� ���*�3����5���7�*7������)�� ������ ��������� ����������
����*����������������������*� ������*�.����:��"�� �7��������������,������������
��� � �� �47��� � ���)7��� � �7���� 3�� � ����� ����3��*4����� ����� �� ���7�� ��1� �)7��� � ��
�����7���,�147���3��������������� ��� ���������1��������.-/0-�
( 1���� ������� ����� ��� � + ���*�5��� ������� ������*�� �������� �� ���6���� ��� �*�,��
����� ��������������������7�����������@��������������������*�����������������$���
���������������@����������������������*� ���$*�����.�����1:� ����V�3����5 �����6���7�
�� �������� �� ���� ���������� � �������� �  ��� ����� �� .-/0- ���� ���������  ����� ��
*�3����5�����������,�������������5������������� ������������� ����������������19 ���
��.-/0-������ ��� �������1������������*�������������1���
( $*��� ���������5� �� ���� ������ ���*�5���� ���� � �������� ���� �� ������@�� ��  ����� ��
����������*������ ��� �������� � ����S� ��� ��7�*7���� �� ��� �,� ���� � �� ��� ��������� �
����� ��1����� ����  ����5�� � .-/0- � ��� �������� � ���)7�* �� �������*� �� � ��� �47�* ��
*�3����5������������4 ���� �����
-���������� � �������������� ��� �47��� �� �,������� �� ��� � �� *�3����5 ��� ����������
�����������#�I� �!$�����:� �����"�� ����2��������.�����*������������*��������.����:
��"�� �����������*��������.����*8���-������������
7.3.5.2 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? 
?��8)*��������*�3����5���������+1��
7.3.6 - Risco Operacional 
7.3.6.1 Descreva a metodologia de gestão do risco operacional.
- �������� ����� � �����8������ � ������������� ��� ��� �� ����� ������ ��� ���7������ ��
��������������� ����������7�*��������*�)���� ���� ������ �������������7�������$�*4�� �
�����������N ���� ������  8�7��� ��� ������� �������  �� *�������� ��*��S� �����������N�
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��*����*�5����������������9�� ���� �����:� ��� �����*��
-*+�������� ����1���� ��*��3�����+ �� ��������)7��� ����]V��8���Q�������������
���� � �������� ��� �7���� �K�� ������5�� �� � ���:� ��� ��� ���� �� ��� ����� �� �7�*������
�� ������������������������������������ ������ ����*�%�����I� �!$�����:� ����"�� �
�������)7�*��*�1���������� ������ ����*�����������.-/0-���� ����]*��8�����������

7.3.6.2 Descreva os procedimentos de confirmação de ordens executadas e de checagem das 
posições das carteiras e custódia.

-  ���������� ��� ������ �,� ������ + ����� ����7+� ��  ������� � �����������7� ��  ��,��
����� �����������������*� ����������A���7����������������� �����C�
( �����*���� ����������� ���9����������+���������7+����*���*8���� �����8������
���� ��� ������ �� ���������� ��� ������ �,� ������� �� ��� ��� ���� ��� ���7�� �� ������ ��
 ��������� ��  �������� ��� *������ �� ��3���������� � ��� ���7��@�� ��� ��,�� � ��������
A.IB�%<V/.���,������������������� �C�
'��� � � �����8������ ����� �� �*���*8� ������!�� �� "�1�*������ �� 2���� � ��� ������
7�1�����
7.3.6.3 Descreva os principais pilares dos planos de contingência, continuidade de negócios e 

recuperação de desastres adotados pela sua empresa.
�C - .-/0-  ���� ������ � $��1���� �� .����������� ���?�19 ��� = $.?.-/0-� ���� �����
������#�����47������������@��������7���������������� *������� ������������������*����
� �� ���� �� 3��*3��� ��� ����7� �� ������7���� �� �� ��������� ��  ��� ����� �� ���*�5��
��19 ����

�C($.?.-/0-+����� ���� ���4�����7�*���7� ����������� ���������3�����������L

�C.��8� �����1���5����N
�CQ��������������+1����� ����������������19 ���N
 CQ����7�*7������1�������@���������������������7��#����������@��N
�C"��*�5�����������������������*�����

�CQ����������� ����*��� �$.?.-/0-��7�*7���*���6������� � ���7������ � ��������� �
�� ���������� ���������������7� ������ � �� ������� 3�� ���������1�� ��1���7������ ����
���7�����147����K�������147����

�C Q���� 3�� � $.? .-/0- ��� �������4��� �����7�!�� 1����� �7�*���� ������������ �� .-/0-
��������4��������������.?�� ���*�������������������1���������� �� ��������7���
�� ������� �� �������� �� ������� � 7�*������*������ ��� ������@�� �� ��19 �� � ��
 ����3�:� ���1�������������������������1���� ���7��

�C E�6� � $.? .-/0- �� ����� � ����� �� 3������ 1�7�������� ��� 3����@�� ����� ������ � ��
�����7�*7�������� �*���� ��������7�� ����������3�� �������.-/0- �����:� ���� ����*��
�.?�

�C-.-/0- ���� ������������$�*4�� ���.��������������?�19 ��������*�������������
#� ��*8���� ��)�� �� �� ��� ���� �� ������ O% ��


 � ?O" ��


� � #� ��1�*�������@��
7�1����� �� O����*� ?���� �������� ���������� ����� �� 3�� � .-/0- ����� �� ����*�� ���
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���������� ������� ������ Q"// = Q������� "� �7��^ /�������� /�����������* � O./ = O�������
.��������^/�������������������3�������������*���������������������*�����*���� ������ ���
����������������������������� �������
.���*�������� � 1������ I/-"' ������ �� $*��� �� "������� � <���1:� ���� 3�� ��� ���
��6���7� 1������� �  ����������� ��� ��19 ��� �� I/-"' �� ������@�� ��  �����1:� ��� (�
���� �������*�������*����� �����1:� �����L

!$�����������$*������������� ��)�������47�*N
!Q����������V� �*��������������*�������7�N
!'������ ������� ���)��������������7�*7������������7������ �4�� ��N
!B���������������7��������� ����N
!B��������� �� ���7���� ��  �����1:� ��� �� /�������@������� ���� ��Q����7�*7������ ���
���7������ �4�� ���������+1� ���

.��� �  ��� �����1��� ���������*�5�� /�������@��  ����������� F �4�� ��G A������ ���47��� #
���*�5����������7������C�����7������ �����1:� ����9������1�������

7.3.6.4 Descreva a política de segurança da informação. 
�C-$�*4�� �������  ��)���������+1� ��������*� ����������5������� �������������������
������7����������������.-/0-� �����6���7������ ��*�����������������1����������
��������@���7����������1���� �  ������� ��*������ ����1�������������� ���������������*�����
������������ ��������7���.-/0-������������������*������

�C-$�*4�� ���%�1��������/���������+����7�����*�.����:��"�� �����*�.����*8�Q������
���*�.����*8���-��������������.-/0-�

�C-$�*4�� ���%/+�����7�����*����7�*7���������� ���������7���������������)������
/����������� - ��� ��*� ���� �� �) �������� � ��)�� � �� ��@�� ����� ������ �*���6���� �
 �����������  �� ����5����!�� ����� ���������� ���S������ �������*�1������ ��� ���� ��
?������7����� �������������������7���-����� ������������5��3�����������$�*4�� ���%/��
.-/0-���L

�C$������������������@������������7������� ���������.-/0-� ������*�������������������
��7�*1����� 9����������������������5������ ��������������� �������
�C-��������� �������3��7����*�5����� �������������������� �����������������
���1������� ����������������19 �����.-/0-�
 C$�����7������ ������� ��*����������������@������5�����������������������������
�C-��������� �������3��1��������������� �������������������������;����
�C.*������ ���������������@��������7������ ���+����������*� ������*��������'���������
��/����������
�C-���������)�� ���FB���V�����'�*�V����G�
1C .��� �����5���� ���  *������ � �� ����� �� ���)���� 3����� # ������S� �� �� ��1������ ��
�����������

�C - $�*4�� � �� %/ � � ����� �� '��������� �� /���������� ��� ����� ������������ ���� �
���*����������� �� ������-�3����������%�1�������� /�����������*��8����#� ��� ����7��
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���7�������$*���Q��������%�1��������/���������!$Q%/��.-/0-�����7�����*�.����:��
"�� ��<���$*�������@���@�� ��������7�������1����������������7������%/�

�C - .-/0- ����1�� � .����: ������ �� %�1������ �� /���������� 7�� �*��� �� �������� ��
%�1������ /������ ����* �� $�����:� �� �� "��;�*� �� <��� .����: ���� ���������� ��
�����7�*7�������������������@�������7�*1����������%�1�����������������������
-������������$;�*� �2�����*�����������������

(���� ����*����� �� ��������@�� ���  *������ ����  ������� 1��� �� ��1�*�� �����7���� ��
 ���+���� ������*� ���� ��*� .-/0-� ( � ���� # ���������� +  ����5����  �� � �� �������� ��
���)����������������8��� ������������@���� /�����������(����������������� ��������
������/�������@�������1��1����� ���������� *������ ��������������AQ����7�*7�������
8���*�1������������������������������������.��������7��C�(�����������.-/0-�������
���*8� �� ��������� �� ��5�� �� 1��� �� ��1�*� �� ���������� �� ��� �,����:� �� *�1�*� (�
�����1���� ��8� ������������������*������ �������:� ��#%�1��������/������������
��������@����� ��������������*�5������*�.-/0-���������, *���7�����������*� ���������
�����*8��(� ��������3�����*�3�������������/�������@����.-/0-������*� ����������
�������  *)���*� ��  ������� ��*������  �� ������� �� 1������� � �����7S� �� �� $�*4�� � ��
%�1������ �� /��������� � � ����������*�5������ �������  ���������� <��� ��*4�� �+ ��7�����
������3���� ���)��������, ����������4����),�����������
7.3.6.5 Existe sistema de gravação de ligações telefônicas? Qual a política de escuta das 

gravações? 
%��� 8) ������ ���� ��� 1��7���� �� *�1��@�� ��*��J�� ��� - �� ��� ��� 1��7��@�� + ���*�5���
������3��8��7���;7����������������������� ��7��������*�5�����
(� ����#�1��7��@��+������5�����������1��������#\�����.�����������
7.3.6.6 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). 

- �������  ����  �� �3���� ��������� �, *���7������ ���� � ���*�5���� �� �� H!���  ��
������� �������)�������������� ������������5�������������������7������1�������
<������ ��������������5�����������7�����*�������7���������4������������
-� /�������@�� � �� ������� ������ ���47��� # ���*�5���� ��� ���7������ ��� ���������*�5����
����+������7������ �����1:� ��
7.3.6.7 Descreva a política de controle de acesso ao Data Center (físico e lógico). 
( � ���� �4�� � � *91� � �� Q��� .����� �� ����������� + ���*�5��� ������ ��� �����1���� �
 �*���������� ����� ������������5�����3���������)�����'� ��*�1������������
7.3.6.8 Descreva o parque tecnológico atual da instituição. Citar no-breaks, capacidade dos 

servidores, links de internet e telefonia etc. 
- ��� ���������� ��������������5����������$��3��'� ��*91� ���.-/0-+��L

!��
����B/$%=��*8@�����������@�����%�1����N
!���	�'����^�����-���5��������.�����*�5���N
!���	�'����^�����-���5��������Q�� �����*�5���N
!����
�%��7���������*�����������,�N
!��%��7���������*�����������������)���N
!�	%�*��"��9�� ��N
!�	I�����*%����1�B���1��AI%BCN
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!��
�
"���������N
!���%R�� 8��A.�����*�5���C
7.3.6.9 A instituição possui filtro de e-mail, firewall e sistemas de antivírus? 
%���
7.3.6.10 São realizados testes periódicos para verificação de segurança e integridade de 

sistemas? Com que frequência? 
%���-���3�:� �������*�5�����������������7����� ��������1�����������1����������������
+�����*

8 - Compliance e Auditoria Interna
8.1 Quem são os responsáveis pelas áreas de compliance e auditoria interna e a quem se 

reportam? 
( �������)7�* ��*� )��� ��  ���*��� � �� I/-"' A�������C + ��������?� ����* �� -��7�� ��
'�� ������ ( �������� ������� ?� ����* �������!�� ����������� �� I� �!$���������� �������)7�*
��*���������(�������)7�*��*��3������-��������/��������%��$��*�+����������2�*��*��
-����������%��$��*��3����������#)�����-������������*��������3��������7�5��������
#$�����:� ����.-/0-
8.2 Descreva o processo para adesão ao Código de Ética e Conduta, bem como suas 

atualizações, pelas pessoas que trabalham na empresa.
-� ��1������ �� ������� AI/-"'C�  ��� �� ��� �����1���� + ��������� � ���*�5�� � *������ ��
.9��1� �� _�� � �� .-/0- � � .9��1� ��.������ ��I/-"'� <� ��3�:� �� � �����1��� ������
�� *������ ��������� 3�� �� ���� � �,���*�� �� .9��1� �� .������ � �����  �:� �� ��
 ����;����������(.9��1���.���������)���*� ����������*�������7���������%�����
3��� �����*�������������������1������� ����� ����
8.3 Descreva a política de investimentos pessoais e seu monitoramento.   
%�1�����.9��1���.�������+7�������������1����*��������I/-"'���3���������������
����7+������ �������L

! ����������������7���������1�����������������������*�.-/0-��, �����*� ��@����2B$
��������� 8������1�*������*�/��������.IB�&���
K��������;*����������3�����7�������
������5���� ��*� .����: �� .������ # +�� � �� *����������  �� � ���� ���� �� �*�������
���� ��������������������� ���*������:� ��� ���������*����������������� ��������@��
���7�*�1������ ���5���� �*� ���������1������I/-"'������������7����1������*����
�����������7���������N

! �4��*�� �� ����� ��,�� �, ��� �� �� ������� �� .-/0- �  ����� ������ �� �4��*�� ����7+� ��
F'������Q�����GN

!��@����, ������������ *����� ��7�������������������, *���7������������*� ��@����
�����1����*��������I/-"'N

!����7���7���
8.4 Existe fundo ou outro instrumento de investimento exclusivo para sócios e executivos da 

empresa? 
?���,�����������/�7����������, *���7������,� ���7�����������
8.5 Descreva as regras para investimento dos recursos próprios da empresa. 
Q�7�����.8�����`�**�����1�������7�������������� �������9�������.-/0-������������
�������I� �$�����:� �������� �������� ���1����������7������� �����
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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 
webmail externo)

(������1�������������3���������B�����(�����@����������������5��������*�5����
������� ����� �����*�������7������������� ��������7������!���* ��������7�.-/0-��
��� �������� �� �����*8�� ����  ���  �*�*�� � �����1��� �������S����� -�� ����*������ ��
��1�������� �� �������� ����� �����1���� ������� '����� �� .������� ��*�����
����������*�5����!�� ��*� ��� ��7�*1���� �� ��������@��  ������� ���� ��������� #� ����
���7������
8.7 Como são verificados os procedimentos que visem ao combate à lavagem de dinheiro 

feitos pelos seus distribuidores. 
?� � ����� ��  ���������� �� ��������������� 7��  ������� �� Q������������ �� ������ ��
����������*�5����������3��*3������ �������������7�����#*�7�1�������8����7������
�7������ ���:� ������� ������ ����� ����������*�5����!������������ ���*�5��� ����������
��7��������� � �� ��� ��������� �� F���� ��	�� ����
G� ��������� � -������������ �� ��*
����������*����� �  ������������!�� � ����� ��  9��� �� �� ��������� ��*���7� ��  �������
�����7���������������� �����������F������	������
G������3����*� �����
8.8 Caso a empresa desenvolva outras atividades, descreva sua política de chinese wall e 

de que forma é garantida a proteção de informação entre departamentos que não 
estejam envolvidos no mesmo projeto ou linha de negócio. 

-� ���7������ �� 1������ ��������������  ���9��� � ��������� ��� ��1��1���� �� ����������� �
*�1��*������7�1���-�"���*��@���&������&�������O�� �.�����*��O����*� �*������� ��
����*���������F.8�����`�**G��,�1�������1��1����������7��������1�������������������
�� �������� ��7���������������������7�������� ������������-.-/0-����������������
I� �!$�����������������)7�*�, *���7��������*�-���������������������-��7����'�� �����=
I/-"'���� ���� ������<������������7�����*�Q� �����&���	��������6��8��������
'����1�����+��������������� *���7� �����������������@����9����
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 área prestadora de serviço e a gestão de carteiras? 

-�)���������1��1������7� �!������:� ������������
8.10 Descreva as regras e os procedimentos para monitoramento da divisão de ordens, 

especificação de comitentes e operações entre carteiras. 
-����7����������1������ �����:� ��K������5������������@���������1��������������*�5����
��� ���������� �����1����� -� ������@�� ���*�5���� ���  ����� ���� ����������� �� .����:
')�� �(���� ����*��I/-"'�-*+�����������������������������������*��������,��!���*��
����������*���J�� �����47�*����1����������������. 
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 referência utilizadas.

-���1� ���@�����������@����������������7����� ���������������������������������3��
 ����������������1� ����� ����;��*����������-?O/B-
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? 

%��� ������������,�������-I� �!$�����:� �����������-��������������-��7����'�� �����
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������ ��� )��� �� ��� � 3�� ���  ��� ���� ���* ���7����� �  �����*�� ������������� �
1���� ������������� ���������������7�����������������������������(����S����������
 )* �*� �� ��� � �� ��� ��� ���  ��� �� ��� ��������� � ����� �������� �� ��� ���� ��
1���� ������������ ����������������������7������� ����:������� �������4�����LI� �!
$��������� �������� ��-��7�� �� '�� ������ %�������������� �� $������� %�������������� ��
����������������"�� ��-��*4�� ������ �+ �������������*������ 4����1��������������5��
���� 4�� �� �� ��@�� ��*���7�� �� ��� �� '���+� ��������� �� ��� ����� ����� ������ ����
������������ *������� ��6���7�� �� ��������� � �������� �� ��� � � �� ��� ��������� ���� �
1���� ������������ �
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. 

T��*3�����������1�������*� �������������������������.-/0-����������������*�3�������
 ����������� ��������� �*���7������*��� ������������8����������;�*� �������������
��.9��1���.��������������1���������1�������.-/0-���3��*����������������������
��� �7�����* 7��*����� �������) � �������� �� ��� ���������� ���������� ����������*�����
 �7�*���� ��*�����-����� ��������.����*8��2�� ������-����������������+����)��������
��.9��1���.�������� �����)������������������� ��������7������9�1�����*�������7��
��.-/0-������������������������������������������7�������������������������1������
��*�.-/0-������������V���
8.14 Descreva as regras para o tratamento de soft dollar tais como recebimento de presentes, 

cursos, viagens etc.
_ 7������ �� .9��1� �� .������� ��� �����1���� � ����1������ �� ��5�� �� ���� ��������@���
� �������7����� �����@���1������ ��@���7����1�������� ���������������������@������������
�����������3��*3���������5����������������������������3�����������*��� ����� ��@���
�� �*������19 ���������� ������ �������� ��������6�45������1��#<�������

  8.15 

A empresa recebe comissões para alocação por investimentos em títulos e valores 
mobiliários 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 específica. 

?��
8.16 São realizados testes periódicos para verificação de conformidade com políticas 

internas? Com que frequência? 
- .����������� ���� 7����� ���� ��� ��*4�� �� �������� + �������� �� � ����  �� � �������K
��� ������7�*7����������������)����������*�������������%�����*�5��������������9�� ��
��*�)�����.�������������I/-"'���*� �������#����7������K������� �4�� ���,� ��������*��
)����7�� �*����#I� �!$�����:� �����������-��������������-��7����'�� �������.-/0-�-
���3�:� �������*�5����������������+��������*�

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) 
-�3����@��6��4�� ���*�1����������������������������������������6��4�� ���9����
9.2 A empresa ou algum de seus dirigentes já foram punidos pela CVM, pelo Banco Central 

ou pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro? Se positivo, informar o número do 
processo. 

?��
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? 
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?��

10 - Anexos Marcar Anexos Abaixo 
10.1 Resumo Profissional %/B
10.2 Manual de Risco .(?2/Q<?./-V
10.3 Manuais de Marcação a Mercado %/B
10.4 Manual de Compliance .(?2/Q<?./-V
10.5 Código de Ética e Conduta %/B
10.6 Manual de Política de Exercício de Direito de Voto 

(Proxy Voting) 
%/B

10.7 Relatório de Rating %/B
10.8 Manual de Liquidez .(?2/Q<?./-V
10.9 Política de Suitability .(?2/Q<?./-V
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2) 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. 

Local: %a($->V( Data: �
K��K����

Nome:     

Cargo:     

Assinatura: ________________________________________________ 
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3) Eventos Importantes 

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

1.1 Mudança societária que altere o controle acionário da empresa. 
?K-
1.2 Entrada e saída dos principais sócios.
?�����������7�������������.��,�< ��J�� �2�����*��*�����(  8�����K��K�����
1.3 Alteração no quadro de profissionais responsáveis pelas atividades da empresa gestora, 

incluindo compliance e risco. 
?K-
2 - Alterações desde a última atualização

2.1 Data da última atualização. 
�
K��K����
2.2 Quais foram os fatos relevantes da empresa gestora desde a última atualização? 
?K-
2.3 Liste os itens alterados desde a última atualização do questionário. 
������	�������������������������	���������	�����	�����	�����	������������
  

4) Atualizar Sumário 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 





 

 

 

 

 

 

 





 



TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO 
Análise de Instituição Administradora ou Gestora 

Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições 
pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de 
alocação de recursos sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação 
de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e 
transparência previstas na Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN e da aderência à Politica 
Anual de Investimentos 

Número do Termo de Análise de Credenciamento         /2018 
Número do Processo instaurado Nº protocolo ou processo  
Documento de solicitação do credenciamento  (tipo do documento/número/data) 
 

I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS 

Ente Federativo   CNPJ   

Unidade Gestora do RPPS   CNPJ  
 

Possui critérios preestabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS? 

  1. Tipo de ato normativo/documento    Data  

  2. Critérios:  

      a. 

      b. 

      c. 

      .... 
 

II- IDENTIFICAÇÃO DA(S) CLASSES DE FUNDO(S) DE INVESTIMENTO QUE A INSTITUIÇÃO PRETENDE SE 
CREDENCIAR JUNTO AO RPPS PARA ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO OU OUTROS  
X FI 100% títulos do TN X FI Ações referenciados 

X FI Renda Fixa/Referenciados X FI de Índices Referenciados em Ações 

 FI de Índices Referenciados em Renda Fixa X FI em Ações  

X FI de Renda Fixa X FI Multimercado  

 FI de Índices Referenciados em Renda Fixa X FI em Participações  

X FI em Direitos Creditórios X FI Imobiliário  

X FI Renda Fixa “Crédito Privado” Outros Ativos: 
 

III –     X ADMINISTRADOR X GESTOR Outros: 

 Razão Social CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04 

 Endereço AV. PAULISTA 2300 – 11 ANDAR– São Paulo/SP Data Constituição 12/01/1861 

 E-mail (s) geico@caixa.gov.br Telefone (s) (11) 3572-4600 

 Data do registro na CVM 04/01/1995  Categoria (s) Administrador 
  

 Controlador/ Grupo Econômico  CNPJ 
A CAIXA é uma instituição financeira, constituída sob a forma de empresa pública com 
personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério da Fazenda, portanto o capital 
social é detido 100% pela União. 

00.394.460/0409-50 
(STN) 

 

Principal contato com RPPS  Cargo  E-mail  Telefone 
Erika Zamberlan da Silva Gerente Executivo   erika.z.silva@caixa.gov.br  (11) 3572-4600 

Ciro Augusto Miguel Gerente Executivo   ciro.miguel@caixa.gov.br  (11) 3572-4600 
Gilmar Chapiewsky Gerente Executivo gilmar.chapiewsky@caixa.gov.br  (11) 3572-4600 

Vinicius Tonidandel Borini Gerente Executivo   vinicius.borini@caixa.gov.br   (11) 3572-4600 
 

III.1 - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição que instruem o Processo de 
Credenciamento obtidos na(s) seguinte(s) página(s) da Internet (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011): 
 

 



 

 

Identificação do documento analisado  
Data do 

documento 
Data de validade 

(certidões) 
1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento – Seção 1 e seus 

Anexos 

  

2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social   

3. Certidão da Fazenda Municipal   

4. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital   

5. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 

União 

  

6. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS   

7. Relatórios de Gestão de Qualidade   

8. Relatórios de Rating   

9. ......   
 

 

III.2 -Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta (art. 3º, §1º, Portaria MPS nº 
519/2011): 

Resultado de pesquisa ao site da CVM (ex.: http://sistemas.cvm.gov.br/) sobre Processos Administrativos e 
Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm) 
sobre Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, 
ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidades na atuação da 
Instituição, seus controladores, sócios ou executivos: 

Processo/Decisão Assunto/objeto Data Fonte da informação 

    

    

    

    

 
 

Resultado da 

análise das 

informações pelo 

responsável pelo 

Credenciamento: 

 

 

 

 

 
 

 

III.3 – Análise das informações do Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – 
Seção 1 da ANBIMA – Informações Sobre a Empresa: 
Identificação do Responsável pelo Questionário: 

Resultado da análise do responsável pelo Credenciamento das principais informações apresentadas no 

Questionário: 

 
 
 
 
 
 
 
 

III.4 - Classificação do Risco da Instituição (art. 15, §2º da Resolução CMN nº 3.922/2010): 

 Tipo de Nota Agência 
Classificação 

obtida 
Data 

Gestor Fitch Ratings             Forte 22/06/2017 
Outro(s) critério(s) de 
análise: 
 

 
 
 

 

III.5 - Dados Gerais da Instituição e do Portfólio sob sua administração/ gestão 



 

 

Mês/Ano 

Patrimônio da 
Instituição 

Administradora/ 
Gestora (R$) 

Nº de pessoas 
que trabalham 
na Instituição 

Nº de FI sob 
administração/ 

gestão 

Total do Patrimônio 
dos FI sob 

administração/ 
gestão (R$) 

Nº dos cotistas dos 
FI sob 

administração / 
gestão 

Dez/2017 634.365.440.975,84 188 401 517.147.169.901,25 1.407.439 

Dez/2016 596.092.487.132,50 185 392 435.723.704.910,22 1.215.422 

Dez/2015 546.561.303.566,40 
 

215 
 

423 
 

386.918.623.396,36 
 

1.118.065 
 Dez/2014 487.984.447.563,25 

 
219 

 
418 

 
351.180.578.944,59 

 
1.257.615 

 Dez/2013 459.650.963.744,93 
 

210 
 

426 
 

335.837.960.552,35 
 

1.221.307 
  

III.6 – Dados Gerais dos Fundos de Investimento sob administração/ gestão por Tipo de Investidor 

Tipo de Investidor de Fundos de Investimento sob 
administração/gestão 

(Posição no último dia útil do mês anterior) 

Nº de 
cotistas 

por tipo de 
investidor 

Distribuiçã
o 

Percentual 
do 

Patrimônio 
Líquido sob 

gestão/ 
administraç

ão  

Fundos destinados exclusivamente para 
os respectivos Tipos de Investidores  

Nº de 
fundos 

Nº de 
cotistas 
desses 
fundos 

Total do PL 
desses fundos 

1. Pessoa natural private banking 45.707 
 

3,53% 1 1 36.064.492,33 

2. Pessoa natural varejo 1.036.231 
 

9,25% 8 185 3.835.927.579,84 

3. Pessoa jurídica não financeira private banking 7.097 3,97% 16 40 3.663.128.843 

4. Pessoa jurídica não financeira varejo 254.856 6,87% 30 43 4.849.626.446 

5. Banco comercial 10 0,06% 1 1 153.424.197 

6. Corretora ou distribuidora - 0,00% - - - 

7. Outras pessoas jurídicas financeiras - 0,00% - - - 

8. Investidores não residentes 9 0,09% - - - 

9. Entidade aberta de previdência complementar 53 9,69% 42 46 49.673.536.062 

10. Entidade fechada de prev. complementar 157 10,98% 58 59 55.272.176.196 

11. Regime próprio de previdência social  7.877 11,31% 27 6.649 53.748.928.458 

12. Sociedade seguradora ou resseguradora 6 0,71% 3 3 3.636.800.478 

13. Sociedade de capitalização/arrend. Mercantil 4 0,04% 2 2 218.715.354 

14. Fundos e clubes de investimento 463 28,89% 33 141 147.058.843.268 

15. Clientes de distribuidores do fundo  - 0,00% - - - 

16. Outros tipos de cotistas  54.969 14,61% 42 547 49.958.512.896 

Total: fundos destinados a todos os investidores 1.407.439 100,00% - - - 
Total: investidores previdenciários (09 a 11) 8.087 31,98% 127 6.754 158.694.640.716 

Destinados a Investidores Qualificados - - 
 

45 22.691 31.178.409.247,52 

Destinados a Investidores Profissionais 4 3,53% 182 358 216.581.847.887,39 

III.7 - Dados gerais dos Fundos de Investimento sob administração/gestão por Classe de Fundo 

Por Classe de Fundos de Investimento sob 
administração/gestão 

(Posição no último dia útil do mês anterior) 

Nº de 
fundos 

Nº de 
cotistas 

Patrimônio Líquido 
% do 

Portfólio   

III.7.1 CLASSIFICAÇÃO ANBIMA     
Ações Dividendos 8  1.315  1.578.915.411,09  0,31% 

Ações Indexados 5  6.787  230.930.996,30  0,04% 

Ações Índice Ativo 5  3.405   4.182.535.133,26  0,81% 

Ações Livre 8  536   714.318.424,00  0,14% 

Ações Setoriais 3  3.441   96.982.402,24  0,02% 

Ações Small Caps 1  3.209   268.975.870,85  0,05% 

Ações Sustentabilidade/Governança 2  231   31.680.242,33  0,01% 

Ações Valor/Crescimento 5  5   887.145.888,61  0,17% 

Cambial 3  1.135   143.972.980,87  0,03% 

Fechados de Ações 1  1   4.805.195.499,83  0,93% 

Fundos de índices - ETF 1  62   37.794.926,11  0,01% 

Fundos de Mono Ação 3  57.203   990.610.095,34  0,19% 

Fundos de Participações 19  143  39.465.628.192,23 7,63% 

Multimercados Balanceados 1  2.027   102.640.925,65  0,02% 

Multimercados Capital Protegido 2  1.292   174.608.578,86  0,03% 



 

 

Multimercados Dinâmico 7  1.492   5.544.706.102,22  1,07% 

Multimercados Estrat. Específica 1  642   24.352.762,33  0,00% 

Multimercados Juros e Moedas 4  3.619   981.958.400,92  0,19% 

Multimercados L/S - Neutro 2  86   6.136.007,17  0,00% 

Multimercados Livre 37  3.486   10.905.647.392,34  2,11% 

Multimercados Macro 4  628   714.699.945,24  0,14% 

OUTROS 7  29   2.282.780.542,16  0,44% 

Previdência Balanceados > 30 6  20   1.293.933.134,57  0,25% 

Previdência Balanceados até 15 5  5   1.611.919.198,81  0,31% 

Previdência Balanceados de 15-30 5  5   743.071.481,28  0,14% 

Previdência Multimercados 6  10   2.916.191.629,89  0,56% 

Previdência Renda Fixa 17  40   87.505.030.619,06  16,92% 

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. 13  469.155   92.514.608.298,30  17,89% 

Renda Fixa Duração Baixa Soberano 17  107.122   37.052.056.625,37  7,16% 

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre 15  61.979   22.800.506.437,89  4,41% 

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. 85  206.608   107.035.979.489,20  20,70% 

Renda Fixa Duração Livre Soberano 63  9.413   30.702.839.027,30  5,94% 

Renda Fixa Indexados 11  5.465   43.596.160.581,32  8,43% 

Renda Fixa Simples 2  348.249   4.930.962.960,25  0,95% 

FIDC 8  380  3.289.978.386,39  0,64% 

FII 12  7.420  4.985.803.628,19  0,96% 

FMP 7  100.794   1.995.911.683,48  0,39% 

TOTAL 401 
 

1.407.439 517.147.169.901,25 100,00% 
 

Por Classe de Fundos de Investimento sob 
administração/gestão 

(Posição no último dia útil do mês anterior) 

Nº de 
fundos 

Nº de 
cotistas 

Patrimônio  
Líquido (R$) 

% do 
Portfólio   

III.7.2 CLASSIFICAÇÃO RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010     

FI 100% títulos do TN - Art. 7º I, “b” 22 
 

5.108 
 

45.488.876.122,5
0 

72,22% 

FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, “a” 1 313 2.480.853.390,51 3,94% 

FI de Índices Referenciados em RF Subíndices Anbima – Art. 7º, III, “b” - - - 0,00% 

FI de Renda Fixa - Art. 7º IV, “a” 12 2.058  11.209.872.692,38 17,80% 

FI de Índices Referenciados em Renda Fixa – Art. 7º, IV, “b” - - - 0,00% 

FI em Direitos Creditórios – Cota Sênior – Art. 7º, VII, “a” 1 22 224.363.675,13 0,36% 

FI Renda Fixa “Crédito Privado” – Art. 7º, VII, “b” 1 100 227.474.588,63 0,36% 

FI RV mínimo 50 ações - Art. 8º, I “a” 3 3.302 395.962.359,25 0,63% 

FI de Índices RV mínimo 50 ações - Art. 8º, I “b” 1 19 37.698.057,78 0,06% 

FI em Ações - Art. 8º, II “a” 11 62.256 1.733.660.684,69 2,75% 

FI de Índices em ações - Art. 8º, II “b” - - - 0,00% 

FI Multimercado – Art. 8º, III 1 3.608 712.604.743,79 1,13% 

FI em Participações – Art. 8º, IV “a” 2 39 248.765.212,23 0,39% 

FI Imobiliário - Art. 8º, IV “b”   2 1.409 223.579.474,10 0,35% 

TOTAL 57 78.234  62.983.711.000,99 100,00% 
 

III.8 - Dados de Fundos de Investimento sob administração/gestão da Instituição da mesma Classe de(s) 
Fundo(s) de Investimento para o(s) qual(is) esta pretende se credenciar:  

(Considerar 5 (cinco) fundos mais recentes da mesma classe, no entanto, não considerar aqueles que a Instituição pretende 
que seja objeto de futura alocação em decorrência deste Credenciamento, pois serão objeto de análise específica no Item V) 

Dados presentes no Formulário de fundos e Due Diligence II da ANBIMA. 

III.9 - Caso a Instituição pretenda se credenciar junto ao RPPS para administração/gestão de outra(s) 
classe(s) de fundos de investimento preencher com os dados de 5 fundos relativos à respectiva classe:  

(Considerar 5 (cinco) fundos mais recentes da mesma classe, no entanto, não considerar aqueles que a Instituição pretende 
que seja objeto de futura alocação em decorrência deste Credenciamento, pois serão objeto de análise específica no Item V) 

Dados presentes no Formulário de fundos e Due Diligence II da ANBIMA. 

 

IV - PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO 

Em caso de utilização de metodologia de processo de classificação, indicar os critérios e a pontuação obtida pela 
Instituição Administradora/Gestora objeto de análise desse Processo de Credenciamento: 



 

 

Identificação do Critério 
(exemplificativo) 

Metodologia 
(Exemplificativo) 

Pontuação obtida 

A. Experiência de Mercado  

Tempo (anos) Pontuação 

 

De 2 a 4 2 

De 4 a 6 4 

De 6 a 8 6 

De 8 a 10 8 

Mais de 10 10 

B. Volume de recursos sob 
administração/gestão 

Recursos (R$ milhões) Pontuação 

 

Até 100,00 0 

100,01 a 200,00 2 

200,01 a 400,00 4 

400,01 a 800,00 6 

800,01 a 1.600,00 8 

Mais de 1.600,00 10  

C. Retorno sobre índice de 
Referência 

Rentabilidade / Índice de Referência Grau de Risco Pontuação 

 

Abaixo de 75,00% 

Baixo 10 

Médio 10 

Alto 10 

De 75,01% a 90,00% 

Baixo 27 

Médio 25 

Alto 23 

De 90,01% a 98,00% 

Baixo 38 

Médio 35 

Alto 32 

De 98,01% a 102,00% 

Baixo 49 

Médio 47 

Alto 45 

A partir de 102,01% 

Baixo 60 

Médio 57 

Alto 55 

D. Rating de Gestão de Qualidade 

Agência Rating Pontuação 

 
S&P AMP – 3 20 

Moody’s MQ3 20 

Fitch  M3 20 

E. Rating de Risco 

Agência Rating Pontuação 

 
S&P > BB 15 

Moody’s > Ba2 15 

Fitch  > BB 15 

F. Penalidades 

Tipologia Pontuação 

 
Processos Administrativos - 10 

Processos Judiciais - 10 

Investigações PF, MP, MTPS - 10 

G. Outros critérios   

H. Total = A+B+C+D+E+G-F (pode haver ponderação em algum critério)  

Pontuação mínima exigida=   
 

 

 

V – FUNDO(S) DE INVESTIMENTO QUE A INSTITUIÇÃO PRETENDE CREDENCIAR JUNTO AO RPPS COMO 
ADMINISTRADORA/GESTORA PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTO 
(Anexar Termo de Análise referente a cada fundo/produto conforme modelo - Anexo 1) 

Nome do(s) Fundo(s) de Investimento(s) CNPJ do Fundo 
Classificação Resolução 

CMN 

Data 

Início 

Do Fundo  

Data 
Análise do 
Fundo 

CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 05.164.358/0001-73 FI de Renda Fixa 01/11/05 
 

 

CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 18.598.256/0001-08 FI de Renda Fixa 14/02/14  

CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 19.768.733/0001-07 FI 100% títulos do TN 26/03/15  

CAIXA BRASIL 2018 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 20.136.762/0001-27 FI 100% títulos do TN 01/04/15  

CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 21.918.953/0001-03 FI 100% títulos do TN 08/05/15  

CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 18.598.154/0001-92 FI de Renda Fixa 19/02/14  

CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 19.769.171/0001-08 FI 100% títulos do TN 19/03/14  

CAIXA BRASIL 2020 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 20.139.342/0001-02 FI 100% títulos do TN 01/04/15  

CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 21.919.953/0001-28 FI 100% títulos do TN 28/07/15  

CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 22.791.028/0001-27 FI 100% títulos do TN 19/08/15  

CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 18.598.117/0001-84 FI de Renda Fixa 21/02/14  



 

 

CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 18.598.288/0001-03 FI 100% títulos do TN 30/01/14  

CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 18.598.088/0001-50 FI de Renda Fixa 25/02/14  

CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 19.769.135/0001-44 FI 100% títulos do TN 21/03/14  

CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 20.139.595/0001-78 FI 100% títulos do TN 09/03/15  

CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 19.768.682/0001-05 FI 100% títulos do TN 25/03/15  

CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 22.791.074/0001-26 FI 100% títulos do TN 19/08/15  

CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 18.598.042/0001-31 FI de Renda Fixa 27/02/14  

CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 19.769.046/0001-06 FI 100% títulos do TN 26/03/14  

CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 20.139.534/0001-00 FI 100% títulos do TN 16/03/15  

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA 14.508.643/0001-55 FI de Renda Fixa 30/08/12  

CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES 
 

15.154.236/0001-50 
 

FI de Índice de Renda Variável  27/11/12 
 

 

CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 
 

03.737.206/0001-97 
 

FI de Renda Fixa 05/07/06 
 

 

CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES 
 

13.058.816/0001-18 
 

FI RV mínimo 50 ações 29/07/11 
 

 

CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES 
 

03.737.217/0001-77 
 

FI RV mínimo 50 ações 18/02/08 
 

 

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES 15.154.220/0001-47 FI RV mínimo 50 ações 01/11/12  

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP 
 

14.386.926/0001-71 
 

FI 100% títulos do TN 
 

16/08/12 
 

 

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP 
 

11.060.913/0001-10 
 

FI 100% títulos do TN 
 

09/07/10 
 

 

CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP 
 

10.577.503/0001-88 
 

FI 100% títulos do TN 
 

18/04/12 
 

 

CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP 
 

10.740.658/0001-93 
 

FI 100% títulos do TN 
 

08/03/10 
 

 

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP 
 

11.061.217/0001-28 
 

FI 100% títulos do TN 
 

08/07/10 
 

 

CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 
 

21.918.896/0001-62 
 

FI de Renda Fixa "Crédito Privado"  17/04/15 
 

 

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 
 

10.740.670/0001-06 
 

FI 100% títulos do TN 
 

28/05/10 
 

 

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP 
 

10.577.519/0001-90 
 

FI 100% títulos do TN 
 

11/05/12 
 

 

CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 
 

14.508.605/0001-00 
 

FI 100% títulos do TN 
 

16/08/12 
 

 

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA 
 

23.215.008/0001-70 
 

FI de Renda Fixa 17/12/15 
 

 

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 
 

05.164.356/0001-84 
 

FI de Renda Fixa 10/02/06 
 

 

CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 10.322.633/0001-70 FI de Renda Fixa 03/02/09  

CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES 
 

10.551.375/0001-01 
 

FI em Ações 
 

22/06/09 
 

 

CAIXA CONSUMO FI AÇÕES 
 

10.577.512/0001-79 
 

FI em Ações 
 

26/04/12 
 

 

CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES 
 

05.900.798/0001-41 
 

FI em Ações 
 

03/10/03 
 

 

CAIXA IBOVESPA FI AÇÕES 
 

01.525.057/0001-77 
 

FI em Ações 
 

15/01/97 
 

 

CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES 
 

10.551.382/0001-03 
 

FI em Ações 
 

19/04/10 
 

 

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 
 

17.502.937/0001-68 
 

FI em Ações 
 

24/06/13 
 

 

CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 10.646.895/0001-90 FI Renda Fixa/Referenciados RF 27/10/09  
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES 
 

03.914.671/0001-56 
 

FI em Ações 
 

10/07/00 
 

 

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP 14.120.520/0001-42 FI Multimercado 28/06/12  

CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP 03.737.188/0001-43 FI Multimercado 20/06/00  

CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP 08.070.841/0001-87 FI Multimercado 01/02/07  

CAIXA PETROBRAS PRÉ-SAL FI AÇÕES 
 

11.060.594/0001-42 
 

FI em Ações 
 

28/09/10 
 

 

CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 
 

05.164.364/0001-20 
 

FI de Renda Fixa 18/07/05 
 

 

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 23.215.097/0001-55 FI de Renda Fixa 04/11/16  

CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE FI AÇÕES 
 

08.070.838/0001-63 
 

FI em Ações 
 

05/11/07 
 

 

CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES 
 

04.885.820/0001-69 
 

FI em Ações 
 

20/02/02 
 

 

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES 
 

15.154.441/0001-15 
 

FI em Ações 
 

23/08/12 
 

 

CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES 
 

14.507.699/0001-95 
 

FI em Ações 
 

12/12/11 
 

 

CAIXA CYRELA FIP 16.676.620/0001-85 FI em Participações 02/10/13  

CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA FIP 13.767.159/0001-88 FI em Participações 19/12/12  

CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 
 

17.098.794/0001-70 Fundo Imobiliário 12/11/13  

CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR 19.542.287/0001-00 
 

FIDC – Cota Sênior 29/05/14  

Outro(s) Tipo(s) de Ativo(s)/Produto(s):  
 

V.1 - Política de Distribuição - Integrantes do sistema de distribuição que possuem acordos ou contratos 

de distribuição com a Instituição e que atuam na área de abrangência do RPPS 

Nome/Razão Social  CPF/CNPJ: Data Autorização 
CVM 

Data do Instrumento 
contratual  

Não Possui - - - 
Informações sobre a Política de Distribuição (Forma de remuneração dos distribuidores, relação entre 
distribuidores e a Instituição, concentração de fundos sob administração/gestão e distribuidores): 

Não Possui 

 



 

 

VI – CONCLUSÃO DA ANÁLISE  

VI.1 - Análise da Instituição administradora/gestora objeto do presente Processo de Credenciamento: 

A - Verificação de informações 
sobre conduta nas operações 
realizadas no mercado financeiro e 
restrições que desaconselhem um 
relacionamento seguro: 

 

B - Regularidade Fiscal e 
Previdenciária: 

 

C - Estrutura da Instituição:  

D - Segregação das atividades:  

E - Qualificação do corpo técnico:  

F - Histórico e experiência de 
atuação: 

 

G - Principais categorias de ativos e 
fundos: 

 

H - Volume de recursos sob 
administração/gestão: 

 

I - Avaliação da rentabilidade dos 
fundos sob sua administração/ 
gestão: 

 

J - Avaliação dos riscos assumidos 
pelos fundos sob sua 
administração/gestão: 

 

L – Critérios de análise pré-
estabelecidos pelo ente federativo 
para credenciamento ou alocação 
de recursos do RPPS: 

 

M – Outros critérios de análise: 
 

 

 

VI.2 - Comparação com as 03 (três) últimas Instituições credenciadas para a(s) mesma(s) classe(s) de 
Fundos de Investimento, com base nos critérios comentados no Item VI.1: 

Razão Social:    

CNPJ:    

Número do Termo de 
Credenciamento: 

   

Data do credenciamento:    

Resumo da análise dos 
critérios avaliados nos 

Credenciamentos dessas 
instituições 

   

Análise comparativa dos 
critérios avaliados nos 

credenciamentos dessas 
instituições com os da 

Instituição objeto deste 
Credenciamento 

   

 

VI.3 - Comparação do(s) Fundo(s) de Investimento (relacionados no Item V)  que a Instituição pretende 
credenciar junto ao RPPS como administradora/gestora para futura decisão de investimento com 
Fundos da mesma classe sob administração/gestão das Instituições credenciadas referidas no Item VI.2   

Classe de Fundo de Investimento (Resolução CMN nº 3.922/2010):  



 

 

Fundo(s) de Investimento(s) sob administração/gestão das Instituições 
referidas no Item VI.2 que foram analisados quando dos respectivos 
Termos de Credenciamento: 

Análise Comparativa com o(s) 
Fundo(s) relacionados no Item V 
sob administração/gestão da 
Instituição a que se refere este 
Credenciamento: 

Administrador Gestor Nome do Fundo CNPJ do Fundo 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

Classe de Fundo de Investimento (Resolução CMN nº 3.922/2010):  

Fundo(s) de Investimento(s) sob administração/gestão das Instituições 
referidas no Item VI.2 que foram analisados quando dos respectivos 
Termos de Credenciamento: 

Análise Comparativa com o(s) 
Fundo(s) relacionados no Item V 
sob administração/gestão da 
Instituição a que se refere este 
Credenciamento: 

Administrador Gestor Nome do Fundo CNPJ do Fundo 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

 

VI.4 - Conclusão da análise do(s) Fundo(s) de Investimento relacionado(s) no Item V que a Instituição 
pretende credenciar junto ao RPPS como administradora ou gestora para futura decisão de 
investimento (considerar análise da Instituição Administradora, da Instituição Gestora e do Fundo de 
Investimento) 

Fundo de Investimento CNPJ Conclusão da Análise  
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 05.164.358/0001-73  
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 18.598.256/0001-08  
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 19.768.733/0001-07  
CAIXA BRASIL 2018 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 20.136.762/0001-27  
CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 21.918.953/0001-03  
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 18.598.154/0001-92  
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 19.769.171/0001-08  
CAIXA BRASIL 2020 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 20.139.342/0001-02  
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 21.919.953/0001-28  
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 22.791.028/0001-27  
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 18.598.117/0001-84  
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 18.598.288/0001-03  
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 18.598.088/0001-50  
CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 19.769.135/0001-44  
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 20.139.595/0001-78  
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 19.768.682/0001-05  
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 22.791.074/0001-26  
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 18.598.042/0001-31  
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 19.769.046/0001-06  
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 20.139.534/0001-00  
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA 14.508.643/0001-55  
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES 15.154.236/0001-50  
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 03.737.206/0001-97  
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES 13.058.816/0001-18  
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES 03.737.217/0001-77  
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP 14.386.926/0001-71  
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP 11.060.913/0001-10  



 

 

CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP 10.577.503/0001-88  
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP 10.740.658/0001-93  
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP 11.061.217/0001-28  
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 21.918.896/0001-62  
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 10.740.670/0001-06  
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP 10.577.519/0001-90  
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 14.508.605/0001-00  
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA 23.215.008/0001-70  
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 05.164.356/0001-84  
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES 10.551.375/0001-01  
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES 10.577.512/0001-79  
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES 05.900.798/0001-41  
CAIXA IBOVESPA FI AÇÕES 01.525.057/0001-77  
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES 10.551.382/0001-03  
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 17.502.937/0001-68  
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 10.646.895/0001-90  
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES 03.914.671/0001-56  
CAIXA PETROBRAS PRÉ-SAL FI AÇÕES 11.060.594/0001-42  
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 05.164.364/0001-20  
CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE FI AÇÕES 08.070.838/0001-63  
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES 04.885.820/0001-69  
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES 15.154.441/0001-15  
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES 14.507.699/0001-95  
CAIXA CYRELA FIP 16.676.620/0001-85  
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA FIP 13.767.159/0001-88  
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 17.098.794/0001-70  
CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR 19.542.287/0001-00  
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 23.215.097/0001-55  
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 10.322.633/0001-70  
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES 15.154.220/0001-47  
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP 14.120.520/0001-42  
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP 03.737.188/0001-43  
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP 08.070.841/0001-87  

Outros  
Obs: quando da Decisão de Investimento no(s) referido(s) Fundo(s) de Investimento demonstrar na Autorização para Aplicação e Resgate 
(APR) o atendimento à Resolução do CMN nº 3.922/2010 e sua aderência à Política Anual de Investimentos, de acordo com o perfil da 
carteira do RPPS na data da alocação, em caso de fundos com prazos para desinvestimento, o atestado de sua compatibilidade com as 
obrigações presentes e futuras do regime, a adequação do fundo à condição do RPPS, na respectiva data, como Investidor Qualificado, se 
for o caso, além de, entre outros critérios, verificar se estão mantidas as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e 
transparência analisadas durante o Credenciamento. 
 

Data:  

Responsáveis pela Análise: Cargo CPF Assinatura 

 
 
 

  

 
 

   

 
 

   

 



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
CNPJ: 00.360.305/0001-04 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 

exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -

Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 

desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 

em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, 

ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos 

de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins 

de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 

negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 

endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:50:58 do dia 02/03/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/08/2018.
Código de controle da certidão: 08A7.A512.539D.EE94

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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02/03/2018http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia...





CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO(AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)

1ª e 2ª Instâncias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Poder Judiciário da União

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis até 21/05/2018, NADA CONSTA contra o nome por
extenso e CPF/CNPJ de:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04

Selo digital de segurança: 2018.CTD.IT20.N9Q0.LP19.RAJ8.UZ5L

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatário.
b) A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), informando-se o número do selo digital de
segurança impresso.
c) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
d) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
e) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, Cidadãos, Certidão de Nada Consta, Tipos de Certidão.
f) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
g) Cumprindo medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

Emitida gratuitamente pela internet em: 22/05/2018
Data da última atualização do banco de dados: 21/05/2018

*** VÁLIDA POR 30(TRINTA) DIAS ***
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NUCER – Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.

Brasília – DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
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1)  Informações sobre o Fundo de Investimento

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18 Cotização: abertura ou fechamento?      

1.19 Regras para aplicação e resgate:

D+0 D+0

D+0 D+0

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Taxa de Entrada (upfront fee )
N/A

Taxa de Saída (redemption fee )
N/A

Taxa de Administração

Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no histórico do Fundo.
N/A

Processo de Decisão de Investimento.

O modelo de gestão adotado demonstra a tomada de decisão compartilhada, com a existência de comitês previstos no estatuto. O poder decisório descentralizado e
compartilhado minimiza o risco de concentração das decisões. O processo é focado no atendimento aos objetivos dos clientes, atuando de acordo com as características de cada produto, 
procurando obter o máximo retorno com o menor risco possível. A administração é feita com plena diligência e fundada na boa prática de gestão com estrita observância da política de investimento 
definida nos regulamentos e contratos, além das regras legais e regulares.

% Não Possui

Descreva o Fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de investimento.

Obter rentabilidade compatível com a variação do IPCA + 6% a.a.Aplica seus recursos, preponderantemente, em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas e/ou índices 
de preços.

Quais as regras de rebate de taxas para distribuidores/alocadores?
N/A

Há algum consultor ou prestador de serviço (exceto administração, custódia e auditoria externa) contratado diretamente pelo Fundo?

Benchmark

Frequência
Linha-d’água

Fechamento

Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period ) e eventuais 
penalidades para resgates antes do término desse período.

Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)

Resgate Mínimo
Aplicação adicional mínima
Aplicação máxima por cotista
Aplicação inicial mínima
Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)

N/A
0,00
0,00

15:00

15:00

N/A
Classificação tributária (CP/LP/Ações)

Previdência
Público-alvo

Exclusivo previdenciário (fechado para captação)
O Regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução nº 3.792, do CMN?

Não, porém ele cita que o Regulamento está adequado as normas estabelecidas para os Regimes Próprios de Previdência Social.
Exclusivamente para Investidor qualificado?

Sim
Conta Corrente (banco, agência, nº)

104.0238.050.00001904.7
Conta CETIP (nº)

19204.00-0
Administração (indique contato para informações).

Caixa Econômica Federal

Consultor Especializado
Assessor Jurídico
Seguradora

Escriturador
Agente de depósito (Custódia Física)

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

2 - Informações Qualitativas

2.1 – Perfil

Custódia (indique contato para informações).
Caixa Econômica Federal

Auditoria externa (indique contato para informações).
PriceWaterhouseCoopers

No caso dos FIDCs ou Fundos de Crédito, caso se aplique, informar:

16/08/18

1.000.000,00

Taxa de Administração máxima
Não possui

Taxa de Performance

0,20%

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Índices

Código ANBIMA
36005-8

O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?

Não Possui
Não Possui
Não Possui

Qual o custo total estimado do Fundo (em percentual do PL), excluindo-se as taxas de Administração e de Performance?
0,05%

1 - Alterações desde a última atualização
Nome

CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CNPJ

18.598.256/0001-08
Data de início

14/02/2014
Classificação CVM

Renda Fixa
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2.1.4

2.1.5

2.2.1

2.2.2

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

de fundos de terceiros? (S/N):
de fundos do gestor? (S/N):

3.1

3.2

Cite o histórico de alterações significativas na equipe.

Alteração do Superintendente Nacional – assume Sergio Henrique Oliveira Bini (Gerente Nacional da GEICO)
Alteração do Gerente Nacional de Renda Fixa - assume Fabiano Penna Zimmermann (Gerente Executivo da GEFIX)
Alteração do Gerente Nacional  de Renda Variável- assume Camilo de Lellis Cavalcanti Júnior (Gerente Executivo da GEFIX)

2.3 - Estratégias e Carteiras
Quanto aos mercados em que opera, o Fundo pode ser caracterizado como:

Caso o Fundo invista no exterior, descreva os principais ativos e instrumentos utilizados.
especifique: N/A

[ X ]
especifique: N/A

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE GESTÃO DE ATIVOS DE TERCEIROS
Sergio Henrique Oliveira Bini
GEVAR – GERÊNCIA NACIONAL DE FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL
Camilo de Lellis Cavalcanti Junior
GEFIX - GERÊNCIA NACIONAL DE FUNDOS DE RENDA FIXA
Fabiano Penna Zimmermann

Descreva o processo decisório de investimento.

N/A
Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o Fundo (ex.: stop loss , stop gain , concentração de ativos, aluguel de ativos etc.).

N/A

Qual a política do fundo em relação às operações de day trade?

NÃO

Estratégias combinadas (floors , caps , collars , spreads , straddles , box , financiamentos com termo etc.)

Alavancagem

2.3.5.2 Mercados em que são utilizados derivativos:

2.3.5.1 Com que objetivo(s) são utilizados derivativos: 
Proteção de carteira ou de posição
Mudança de remuneração/indexador

Juros

Câmbio

Ações

Commodities

Em Bolsas:

SIM

NÃO

NÃO

·         Com garantia

·         Sem garantia

Em balcão:

·         Com garantia
·         Sem garantia

SIM

NÃO

SIM
NÃO

1.322.601.966,10
PL médio em 12 meses

1.295.214.303,87

SIM

SIM

NÃO

NÃO

O modelo de decisão para a definição das estratégias de investimento dos fundos administrados pela CAIXA é definido por comitês. O Comitê de Investimento se reúne quinzenalmente de forma 
regular e, extraordinariamente, quando necessário, tendo como objetivo a definição de estratégias de alocação, análise de cenário macroeconômico e exposição ao risco. O Comitê Tático se 
reúne diariamente para analisar as notícias, as perspectivas de mercado, as propostas de alocação e definir a atuação para o dia. As deliberações são tomadas após decisões e votação por 
parte dos integrantes. A gestão conta ainda com o Comitê de Riscos que analisa e aprova a política de aquisição de títulos privados nos fundos de investimento, observando as diretrizes 
emanadas pelo Comitê de Planejamento e Gestão.

Cite as premiações, ratings  e rankings .

N/A
2.3.5 – Uso de Derivativos

2.3.6 - Compra de Cotas de Fundos de Investimento
-
-

3 - Informações Adicionais

PL atual

2.3.6.1
2.3.6.2

Revista Exame
2004 - 2º lugar Categorias Fundos de Investimento e Fundos de Renda Fixa
2005 - Melhor Gestor de Varejo, Melhor Gestor de Atacado e Melhor Gestor de Renda Fixa
2006 - Melhor Gestor de Renda Fixa, Varejo, Megafundos e Melhor Gestor de Atacador
2007 - Melhor Gestor de Renda Fixa, Melhor Gestor de Varejo e Melhor e Melhor Gestor de Megafundos
2008 - Melhor Gestor de Fundos de Varejo e Melhor Gestor de Renda Fixa
2009 - Melhor Gestor de Fundos de Varejo e Melhor Gestor de Renda Fixa Gestão Ativa
2010 - Melhor Gestor de Fundos de Varejo e Melhor Gestor de Fundos de Renda Fixa Ativa
2011 - 2º Melhor Gestor de Fundos de Vaerejo e 3º Melhor Gestor de Fundos de Renda Fixa Ativa
2012 - 2º Melhor Gesotr de Fundos de Varejo
2013 - Melhores Fundos de Renda Fixa
2014 - Onde investir em 2014 – Os melhores Gestores
2015 - Onde investir em 2015 – Os melhores Gestores

Ranking Top Asset
2017 - 4º lugar do Ranking geral de recursos sob Administração

Revista Investidor Institucional
2013 - 1º Lugar Gestão de Fundos Multimercado
2014 - Top 10 entre Os Melhores Fundos para Institucionais
2015 - A CAIXA, também, foi eleita uma das maiores gestoras de fundos de investimento do mercado pelo ranking Top Asset – Agosto 2015, realizado pela revista Investidor Institucional. 
Conquistou a posição de maior gestora em três categorias: 
• Maior Gestor de Carteiras Administradas;
• Maior Gestor de FIPs;
• Maior Gestor de RPPS.
2016 - Top 10 entre Os Melhores Fundos para Institucionais
2017 - Top 10 entre Os Melhores Fundos para Institucionais

Rating
Fitch Rating – “Forte”

Ranking
2.2 - Equipe de Gestão do Fundo

Cite os profissionais envolvidos na gestão (anexar Resumo Profissional conforme modelo constante na Seção 3).

Brasil (exclusivamente)       
Brasil (predominantemente)     
Global

5



3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9
N/A - -
3.10

3.11

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11
VaR 3 meses
VaR 6 meses
VaR 12 meses
VaR 24 meses
4.12

4.13

4.14

4.15
Stress 3 meses

Stress 6 meses

Stress 12 meses

Stress 24 meses
4.16

Número de cotistas
163

N/A
4 - Gestão de Risco

-

N/A
Percentuais detidos pelos cinco maiores e dez maiores cotistas

39,79% e 52,49%

Houve alguma mudança de prestadores de serviços de Administração e/ou de Custódia desde o início da operação do Fundo? Quando? Por quê?

PL atual total da mesma estratégia sob gestão da Empresa
#N/D

Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do Fundo e de sua família? Quais são os critérios de definição?
N/A

Qual percentual do passivo do Fundo representa aplicações da Empresa, controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos?
N/A

Descreva as regras de concentração de passivo

N/A

5.190.846

2.196.676

-8.700.216

13.070.297
Comente o último stop loss  relevante do Fundo.

Há quanto tempo o Auditor Externo realiza auditoria no Fundo?
Desde o início

Quais e quando foram os três últimos exercícios de direito de voto?

Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do Fundo.

O gerenciamento do risco de liquidez é feito considerando-se: o fluxo de caixa, o indicador de liquidez, o cronograma de vencimentos e o perfil de concentração de cotistas do fundo por faixa de 
valores.
O controle do fluxo de caixa de cada produto é realizado com base nas entradas e saídas de recursos, sendo considerado como entradas as aplicações e parcelas de juros e/ou principal dos 
ativos alocados nas carteiras dos fundos de investimento e como saídas, os resgates de acordo com a cotização do fundo, e as despesas administrativas dos fundos. Para os fundos que existe 
controle de aplicação e resgate on-line o cálculo do fluxo de caixa é realizado considerando-se as aplicações e regates on-line.
Na mensuração do volume de ativos líquidos primeiramente os ativos são classificados como líquidos ou ilíquidos de acordo com suas características. Os ativos a priori classificados como 
líquidos são reavaliados considerando o número de negócios no mercado secundário em um período, podendo ser reclassificado como ilíquido.
As informações de negócios utilizadas são as do mercado secundário disponibilizados pelo BACEN/ANBIMA para títulos públicos, pela BMFBOVESPA para ações/opções e contratos futuros e 
pela SND/BOVESPAFIX para títulos privados.
Para os ativos classificados como líquido é calculado o potencial volume de negociação diária considerando-se a média de negócios multiplicada pelo preço de mercado, e verificado o volume 
líquido diário do ativo para cada fundo considerando-se seu prazo de cotização.
É realizado monitoramento do volume aplicado e a quantidade de cotistas por produto e por tipo de cliente (Pessoa Física, Pessoa Jurídica, Entidade Pública e Instituição Financeira), observando-
se a concentração do patrimônio líquido entre os dez maiores investidores, por tipo de cliente e a relação entre o volume aplicado pelo maior cliente do fundo e volume líquido do fundo.

Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.
N/A

Como é feita a precificação de ativos/derivativos ilíquidos/exóticos? Existem esferas na Instituição para tal?

Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do Fundo.

A exposição ao risco de crédito é acompanhada e monitorada diariamente, conforme limites e critérios estabelecidos e aprovados pelo Comitê de Planejamento e Gestão da VITER e pelo 
Conselho de Gestão de Ativos de Terceiros da CAIXA. Os limites de risco de crédito são definidos levando-se em consideração limites de concentração por tomador, garantia, produto e 
segmento.

Qual o limite para perdas em cenário de stress ?
N/A

Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 (exceto stress )?
O limite de exposição ao risco de mercado é estabelecido considerando-se as características do fundo e seu perfil de risco.

Descreva as regras de Orçamento da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5.

N/A

N/A
Quando atingiu o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5? Por quê?

1      Dentre  as classes de ativos que possuem títulos de baixa liquidez, temos as seguintes fontes para a precificação:

* Renda Fixa: para os títulos emitidos por Instituições Financeiras o apreçamento é realizado considerando as informação de negócios CETIP e cotação junto aos emissores; e para as 
debêntures tomamos como proxy as taxas da ANBIMA ou negócios realizados na CETIP com debêntures cujas características se aproximem da emissão precificada;

* Renda Variável: para o BDR - Brazilian Depositary Receipt utilizamos os preços referenciais da BM&FBovespa.

2      Para todas as classes acima, os casos não observados pela metodologia são levados para decisão no Comitê de Marcação a Mercado.

Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error  e Expected Shortfall )? 
VaR Paramétrico TH 1 dia com 95% de confiança.

Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 4.5

No Alerta Vermelho caso o gestor considere que a posição deve ser mantida o Comitê de Planejamento e Gestão é convocado, pela Conformidade da VITER – GERAT Conformidade, para 
avaliação e tomada de decisão. A decisão tomada pelo Comitê de Planejamento e Gestão é reportada ao Conselho de Gestão de Ativos de Terceiros. Caso o gestor reenquadre o fundo nos 
limites estabelecidos o Comitê de Planejamento e Gestão e o Conselho de Gestão de Ativos de Terceiros são comunicados da ocorrência

Quando atingiu o limite? Por quê?
N/A

Qual o stress  médio do Fundo nos últimos

Historicamente, qual o máximo da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 registrado pelo Fundo? Comente.
Não há estimativa

Qual o VaR médio do Fundo nos últimos
712.320

N/A

5.237.737
5.747.397
4.548.478

Historicamente, qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo Fundo e em qual(is) ativo(s)?
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Período Evento Comportamento
Jul- Out/97 Crise da Ásia N/A
ago/98 Crise da Rússia N/A
out/98 Quebra do LTCM N/A
jan/99 Desvalorização do Real N/A
mar/00 Crise do Nasdaq N/A
abr/01 Apagão N/A
set/01 Ataques terroristas nos EUA N/A
Mar-Jul/02 Escândalos contábeis N/A
jun/02 Marcação a mercado N/A
Jul-Out/02 Eleições no Brasil N/A
mai/06 Crise das Bolsas norte-americanas N/A
Jul-Ago/07 Crise das hipotecas N/A
Out/2008 - Mar/2009 Crise no Sistema Financeiro norte-americano N/A
Jan/10 – Jun/10 Crise de endividamento dos PIGS N/A

Período Evento Perda Explicação
Tempo para 

Recuperação

1. N/A N/A N/A N/A N/A
2.                          
3.                          

7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

11.1 Regulamento Sim Não
11.2 Prospecto Sim Não
11.3 Última lâmina Sim Não
11.4 Último Informe de Perfil Mensal da carteira Sim Não
11.5 Último Informe de Extrato das Informações sobre o Fundo Sim Não
11.6 Relatórios de Gestão Sim Não

N/A
Caso o investimento no exterior seja feito através de fundos, descreva como foi constituída a diretoria do Fundo.

N/A
11 – Anexos

N/A
Qual o produto?

N/A
Qual (is) a (s) estratégia (s) de alocação em ativos no exterior?

N/A
Qual (is) o (s) veículo (s) utilizado (s) para estas alocações?

N/A
Enumerar os prestadores de serviços dos investimentos no exterior (administrador, custodiante, RTA, prime broker , entre outros)

N/A
Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de contaminação entre elas.

N/A
O investimento no exterior foi constituído sob qual jurisdição? Quais são as entidades reguladoras pertinentes?

O Fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação do gestor? Quando? Por quê?

Atribução
N/A

7 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos cinco anos (informar o maior período)
Contribuição (%)
     

N/A
Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou resgates).

     
     

     
     

     
     

     

A GEICO atende diretamente os cotistas, via telefone, e-mail ou pessoalmente.
10 - Investimento no Exterior
Caso o Fundo tenha investimentos no exterior, preencher os dados abaixo

Qual é a Estrutura desse Fundo?

N/A
8 – Relacionamento com Distribuidores/Alocadores

Quais os relatórios disponíveis do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem?
Controlador não fornece relatórios do fundo para Distribuidor.

Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada para distribuidores/alocadores?
Controlador não fornece relatórios do fundo para Distribuidor.

Com que frequência é possível realizar conference calls com o gestor dos fundos?
A qualquer momento, apenas sujeito à disponibilidade do Gestor.
9 – Atendimento aos Cotistas

N/A
Quais os riscos envolvidos?

Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem?

Diariamente são fornecidos relatórios com informações da cota diária, Patrimônio Líquido, rentabilidade do dia e acumulada no mês/ano/12 meses. Mensalmente são fornecidos os extratos 
consolidados de cada aplicação do cliente.

Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e com qual frequência seu conteúdo é atualizado?
São enviadas informações diariamente via e-mail e disponibilizadas na página do Administrador na internet.

Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado e qual o horário para atendimento?

6 - Três períodos de maior perda do Fundo (peak to valley )

     
     

     
     

     
     

     

5 – Comportamento do Fundo em Crises

Explicação

7



2)  Declaração

 

Nome:

Cargo:

Assinatura: ________________________________________________

Local: Data:      
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3)  Eventos Importantes do Fundo de Investimento

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1 – Nome do Fundo

     

Alteração de dados de contato

     

     

Alteração da classificação tributária

     

Alteração de limites de risco dos fundos

     

Alteração de prestadores de serviço dos fundos geridos: Administrador, Custodiante e Auditor.

Alteração nas condições de aplicação e resgate do Fundo

9



Gestor de recursos de terceiros (Pessoa Jurídica):

Questionário preenchido por:

     

Data:

aplicável à sua instituição, este deve ser preenchido com “N/A”)

29/12/2017

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

VIART - VICE PRESIDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS DE TERCEIROS

(Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum campo não seja 

Versão: 2.0 - Atualizada em jul/2012

Questionário Padrão 
Due Diligence para Fundos de 
Investimento – Seção 2:

Informações sobre o Fundo de Investimento
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1)  Informações sobre o Fundo de Investimento

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18 Cotização: abertura ou fechamento?      

1.19 Regras para aplicação e resgate:

D+0 D+0

D+0 D+0

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Taxa de Entrada (upfront fee )
N/A

Taxa de Saída (redemption fee )
N/A

Taxa de Administração

Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no histórico do Fundo.
N/A

Processo de Decisão de Investimento.

O modelo de gestão adotado demonstra a tomada de decisão compartilhada, com a existência de comitês previstos no estatuto. O poder decisório descentralizado e
compartilhado minimiza o risco de concentração das decisões. O processo é focado no atendimento aos objetivos dos clientes, atuando de acordo com as características de cada produto, 
procurando obter o máximo retorno com o menor risco possível. A administração é feita com plena diligência e fundada na boa prática de gestão com estrita observância da política de investimento 
definida nos regulamentos e contratos, além das regras legais e regulares.

% Não Possui

Descreva o Fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de investimento.

Obter ganhos de capital.Aplica seus recursos em NTN-B com vencimento em 2018.

Quais as regras de rebate de taxas para distribuidores/alocadores?
N/A

Há algum consultor ou prestador de serviço (exceto administração, custódia e auditoria externa) contratado diretamente pelo Fundo?

Benchmark

Frequência
Linha-d’água

Fechamento

Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period ) e eventuais 
penalidades para resgates antes do término desse período.

Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)

Resgate Mínimo
Aplicação adicional mínima
Aplicação máxima por cotista
Aplicação inicial mínima
Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)

N/A
0,00
0,00

15:00

15:00

N/A
Classificação tributária (CP/LP/Ações)

Previdência
Público-alvo

Exclusivo previdenciário
O Regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução nº 3.792, do CMN?

Não, porém ele cita que o Regulamento está adequado as normas estabelecidas para os Regimes Próprios de Previdência Social.
Exclusivamente para Investidor qualificado?

Não
Conta Corrente (banco, agência, nº)

104.0238.050.1927-6
Conta CETIP (nº)

22930.00-0
Administração (indique contato para informações).

Caixa Econômica Federal

Consultor Especializado
Assessor Jurídico
Seguradora

Escriturador
Agente de depósito (Custódia Física)

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

2 - Informações Qualitativas

2.1 – Perfil

Custódia (indique contato para informações).
Caixa Econômica Federal

Auditoria externa (indique contato para informações).
PriceWaterhouseCoopers

No caso dos FIDCs ou Fundos de Crédito, caso se aplique, informar:

15/08/18

300.000,00

Taxa de Administração máxima
Não possui

Taxa de Performance

0,20%

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Código ANBIMA
39034-8 

O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?

Não Possui
Não Possui
Não Possui

Qual o custo total estimado do Fundo (em percentual do PL), excluindo-se as taxas de Administração e de Performance?
0,05%

1 - Alterações desde a última atualização
Nome

CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CNPJ

19.768.733/0001-07
Data de início

26/03/2015
Classificação CVM

Renda Fixa
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2.1.4

2.1.5

2.2.1

2.2.2

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

de fundos de terceiros? (S/N):
de fundos do gestor? (S/N):

3.1

3.2

Cite o histórico de alterações significativas na equipe.

Alteração do Superintendente Nacional – assume Sergio Henrique Oliveira Bini (Gerente Nacional da GEICO)
Alteração do Gerente Nacional de Renda Fixa - assume Fabiano Penna Zimmermann (Gerente Executivo da GEFIX)
Alteração do Gerente Nacional  de Renda Variável- assume Camilo de Lellis Cavalcanti Júnior (Gerente Executivo da GEFIX)

2.3 - Estratégias e Carteiras
Quanto aos mercados em que opera, o Fundo pode ser caracterizado como:

Caso o Fundo invista no exterior, descreva os principais ativos e instrumentos utilizados.
especifique: N/A

[ X ]
especifique: N/A

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE GESTÃO DE ATIVOS DE TERCEIROS
Sergio Henrique Oliveira Bini
GEVAR – GERÊNCIA NACIONAL DE FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL
Camilo de Lellis Cavalcanti Junior
GEFIX - GERÊNCIA NACIONAL DE FUNDOS DE RENDA FIXA
Fabiano Penna Zimmermann

Descreva o processo decisório de investimento.

N/A
Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o Fundo (ex.: stop loss , stop gain , concentração de ativos, aluguel de ativos etc.).

N/A

Qual a política do fundo em relação às operações de day trade?

NÃO

Estratégias combinadas (floors , caps , collars , spreads , straddles , box , financiamentos com termo etc.)

Alavancagem

2.3.5.2 Mercados em que são utilizados derivativos:

2.3.5.1 Com que objetivo(s) são utilizados derivativos: 
Proteção de carteira ou de posição
Mudança de remuneração/indexador

Juros

Câmbio

Ações

Commodities

Em Bolsas:

SIM

NÃO

NÃO

·         Com garantia

·         Sem garantia

Em balcão:

·         Com garantia
·         Sem garantia

SIM

NÃO

SIM
NÃO

3.239.708.494,53
PL médio em 12 meses

3.173.560.623,82

SIM

SIM

NÃO

NÃO

O modelo de decisão para a definição das estratégias de investimento dos fundos administrados pela CAIXA é definido por comitês. O Comitê de Investimento se reúne quinzenalmente de forma 
regular e, extraordinariamente, quando necessário, tendo como objetivo a definição de estratégias de alocação, análise de cenário macroeconômico e exposição ao risco. O Comitê Tático se 
reúne diariamente para analisar as notícias, as perspectivas de mercado, as propostas de alocação e definir a atuação para o dia. As deliberações são tomadas após decisões e votação por 
parte dos integrantes. A gestão conta ainda com o Comitê de Riscos que analisa e aprova a política de aquisição de títulos privados nos fundos de investimento, observando as diretrizes 
emanadas pelo Comitê de Planejamento e Gestão.

Cite as premiações, ratings  e rankings .

N/A
2.3.5 – Uso de Derivativos

2.3.6 - Compra de Cotas de Fundos de Investimento
-
-

3 - Informações Adicionais

PL atual

2.3.6.1
2.3.6.2

Revista Exame
2004 - 2º lugar Categorias Fundos de Investimento e Fundos de Renda Fixa
2005 - Melhor Gestor de Varejo, Melhor Gestor de Atacado e Melhor Gestor de Renda Fixa
2006 - Melhor Gestor de Renda Fixa, Varejo, Megafundos e Melhor Gestor de Atacador
2007 - Melhor Gestor de Renda Fixa, Melhor Gestor de Varejo e Melhor e Melhor Gestor de Megafundos
2008 - Melhor Gestor de Fundos de Varejo e Melhor Gestor de Renda Fixa
2009 - Melhor Gestor de Fundos de Varejo e Melhor Gestor de Renda Fixa Gestão Ativa
2010 - Melhor Gestor de Fundos de Varejo e Melhor Gestor de Fundos de Renda Fixa Ativa
2011 - 2º Melhor Gestor de Fundos de Vaerejo e 3º Melhor Gestor de Fundos de Renda Fixa Ativa
2012 - 2º Melhor Gesotr de Fundos de Varejo
2013 - Melhores Fundos de Renda Fixa
2014 - Onde investir em 2014 – Os melhores Gestores
2015 - Onde investir em 2015 – Os melhores Gestores

Ranking Top Asset
2017 - 4º lugar do Ranking geral de recursos sob Administração

Revista Investidor Institucional
2013 - 1º Lugar Gestão de Fundos Multimercado
2014 - Top 10 entre Os Melhores Fundos para Institucionais
2015 - A CAIXA, também, foi eleita uma das maiores gestoras de fundos de investimento do mercado pelo ranking Top Asset – Agosto 2015, realizado pela revista Investidor Institucional. 
Conquistou a posição de maior gestora em três categorias: 
• Maior Gestor de Carteiras Administradas;
• Maior Gestor de FIPs;
• Maior Gestor de RPPS.
2016 - Top 10 entre Os Melhores Fundos para Institucionais
2017 - Top 10 entre Os Melhores Fundos para Institucionais

Rating
Fitch Rating – “Forte”

Ranking
2.2 - Equipe de Gestão do Fundo

Cite os profissionais envolvidos na gestão (anexar Resumo Profissional conforme modelo constante na Seção 3).

Brasil (exclusivamente)       
Brasil (predominantemente)     
Global
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9
N/A - -
3.10

3.11

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11
VaR 3 meses
VaR 6 meses
VaR 12 meses
VaR 24 meses
4.12

4.13

4.14

4.15
Stress 3 meses

Stress 6 meses

Stress 12 meses

Stress 24 meses
4.16

Número de cotistas
223

N/A
4 - Gestão de Risco

-

N/A
Percentuais detidos pelos cinco maiores e dez maiores cotistas

48,05% e 59,4%

Houve alguma mudança de prestadores de serviços de Administração e/ou de Custódia desde o início da operação do Fundo? Quando? Por quê?

PL atual total da mesma estratégia sob gestão da Empresa
30.702.839.027,30

Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do Fundo e de sua família? Quais são os critérios de definição?
N/A

Qual percentual do passivo do Fundo representa aplicações da Empresa, controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos?
N/A

Descreva as regras de concentração de passivo

N/A

12.479.270

-1.927.811

-24.549.597

2.642.261
Comente o último stop loss  relevante do Fundo.

Há quanto tempo o Auditor Externo realiza auditoria no Fundo?
Desde o início

Quais e quando foram os três últimos exercícios de direito de voto?

Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do Fundo.

O gerenciamento do risco de liquidez é feito considerando-se: o fluxo de caixa, o indicador de liquidez, o cronograma de vencimentos e o perfil de concentração de cotistas do fundo por faixa de 
valores.
O controle do fluxo de caixa de cada produto é realizado com base nas entradas e saídas de recursos, sendo considerado como entradas as aplicações e parcelas de juros e/ou principal dos 
ativos alocados nas carteiras dos fundos de investimento e como saídas, os resgates de acordo com a cotização do fundo, e as despesas administrativas dos fundos. Para os fundos que existe 
controle de aplicação e resgate on-line o cálculo do fluxo de caixa é realizado considerando-se as aplicações e regates on-line.
Na mensuração do volume de ativos líquidos primeiramente os ativos são classificados como líquidos ou ilíquidos de acordo com suas características. Os ativos a priori classificados como 
líquidos são reavaliados considerando o número de negócios no mercado secundário em um período, podendo ser reclassificado como ilíquido.
As informações de negócios utilizadas são as do mercado secundário disponibilizados pelo BACEN/ANBIMA para títulos públicos, pela BMFBOVESPA para ações/opções e contratos futuros e 
pela SND/BOVESPAFIX para títulos privados.
Para os ativos classificados como líquido é calculado o potencial volume de negociação diária considerando-se a média de negócios multiplicada pelo preço de mercado, e verificado o volume 
líquido diário do ativo para cada fundo considerando-se seu prazo de cotização.
É realizado monitoramento do volume aplicado e a quantidade de cotistas por produto e por tipo de cliente (Pessoa Física, Pessoa Jurídica, Entidade Pública e Instituição Financeira), observando-
se a concentração do patrimônio líquido entre os dez maiores investidores, por tipo de cliente e a relação entre o volume aplicado pelo maior cliente do fundo e volume líquido do fundo.

Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.
N/A

Como é feita a precificação de ativos/derivativos ilíquidos/exóticos? Existem esferas na Instituição para tal?

Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do Fundo.

A exposição ao risco de crédito é acompanhada e monitorada diariamente, conforme limites e critérios estabelecidos e aprovados pelo Comitê de Planejamento e Gestão da VITER e pelo 
Conselho de Gestão de Ativos de Terceiros da CAIXA. Os limites de risco de crédito são definidos levando-se em consideração limites de concentração por tomador, garantia, produto e 
segmento.

Qual o limite para perdas em cenário de stress ?
N/A

Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 (exceto stress )?
O limite de exposição ao risco de mercado é estabelecido considerando-se as características do fundo e seu perfil de risco.

Descreva as regras de Orçamento da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5.

N/A

N/A
Quando atingiu o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5? Por quê?

1      Dentre  as classes de ativos que possuem títulos de baixa liquidez, temos as seguintes fontes para a precificação:

* Renda Fixa: para os títulos emitidos por Instituições Financeiras o apreçamento é realizado considerando as informação de negócios CETIP e cotação junto aos emissores; e para as 
debêntures tomamos como proxy as taxas da ANBIMA ou negócios realizados na CETIP com debêntures cujas características se aproximem da emissão precificada;

* Renda Variável: para o BDR - Brazilian Depositary Receipt utilizamos os preços referenciais da BM&FBovespa.

2      Para todas as classes acima, os casos não observados pela metodologia são levados para decisão no Comitê de Marcação a Mercado.

Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error  e Expected Shortfall )? 
VaR Paramétrico TH 1 dia com 95% de confiança.

Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 4.5

No Alerta Vermelho caso o gestor considere que a posição deve ser mantida o Comitê de Planejamento e Gestão é convocado, pela Conformidade da VITER – GERAT Conformidade, para 
avaliação e tomada de decisão. A decisão tomada pelo Comitê de Planejamento e Gestão é reportada ao Conselho de Gestão de Ativos de Terceiros. Caso o gestor reenquadre o fundo nos 
limites estabelecidos o Comitê de Planejamento e Gestão e o Conselho de Gestão de Ativos de Terceiros são comunicados da ocorrência

Quando atingiu o limite? Por quê?
N/A

Qual o stress  médio do Fundo nos últimos

Historicamente, qual o máximo da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 registrado pelo Fundo? Comente.
Não há estimativa

Qual o VaR médio do Fundo nos últimos
1.712.482

N/A

12.710.565
13.877.028
8.393.338

Historicamente, qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo Fundo e em qual(is) ativo(s)?
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Período Evento Comportamento
Jul- Out/97 Crise da Ásia N/A
ago/98 Crise da Rússia N/A
out/98 Quebra do LTCM N/A
jan/99 Desvalorização do Real N/A
mar/00 Crise do Nasdaq N/A
abr/01 Apagão N/A
set/01 Ataques terroristas nos EUA N/A
Mar-Jul/02 Escândalos contábeis N/A
jun/02 Marcação a mercado N/A
Jul-Out/02 Eleições no Brasil N/A
mai/06 Crise das Bolsas norte-americanas N/A
Jul-Ago/07 Crise das hipotecas N/A
Out/2008 - Mar/2009 Crise no Sistema Financeiro norte-americano N/A
Jan/10 – Jun/10 Crise de endividamento dos PIGS N/A

Período Evento Perda Explicação
Tempo para 

Recuperação

1. N/A N/A N/A N/A N/A
2.                          
3.                          

7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

11.1 Regulamento Sim Não
11.2 Prospecto Sim Não
11.3 Última lâmina Sim Não
11.4 Último Informe de Perfil Mensal da carteira Sim Não
11.5 Último Informe de Extrato das Informações sobre o Fundo Sim Não
11.6 Relatórios de Gestão Sim Não

N/A
Caso o investimento no exterior seja feito através de fundos, descreva como foi constituída a diretoria do Fundo.

N/A
11 – Anexos

N/A
Qual o produto?

N/A
Qual (is) a (s) estratégia (s) de alocação em ativos no exterior?

N/A
Qual (is) o (s) veículo (s) utilizado (s) para estas alocações?

N/A
Enumerar os prestadores de serviços dos investimentos no exterior (administrador, custodiante, RTA, prime broker , entre outros)

N/A
Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de contaminação entre elas.

N/A
O investimento no exterior foi constituído sob qual jurisdição? Quais são as entidades reguladoras pertinentes?

O Fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação do gestor? Quando? Por quê?

Atribução
N/A

7 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos cinco anos (informar o maior período)
Contribuição (%)
     

N/A
Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou resgates).

     
     

     
     

     
     

     

A GEICO atende diretamente os cotistas, via telefone, e-mail ou pessoalmente.
10 - Investimento no Exterior
Caso o Fundo tenha investimentos no exterior, preencher os dados abaixo

Qual é a Estrutura desse Fundo?

N/A
8 – Relacionamento com Distribuidores/Alocadores

Quais os relatórios disponíveis do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem?
Controlador não fornece relatórios do fundo para Distribuidor.

Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada para distribuidores/alocadores?
Controlador não fornece relatórios do fundo para Distribuidor.

Com que frequência é possível realizar conference calls com o gestor dos fundos?
A qualquer momento, apenas sujeito à disponibilidade do Gestor.
9 – Atendimento aos Cotistas

N/A
Quais os riscos envolvidos?

Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem?

Diariamente são fornecidos relatórios com informações da cota diária, Patrimônio Líquido, rentabilidade do dia e acumulada no mês/ano/12 meses. Mensalmente são fornecidos os extratos 
consolidados de cada aplicação do cliente.

Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e com qual frequência seu conteúdo é atualizado?
São enviadas informações diariamente via e-mail e disponibilizadas na página do Administrador na internet.

Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado e qual o horário para atendimento?

6 - Três períodos de maior perda do Fundo (peak to valley )

     
     

     
     

     
     

     

5 – Comportamento do Fundo em Crises

Explicação
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2)  Declaração

 

Nome:

Cargo:

Assinatura: ________________________________________________

Local: Data:      
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3)  Eventos Importantes do Fundo de Investimento

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1 – Nome do Fundo

     

Alteração de dados de contato

     

     

Alteração da classificação tributária

     

Alteração de limites de risco dos fundos

     

Alteração de prestadores de serviço dos fundos geridos: Administrador, Custodiante e Auditor.

Alteração nas condições de aplicação e resgate do Fundo
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Gestor de recursos de terceiros (Pessoa Jurídica):

Questionário preenchido por:

     

Data:

aplicável à sua instituição, este deve ser preenchido com “N/A”)

29/12/2017

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

VIART - VICE PRESIDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS DE TERCEIROS

(Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum campo não seja 

Versão: 2.0 - Atualizada em jul/2012

Questionário Padrão 
Due Diligence para Fundos de 
Investimento – Seção 2:

Informações sobre o Fundo de Investimento
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1)  Informações sobre o Fundo de Investimento

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18 Cotização: abertura ou fechamento?      

1.19 Regras para aplicação e resgate:

D+0 D+0

D+0 D+0

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Taxa de Entrada (upfront fee )
N/A

Taxa de Saída (redemption fee )
N/A

Taxa de Administração

Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no histórico do Fundo.
N/A

Processo de Decisão de Investimento.

O modelo de gestão adotado demonstra a tomada de decisão compartilhada, com a existência de comitês previstos no estatuto. O poder decisório descentralizado e
compartilhado minimiza o risco de concentração das decisões. O processo é focado no atendimento aos objetivos dos clientes, atuando de acordo com as características de cada produto, 
procurando obter o máximo retorno com o menor risco possível. A administração é feita com plena diligência e fundada na boa prática de gestão com estrita observância da política de investimento 
definida nos regulamentos e contratos, além das regras legais e regulares.

% Não Possui

Descreva o Fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de investimento.

Obter ganhos de capital.Investe preponderantemente em Títulos Públicos Federais de emissão do Tesouro Nacional.

Quais as regras de rebate de taxas para distribuidores/alocadores?
N/A

Há algum consultor ou prestador de serviço (exceto administração, custódia e auditoria externa) contratado diretamente pelo Fundo?

Benchmark

Frequência
Linha-d’água

Fechamento

Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period ) e eventuais 
penalidades para resgates antes do término desse período.

Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)

Resgate Mínimo
Aplicação adicional mínima
Aplicação máxima por cotista
Aplicação inicial mínima
Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)

N/A
0,00
0,00

17:00

17:00

N/A
Classificação tributária (CP/LP/Ações)

Previdência
Público-alvo

Exclusivo previdenciário
O Regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução nº 3.792, do CMN?

Não, porém ele cita que o Regulamento está adequado as normas estabelecidas para os Regimes Próprios de Previdência Social.
Exclusivamente para Investidor qualificado?

Não
Conta Corrente (banco, agência, nº)

104.0238.050.00000123.7
Conta CETIP (nº)

05784.00-8
Administração (indique contato para informações).

Caixa Econômica Federal

Consultor Especializado

Assessor Jurídico

Seguradora

Escriturador
Agente de depósito (Custódia Física)

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2 - Informações Qualitativas

2.1 – Perfil

Custódia (indique contato para informações).

Caixa Econômica Federal
Auditoria externa (indique contato para informações).

PriceWaterhouseCoopers

No caso dos FIDCs ou Fundos de Crédito, caso se aplique, informar:

Não há

1.000,00

Taxa de Administração máxima
0,20%

Taxa de Performance

0,20%

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Código ANBIMA
16382-1

O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?

Não Possui

Não Possui
Não Possui

Qual o custo total estimado do Fundo (em percentual do PL), excluindo-se as taxas de Administração e de Performance?
0,05%

1 - Alterações desde a última atualização

Nome
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ
03.737.206/0001-97

Data de início
05/07/2006

Classificação CVM
Renda Fixa
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2.1.4

2.1.5

2.2.1

2.2.2

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

de fundos de terceiros? (S/N):
de fundos do gestor? (S/N):

3.1

3.2

Cite o histórico de alterações significativas na equipe.

Alteração do Superintendente Nacional – assume Sergio Henrique Oliveira Bini (Gerente Nacional da GEICO)
Alteração do Gerente Nacional de Renda Fixa - assume Fabiano Penna Zimmermann (Gerente Executivo da GEFIX)
Alteração do Gerente Nacional  de Renda Variável- assume Camilo de Lellis Cavalcanti Júnior (Gerente Executivo da GEFIX)

2.3 - Estratégias e Carteiras

Quanto aos mercados em que opera, o Fundo pode ser caracterizado como:

Caso o Fundo invista no exterior, descreva os principais ativos e instrumentos utilizados.
especifique: N/A

[ X ]
especifique: N/A

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE GESTÃO DE ATIVOS DE TERCEIROS
Sergio Henrique Oliveira Bini
GEVAR – GERÊNCIA NACIONAL DE FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL
Camilo de Lellis Cavalcanti Junior
GEFIX - GERÊNCIA NACIONAL DE FUNDOS DE RENDA FIXA
Fabiano Penna Zimmermann

Descreva o processo decisório de investimento.

N/A
Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o Fundo (ex.: stop loss , stop gain , concentração de ativos, aluguel de ativos etc.).

N/A

Qual a política do fundo em relação às operações de day trade?

NÃO

Estratégias combinadas (floors , caps , collars , spreads , straddles , box , financiamentos com termo etc.)

Alavancagem

2.3.5.2 Mercados em que são utilizados derivativos:

2.3.5.1 Com que objetivo(s) são utilizados derivativos: 
Proteção de carteira ou de posição

Mudança de remuneração/indexador

Juros

Câmbio

Ações

Commodities

Em Bolsas:

SIM

NÃO

NÃO

·         Com garantia

·         Sem garantia

Em balcão:

·         Com garantia

·         Sem garantia

SIM

NÃO

SIM

NÃO

5.699.053.539,88
PL médio em 12 meses

6.063.421.730,89

SIM

SIM

NÃO

NÃO

O modelo de decisão para a definição das estratégias de investimento dos fundos administrados pela CAIXA é definido por comitês. O Comitê de Investimento se reúne quinzenalmente de forma 
regular e, extraordinariamente, quando necessário, tendo como objetivo a definição de estratégias de alocação, análise de cenário macroeconômico e exposição ao risco. O Comitê Tático se 
reúne diariamente para analisar as notícias, as perspectivas de mercado, as propostas de alocação e definir a atuação para o dia. As deliberações são tomadas após decisões e votação por 
parte dos integrantes. A gestão conta ainda com o Comitê de Riscos que analisa e aprova a política de aquisição de títulos privados nos fundos de investimento, observando as diretrizes 
emanadas pelo Comitê de Planejamento e Gestão.

Cite as premiações, ratings  e rankings .

N/A

2.3.5 – Uso de Derivativos

2.3.6 - Compra de Cotas de Fundos de Investimento
-
-

3 - Informações Adicionais

PL atual

2.3.6.1
2.3.6.2

Revista Exame
2004 - 2º lugar Categorias Fundos de Investimento e Fundos de Renda Fixa
2005 - Melhor Gestor de Varejo, Melhor Gestor de Atacado e Melhor Gestor de Renda Fixa
2006 - Melhor Gestor de Renda Fixa, Varejo, Megafundos e Melhor Gestor de Atacador
2007 - Melhor Gestor de Renda Fixa, Melhor Gestor de Varejo e Melhor e Melhor Gestor de Megafundos
2008 - Melhor Gestor de Fundos de Varejo e Melhor Gestor de Renda Fixa
2009 - Melhor Gestor de Fundos de Varejo e Melhor Gestor de Renda Fixa Gestão Ativa
2010 - Melhor Gestor de Fundos de Varejo e Melhor Gestor de Fundos de Renda Fixa Ativa
2011 - 2º Melhor Gestor de Fundos de Vaerejo e 3º Melhor Gestor de Fundos de Renda Fixa Ativa
2012 - 2º Melhor Gesotr de Fundos de Varejo
2013 - Melhores Fundos de Renda Fixa
2014 - Onde investir em 2014 – Os melhores Gestores
2015 - Onde investir em 2015 – Os melhores Gestores

Ranking Top Asset
2017 - 4º lugar do Ranking geral de recursos sob Administração

Revista Investidor Institucional
2013 - 1º Lugar Gestão de Fundos Multimercado
2014 - Top 10 entre Os Melhores Fundos para Institucionais
2015 - A CAIXA, também, foi eleita uma das maiores gestoras de fundos de investimento do mercado pelo ranking Top Asset – Agosto 2015, realizado pela revista Investidor Institucional. 
Conquistou a posição de maior gestora em três categorias: 
• Maior Gestor de Carteiras Administradas;
• Maior Gestor de FIPs;
• Maior Gestor de RPPS.
2016 - Top 10 entre Os Melhores Fundos para Institucionais
2017 - Top 10 entre Os Melhores Fundos para Institucionais

Rating
Fitch Rating – “Forte”

Ranking
2.2 - Equipe de Gestão do Fundo

Cite os profissionais envolvidos na gestão (anexar Resumo Profissional conforme modelo constante na Seção 3).

Brasil (exclusivamente)       
Brasil (predominantemente)     
Global
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

N/A - -

3.10

3.11

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

VaR 3 meses
VaR 6 meses
VaR 12 meses
VaR 24 meses
4.12

4.13

4.14

4.15

Stress 3 meses

Stress 6 meses

Stress 12 meses

Stress 24 meses

4.16

Número de cotistas
748

N/A
4 - Gestão de Risco

-

N/A
Percentuais detidos pelos cinco maiores e dez maiores cotistas

34,59% e 42,81%

Houve alguma mudança de prestadores de serviços de Administração e/ou de Custódia desde o início da operação do Fundo? Quando? Por quê?

PL atual total da mesma estratégia sob gestão da Empresa
92.514.608.298,30

Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do Fundo e de sua família? Quais são os critérios de definição?
N/A

Qual percentual do passivo do Fundo representa aplicações da Empresa, controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos?
N/A

Descreva as regras de concentração de passivo

N/A

-20.252.775

-21.276.618

-22.973.598

-21.346.092

Comente o último stop loss  relevante do Fundo.

Há quanto tempo o Auditor Externo realiza auditoria no Fundo?
Desde o início

Quais e quando foram os três últimos exercícios de direito de voto?

Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do Fundo.

O gerenciamento do risco de liquidez é feito considerando-se: o fluxo de caixa, o indicador de liquidez, o cronograma de vencimentos e o perfil de concentração de cotistas do fundo por faixa de 
valores.
O controle do fluxo de caixa de cada produto é realizado com base nas entradas e saídas de recursos, sendo considerado como entradas as aplicações e parcelas de juros e/ou principal dos 
ativos alocados nas carteiras dos fundos de investimento e como saídas, os resgates de acordo com a cotização do fundo, e as despesas administrativas dos fundos. Para os fundos que existe 
controle de aplicação e resgate on-line o cálculo do fluxo de caixa é realizado considerando-se as aplicações e regates on-line.
Na mensuração do volume de ativos líquidos primeiramente os ativos são classificados como líquidos ou ilíquidos de acordo com suas características. Os ativos a priori classificados como 
líquidos são reavaliados considerando o número de negócios no mercado secundário em um período, podendo ser reclassificado como ilíquido.
As informações de negócios utilizadas são as do mercado secundário disponibilizados pelo BACEN/ANBIMA para títulos públicos, pela BMFBOVESPA para ações/opções e contratos futuros e 
pela SND/BOVESPAFIX para títulos privados.
Para os ativos classificados como líquido é calculado o potencial volume de negociação diária considerando-se a média de negócios multiplicada pelo preço de mercado, e verificado o volume 
líquido diário do ativo para cada fundo considerando-se seu prazo de cotização.
É realizado monitoramento do volume aplicado e a quantidade de cotistas por produto e por tipo de cliente (Pessoa Física, Pessoa Jurídica, Entidade Pública e Instituição Financeira), observando-
se a concentração do patrimônio líquido entre os dez maiores investidores, por tipo de cliente e a relação entre o volume aplicado pelo maior cliente do fundo e volume líquido do fundo.

Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.
N/A

Como é feita a precificação de ativos/derivativos ilíquidos/exóticos? Existem esferas na Instituição para tal?

Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do Fundo.

A exposição ao risco de crédito é acompanhada e monitorada diariamente, conforme limites e critérios estabelecidos e aprovados pelo Comitê de Planejamento e Gestão da VITER e pelo 
Conselho de Gestão de Ativos de Terceiros da CAIXA. Os limites de risco de crédito são definidos levando-se em consideração limites de concentração por tomador, garantia, produto e 
segmento.

Qual o limite para perdas em cenário de stress ?
N/A

Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 (exceto stress )?
O limite de exposição ao risco de mercado é estabelecido considerando-se as características do fundo e seu perfil de risco.

Descreva as regras de Orçamento da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5.

N/A

N/A
Quando atingiu o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5? Por quê?

1      Dentre  as classes de ativos que possuem títulos de baixa liquidez, temos as seguintes fontes para a precificação:

* Renda Fixa: para os títulos emitidos por Instituições Financeiras o apreçamento é realizado considerando as informação de negócios CETIP e cotação junto aos emissores; e para as 
debêntures tomamos como proxy as taxas da ANBIMA ou negócios realizados na CETIP com debêntures cujas características se aproximem da emissão precificada;

* Renda Variável: para o BDR - Brazilian Depositary Receipt utilizamos os preços referenciais da BM&FBovespa.

2      Para todas as classes acima, os casos não observados pela metodologia são levados para decisão no Comitê de Marcação a Mercado.

Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error  e Expected Shortfall )? 
VaR Paramétrico TH 1 dia com 95% de confiança.

Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 4.5

No Alerta Vermelho caso o gestor considere que a posição deve ser mantida o Comitê de Planejamento e Gestão é convocado, pela Conformidade da VITER – GERAT Conformidade, para 
avaliação e tomada de decisão. A decisão tomada pelo Comitê de Planejamento e Gestão é reportada ao Conselho de Gestão de Ativos de Terceiros. Caso o gestor reenquadre o fundo nos 
limites estabelecidos o Comitê de Planejamento e Gestão e o Conselho de Gestão de Ativos de Terceiros são comunicados da ocorrência

Quando atingiu o limite? Por quê?
N/A

Qual o stress  médio do Fundo nos últimos

Historicamente, qual o máximo da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 registrado pelo Fundo? Comente.
Não há estimativa

Qual o VaR médio do Fundo nos últimos

121.236

N/A

162.151
188.869
142.066

Historicamente, qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo Fundo e em qual(is) ativo(s)?

6



Período Evento Comportamento

Jul- Out/97 Crise da Ásia N/A
ago/98 Crise da Rússia N/A
out/98 Quebra do LTCM N/A
jan/99 Desvalorização do Real N/A
mar/00 Crise do Nasdaq N/A
abr/01 Apagão N/A
set/01 Ataques terroristas nos EUA N/A
Mar-Jul/02 Escândalos contábeis N/A
jun/02 Marcação a mercado N/A

Jul-Out/02 Eleições no Brasil N/A

mai/06 Crise das Bolsas norte-americanas N/A
Jul-Ago/07 Crise das hipotecas N/A
Out/2008 - Mar/2009 Crise no Sistema Financeiro norte-americano N/A
Jan/10 – Jun/10 Crise de endividamento dos PIGS N/A

Período Evento Perda Explicação
Tempo para 

Recuperação

1. N/A N/A N/A N/A N/A

2.                          
3.                          

7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

11.1 Regulamento Sim Não
11.2 Prospecto Sim Não

11.3 Última lâmina Sim Não

11.4 Último Informe de Perfil Mensal da carteira Sim Não

11.5 Último Informe de Extrato das Informações sobre o Fundo Sim Não

11.6 Relatórios de Gestão Sim Não

N/A
Caso o investimento no exterior seja feito através de fundos, descreva como foi constituída a diretoria do Fundo.

N/A
11 – Anexos

N/A
Qual o produto?

N/A
Qual (is) a (s) estratégia (s) de alocação em ativos no exterior?

N/A
Qual (is) o (s) veículo (s) utilizado (s) para estas alocações?

N/A
Enumerar os prestadores de serviços dos investimentos no exterior (administrador, custodiante, RTA, prime broker , entre outros)

N/A
Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de contaminação entre elas.

N/A

O investimento no exterior foi constituído sob qual jurisdição? Quais são as entidades reguladoras pertinentes?

O Fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação do gestor? Quando? Por quê?

Atribução
N/A

7 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos cinco anos (informar o maior período)

Contribuição (%)
     

N/A
Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou resgates).

     
     

     
     

     
     

     

A GEICO atende diretamente os cotistas, via telefone, e-mail ou pessoalmente.
10 - Investimento no Exterior

Caso o Fundo tenha investimentos no exterior, preencher os dados abaixo
Qual é a Estrutura desse Fundo?

N/A
8 – Relacionamento com Distribuidores/Alocadores

Quais os relatórios disponíveis do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem?
Controlador não fornece relatórios do fundo para Distribuidor.

Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada para distribuidores/alocadores?

Controlador não fornece relatórios do fundo para Distribuidor.
Com que frequência é possível realizar conference calls com o gestor dos fundos?

A qualquer momento, apenas sujeito à disponibilidade do Gestor.
9 – Atendimento aos Cotistas

N/A

Quais os riscos envolvidos?

Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem?

Diariamente são fornecidos relatórios com informações da cota diária, Patrimônio Líquido, rentabilidade do dia e acumulada no mês/ano/12 meses. Mensalmente são fornecidos os extratos 
consolidados de cada aplicação do cliente.

Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e com qual frequência seu conteúdo é atualizado?
São enviadas informações diariamente via e-mail e disponibilizadas na página do Administrador na internet.

Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado e qual o horário para atendimento?

6 - Três períodos de maior perda do Fundo (peak to valley )

     
     

     
     

     

     

     

5 – Comportamento do Fundo em Crises

Explicação
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2)  Declaração

Nome:

Cargo:

Assinatura: ________________________________________________

Local: Data:      
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3)  Eventos Importantes do Fundo de Investimento

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1 – Nome do Fundo

     

Alteração de dados de contato

     

     

Alteração da classificação tributária

     

Alteração de limites de risco dos fundos

     

Alteração de prestadores de serviço dos fundos geridos: Administrador, Custodiante e Auditor.

Alteração nas condições de aplicação e resgate do Fundo

9



Gestor de recursos de terceiros (Pessoa Jurídica):

Questionário preenchido por:

     

Data:

aplicável à sua instituição, este deve ser preenchido com “N/A”)

29/12/2017

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

VIART - VICE PRESIDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS DE TERCEIROS

(Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum campo não seja 

Versão: 2.0 - Atualizada em jul/2012

Questionário Padrão 
Due Diligence para Fundos de 
Investimento – Seção 2:

Informações sobre o Fundo de Investimento
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1)  Informações sobre o Fundo de Investimento

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18 Cotização: abertura ou fechamento?      

1.19 Regras para aplicação e resgate:

D+0 D+0

D+0 D+0

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Taxa de Entrada (upfront fee )
N/A

Taxa de Saída (redemption fee )
N/A

Taxa de Administração

Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no histórico do Fundo.
N/A

Processo de Decisão de Investimento.

O modelo de gestão adotado demonstra a tomada de decisão compartilhada, com a existência de comitês previstos no estatuto. O poder decisório descentralizado e
compartilhado minimiza o risco de concentração das decisões. O processo é focado no atendimento aos objetivos dos clientes, atuando de acordo com as características de cada produto, 
procurando obter o máximo retorno com o menor risco possível. A administração é feita com plena diligência e fundada na boa prática de gestão com estrita observância da política de investimento 
definida nos regulamentos e contratos, além das regras legais e regulares.

% Não Possui

Descreva o Fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de investimento.

Busca superar o IPCA.Aplica em cotas de fundo de investimento com estratégia balanceada entre fundos que possuem como benchmark os sub índices: IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, IRF-M, IRFM-1, 
IRFM 1+ e CDI. A carteira é composta por fundos da Caixa já existentes com esses benchmarks

Quais as regras de rebate de taxas para distribuidores/alocadores?
N/A

Há algum consultor ou prestador de serviço (exceto administração, custódia e auditoria externa) contratado diretamente pelo Fundo?

Benchmark

Frequência
Linha-d’água

Fechamento

Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period ) e eventuais 
penalidades para resgates antes do término desse período.

Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)

Resgate Mínimo
Aplicação adicional mínima
Aplicação máxima por cotista
Aplicação inicial mínima
Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)

N/A
0,00
0,00

16:00

16:00

N/A
Classificação tributária (CP/LP/Ações)

Previdência
Público-alvo

Exclusivo previdenciário
O Regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução nº 3.792, do CMN?

Não, porém ele cita que o Regulamento está adequado as normas estabelecidas para os Regimes Próprios de Previdência Social.
Exclusivamente para Investidor qualificado?

Não
Conta Corrente (banco, agência, nº)

104.0238.050.00001987.0
Conta CETIP (nº)

24376.00-2
Administração (indique contato para informações).

Caixa Econômica Federal

Consultor Especializado
Assessor Jurídico
Seguradora

Escriturador
Agente de depósito (Custódia Física)

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

2 - Informações Qualitativas

2.1 – Perfil

Custódia (indique contato para informações).
Caixa Econômica Federal

Auditoria externa (indique contato para informações).
PriceWaterhouseCoopers

No caso dos FIDCs ou Fundos de Crédito, caso se aplique, informar:

Não há

1.000,00

Taxa de Administração máxima
0,40%

Taxa de Performance

0,20%

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Código ANBIMA
42768-3

O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?

Não Possui
Não Possui
Não Possui

Qual o custo total estimado do Fundo (em percentual do PL), excluindo-se as taxas de Administração e de Performance?
0,25%

1 - Alterações desde a última atualização
Nome

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
CNPJ

23.215.097/0001-55
Data de início

04/11/2016
Classificação CVM

Renda Fixa
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2.1.4

2.1.5

2.2.1

2.2.2

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

de fundos de terceiros? (S/N):
de fundos do gestor? (S/N):

3.1

3.2

Cite o histórico de alterações significativas na equipe.

Alteração do Superintendente Nacional – assume Sergio Henrique Oliveira Bini (Gerente Nacional da GEICO)
Alteração do Gerente Nacional de Renda Fixa - assume Fabiano Penna Zimmermann (Gerente Executivo da GEFIX)
Alteração do Gerente Nacional  de Renda Variável- assume Camilo de Lellis Cavalcanti Júnior (Gerente Executivo da GEFIX)

2.3 - Estratégias e Carteiras
Quanto aos mercados em que opera, o Fundo pode ser caracterizado como:

Caso o Fundo invista no exterior, descreva os principais ativos e instrumentos utilizados.
especifique: N/A

[ X ]
especifique: N/A

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE GESTÃO DE ATIVOS DE TERCEIROS
Sergio Henrique Oliveira Bini
GEVAR – GERÊNCIA NACIONAL DE FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL
Camilo de Lellis Cavalcanti Junior
GEFIX - GERÊNCIA NACIONAL DE FUNDOS DE RENDA FIXA
Fabiano Penna Zimmermann

Descreva o processo decisório de investimento.

N/A
Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o Fundo (ex.: stop loss , stop gain , concentração de ativos, aluguel de ativos etc.).

N/A

Qual a política do fundo em relação às operações de day trade?

NÃO

Estratégias combinadas (floors , caps , collars , spreads , straddles , box , financiamentos com termo etc.)

Alavancagem

2.3.5.2 Mercados em que são utilizados derivativos:

2.3.5.1 Com que objetivo(s) são utilizados derivativos: 
Proteção de carteira ou de posição
Mudança de remuneração/indexador

Juros

Câmbio

Ações

Commodities

Em Bolsas:

SIM

NÃO

NÃO

·         Com garantia

·         Sem garantia

Em balcão:

·         Com garantia
·         Sem garantia

SIM

NÃO

SIM
NÃO

685.593.312,38
PL médio em 12 meses

357.129.791,10

SIM

SIM

NÃO

NÃO

O modelo de decisão para a definição das estratégias de investimento dos fundos administrados pela CAIXA é definido por comitês. O Comitê de Investimento se reúne quinzenalmente de forma 
regular e, extraordinariamente, quando necessário, tendo como objetivo a definição de estratégias de alocação, análise de cenário macroeconômico e exposição ao risco. O Comitê Tático se 
reúne diariamente para analisar as notícias, as perspectivas de mercado, as propostas de alocação e definir a atuação para o dia. As deliberações são tomadas após decisões e votação por 
parte dos integrantes. A gestão conta ainda com o Comitê de Riscos que analisa e aprova a política de aquisição de títulos privados nos fundos de investimento, observando as diretrizes 
emanadas pelo Comitê de Planejamento e Gestão.

Cite as premiações, ratings  e rankings .

N/A
2.3.5 – Uso de Derivativos

2.3.6 - Compra de Cotas de Fundos de Investimento
-
S

3 - Informações Adicionais

PL atual

2.3.6.1
2.3.6.2

Revista Exame
2004 - 2º lugar Categorias Fundos de Investimento e Fundos de Renda Fixa
2005 - Melhor Gestor de Varejo, Melhor Gestor de Atacado e Melhor Gestor de Renda Fixa
2006 - Melhor Gestor de Renda Fixa, Varejo, Megafundos e Melhor Gestor de Atacador
2007 - Melhor Gestor de Renda Fixa, Melhor Gestor de Varejo e Melhor e Melhor Gestor de Megafundos
2008 - Melhor Gestor de Fundos de Varejo e Melhor Gestor de Renda Fixa
2009 - Melhor Gestor de Fundos de Varejo e Melhor Gestor de Renda Fixa Gestão Ativa
2010 - Melhor Gestor de Fundos de Varejo e Melhor Gestor de Fundos de Renda Fixa Ativa
2011 - 2º Melhor Gestor de Fundos de Vaerejo e 3º Melhor Gestor de Fundos de Renda Fixa Ativa
2012 - 2º Melhor Gesotr de Fundos de Varejo
2013 - Melhores Fundos de Renda Fixa
2014 - Onde investir em 2014 – Os melhores Gestores
2015 - Onde investir em 2015 – Os melhores Gestores

Ranking Top Asset
2017 - 4º lugar do Ranking geral de recursos sob Administração

Revista Investidor Institucional
2013 - 1º Lugar Gestão de Fundos Multimercado
2014 - Top 10 entre Os Melhores Fundos para Institucionais
2015 - A CAIXA, também, foi eleita uma das maiores gestoras de fundos de investimento do mercado pelo ranking Top Asset – Agosto 2015, realizado pela revista Investidor Institucional. 
Conquistou a posição de maior gestora em três categorias: 
• Maior Gestor de Carteiras Administradas;
• Maior Gestor de FIPs;
• Maior Gestor de RPPS.
2016 - Top 10 entre Os Melhores Fundos para Institucionais
2017 - Top 10 entre Os Melhores Fundos para Institucionais

Rating
Fitch Rating – “Forte”

Ranking
2.2 - Equipe de Gestão do Fundo

Cite os profissionais envolvidos na gestão (anexar Resumo Profissional conforme modelo constante na Seção 3).

Brasil (exclusivamente)       
Brasil (predominantemente)     
Global
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9
N/A - -
3.10

3.11

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11
VaR 3 meses
VaR 6 meses
VaR 12 meses
VaR 24 meses
4.12

4.13

4.14

4.15
Stress 3 meses

Stress 6 meses

Stress 12 meses

Stress 24 meses
4.16

Número de cotistas
114

N/A
4 - Gestão de Risco

-

N/A
Percentuais detidos pelos cinco maiores e dez maiores cotistas

29,42% e 46,92%

Houve alguma mudança de prestadores de serviços de Administração e/ou de Custódia desde o início da operação do Fundo? Quando? Por quê?

PL atual total da mesma estratégia sob gestão da Empresa
30.702.839.027,30

Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do Fundo e de sua família? Quais são os critérios de definição?
N/A

Qual percentual do passivo do Fundo representa aplicações da Empresa, controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos?
N/A

Descreva as regras de concentração de passivo

N/A

-15.367.443

-12.997.325

-12.258.844

-10.534.916
Comente o último stop loss  relevante do Fundo.

Há quanto tempo o Auditor Externo realiza auditoria no Fundo?
Desde o início

Quais e quando foram os três últimos exercícios de direito de voto?

Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do Fundo.

O gerenciamento do risco de liquidez é feito considerando-se: o fluxo de caixa, o indicador de liquidez, o cronograma de vencimentos e o perfil de concentração de cotistas do fundo por faixa de 
valores.
O controle do fluxo de caixa de cada produto é realizado com base nas entradas e saídas de recursos, sendo considerado como entradas as aplicações e parcelas de juros e/ou principal dos 
ativos alocados nas carteiras dos fundos de investimento e como saídas, os resgates de acordo com a cotização do fundo, e as despesas administrativas dos fundos. Para os fundos que existe 
controle de aplicação e resgate on-line o cálculo do fluxo de caixa é realizado considerando-se as aplicações e regates on-line.
Na mensuração do volume de ativos líquidos primeiramente os ativos são classificados como líquidos ou ilíquidos de acordo com suas características. Os ativos a priori classificados como 
líquidos são reavaliados considerando o número de negócios no mercado secundário em um período, podendo ser reclassificado como ilíquido.
As informações de negócios utilizadas são as do mercado secundário disponibilizados pelo BACEN/ANBIMA para títulos públicos, pela BMFBOVESPA para ações/opções e contratos futuros e 
pela SND/BOVESPAFIX para títulos privados.
Para os ativos classificados como líquido é calculado o potencial volume de negociação diária considerando-se a média de negócios multiplicada pelo preço de mercado, e verificado o volume 
líquido diário do ativo para cada fundo considerando-se seu prazo de cotização.
É realizado monitoramento do volume aplicado e a quantidade de cotistas por produto e por tipo de cliente (Pessoa Física, Pessoa Jurídica, Entidade Pública e Instituição Financeira), observando-
se a concentração do patrimônio líquido entre os dez maiores investidores, por tipo de cliente e a relação entre o volume aplicado pelo maior cliente do fundo e volume líquido do fundo.

Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.
N/A

Como é feita a precificação de ativos/derivativos ilíquidos/exóticos? Existem esferas na Instituição para tal?

Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do Fundo.

A exposição ao risco de crédito é acompanhada e monitorada diariamente, conforme limites e critérios estabelecidos e aprovados pelo Comitê de Planejamento e Gestão da VITER e pelo 
Conselho de Gestão de Ativos de Terceiros da CAIXA. Os limites de risco de crédito são definidos levando-se em consideração limites de concentração por tomador, garantia, produto e 
segmento.

Qual o limite para perdas em cenário de stress ?
N/A

Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 (exceto stress )?
O limite de exposição ao risco de mercado é estabelecido considerando-se as características do fundo e seu perfil de risco.

Descreva as regras de Orçamento da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5.

N/A

N/A
Quando atingiu o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5? Por quê?

1      Dentre  as classes de ativos que possuem títulos de baixa liquidez, temos as seguintes fontes para a precificação:

* Renda Fixa: para os títulos emitidos por Instituições Financeiras o apreçamento é realizado considerando as informação de negócios CETIP e cotação junto aos emissores; e para as 
debêntures tomamos como proxy as taxas da ANBIMA ou negócios realizados na CETIP com debêntures cujas características se aproximem da emissão precificada;

* Renda Variável: para o BDR - Brazilian Depositary Receipt utilizamos os preços referenciais da BM&FBovespa.

2      Para todas as classes acima, os casos não observados pela metodologia são levados para decisão no Comitê de Marcação a Mercado.

Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error  e Expected Shortfall )? 
VaR Paramétrico TH 1 dia com 95% de confiança.

Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 4.5

No Alerta Vermelho caso o gestor considere que a posição deve ser mantida o Comitê de Planejamento e Gestão é convocado, pela Conformidade da VITER – GERAT Conformidade, para 
avaliação e tomada de decisão. A decisão tomada pelo Comitê de Planejamento e Gestão é reportada ao Conselho de Gestão de Ativos de Terceiros. Caso o gestor reenquadre o fundo nos 
limites estabelecidos o Comitê de Planejamento e Gestão e o Conselho de Gestão de Ativos de Terceiros são comunicados da ocorrência

Quando atingiu o limite? Por quê?
N/A

Qual o stress  médio do Fundo nos últimos

Historicamente, qual o máximo da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 registrado pelo Fundo? Comente.
Não há estimativa

Qual o VaR médio do Fundo nos últimos
678.918

N/A

727.199
835.394
754.654

Historicamente, qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo Fundo e em qual(is) ativo(s)?
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Período Evento Comportamento
Jul- Out/97 Crise da Ásia N/A
ago/98 Crise da Rússia N/A
out/98 Quebra do LTCM N/A
jan/99 Desvalorização do Real N/A
mar/00 Crise do Nasdaq N/A
abr/01 Apagão N/A
set/01 Ataques terroristas nos EUA N/A
Mar-Jul/02 Escândalos contábeis N/A
jun/02 Marcação a mercado N/A
Jul-Out/02 Eleições no Brasil N/A
mai/06 Crise das Bolsas norte-americanas N/A
Jul-Ago/07 Crise das hipotecas N/A
Out/2008 - Mar/2009 Crise no Sistema Financeiro norte-americano N/A
Jan/10 – Jun/10 Crise de endividamento dos PIGS N/A

Período Evento Perda Explicação
Tempo para 

Recuperação

1. N/A N/A N/A N/A N/A
2.                          
3.                          

7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

11.1 Regulamento Sim Não
11.2 Prospecto Sim Não
11.3 Última lâmina Sim Não
11.4 Último Informe de Perfil Mensal da carteira Sim Não
11.5 Último Informe de Extrato das Informações sobre o Fundo Sim Não
11.6 Relatórios de Gestão Sim Não

N/A
Caso o investimento no exterior seja feito através de fundos, descreva como foi constituída a diretoria do Fundo.

N/A
11 – Anexos

N/A
Qual o produto?

N/A
Qual (is) a (s) estratégia (s) de alocação em ativos no exterior?

N/A
Qual (is) o (s) veículo (s) utilizado (s) para estas alocações?

N/A
Enumerar os prestadores de serviços dos investimentos no exterior (administrador, custodiante, RTA, prime broker , entre outros)

N/A
Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de contaminação entre elas.

N/A
O investimento no exterior foi constituído sob qual jurisdição? Quais são as entidades reguladoras pertinentes?

O Fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação do gestor? Quando? Por quê?

Atribução
N/A

7 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos cinco anos (informar o maior período)
Contribuição (%)
     

N/A
Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou resgates).

     
     

     
     

     
     

     

A GEICO atende diretamente os cotistas, via telefone, e-mail ou pessoalmente.
10 - Investimento no Exterior
Caso o Fundo tenha investimentos no exterior, preencher os dados abaixo

Qual é a Estrutura desse Fundo?

N/A
8 – Relacionamento com Distribuidores/Alocadores

Quais os relatórios disponíveis do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem?
Controlador não fornece relatórios do fundo para Distribuidor.

Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada para distribuidores/alocadores?
Controlador não fornece relatórios do fundo para Distribuidor.

Com que frequência é possível realizar conference calls com o gestor dos fundos?
A qualquer momento, apenas sujeito à disponibilidade do Gestor.
9 – Atendimento aos Cotistas

N/A
Quais os riscos envolvidos?

Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem?

Diariamente são fornecidos relatórios com informações da cota diária, Patrimônio Líquido, rentabilidade do dia e acumulada no mês/ano/12 meses. Mensalmente são fornecidos os extratos 
consolidados de cada aplicação do cliente.

Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e com qual frequência seu conteúdo é atualizado?
São enviadas informações diariamente via e-mail e disponibilizadas na página do Administrador na internet.

Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado e qual o horário para atendimento?

6 - Três períodos de maior perda do Fundo (peak to valley )

     
     

     
     

     
     

     

5 – Comportamento do Fundo em Crises

Explicação
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2)  Declaração

 

Nome:

Cargo:

Assinatura: ________________________________________________

Local: Data:      
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3)  Eventos Importantes do Fundo de Investimento

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1 – Nome do Fundo

     

Alteração de dados de contato

     

     

Alteração da classificação tributária

     

Alteração de limites de risco dos fundos

     

Alteração de prestadores de serviço dos fundos geridos: Administrador, Custodiante e Auditor.

Alteração nas condições de aplicação e resgate do Fundo
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Gestor de recursos de terceiros (Pessoa Jurídica):

Questionário preenchido por:

     

Data:

aplicável à sua instituição, este deve ser preenchido com “N/A”)

29/12/2017

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

VIART - VICE PRESIDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS DE TERCEIROS

(Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum campo não seja 

Versão: 2.0 - Atualizada em jul/2012

Questionário Padrão 
Due Diligence para Fundos de 
Investimento – Seção 2:

Informações sobre o Fundo de Investimento



Sumário
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1 - Alterações desde a última atualização

2 - Informações Qualitativas

2.1 - Perfil

2.2 - Equipe de Gestão do Fundo

2.3 - Estratégias e Carteiras

3 - Informações Adicionais

4 - Gestão de Risco

5 - Comportamento do Fundo em Crises

6 - Três períodos de maior perda do Fundo (peak to valley)

7 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos cinco anos (informar o maior período)

8 – Relacionamento com Distribuidores/Alocadores
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3) Eventos Importantes do Fundo de Investimento
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1)  Informações sobre o Fundo de Investimento

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18 Cotização: abertura ou fechamento?      

1.19 Regras para aplicação e resgate:

D+0 D+0

D+0 D+0

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Taxa de Entrada (upfront fee )
N/A

Taxa de Saída (redemption fee )
N/A

Taxa de Administração

Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no histórico do Fundo.
N/A

Processo de Decisão de Investimento.

O modelo de gestão adotado demonstra a tomada de decisão compartilhada, com a existência de comitês previstos no estatuto. O poder decisório descentralizado e
compartilhado minimiza o risco de concentração das decisões. O processo é focado no atendimento aos objetivos dos clientes, atuando de acordo com as características de cada produto, 
procurando obter o máximo retorno com o menor risco possível. A administração é feita com plena diligência e fundada na boa prática de gestão com estrita observância da política de investimento 
definida nos regulamentos e contratos, além das regras legais e regulares.

% Não Possui

Descreva o Fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de investimento.

Proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital atrelados à variação do IRF-M 1.Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/CDI.

Quais as regras de rebate de taxas para distribuidores/alocadores?
N/A

Há algum consultor ou prestador de serviço (exceto administração, custódia e auditoria externa) contratado diretamente pelo Fundo?

Benchmark

Frequência
Linha-d’água

Fechamento

Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period ) e eventuais 
penalidades para resgates antes do término desse período.

Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)

Resgate Mínimo
Aplicação adicional mínima
Aplicação máxima por cotista
Aplicação inicial mínima
Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)

N/A
0,00
0,00

17:00

17:00

N/A
Classificação tributária (CP/LP/Ações)

Previdência
Público-alvo

Exclusivo previdenciário
O Regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução nº 3.792, do CMN?

Não, porém ele cita que o Regulamento está adequado as normas estabelecidas para os Regimes Próprios de Previdência Social.
Exclusivamente para Investidor qualificado?

Não
Conta Corrente (banco, agência, nº)

104.0238.050.00000216.0
Conta CETIP (nº)

13353.00-5
Administração (indique contato para informações).

Caixa Econômica Federal

Consultor Especializado
Assessor Jurídico
Seguradora

Escriturador
Agente de depósito (Custódia Física)

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

2 - Informações Qualitativas

2.1 – Perfil

Custódia (indique contato para informações).
Caixa Econômica Federal

Auditoria externa (indique contato para informações).
PriceWaterhouseCoopers

No caso dos FIDCs ou Fundos de Crédito, caso se aplique, informar:

Não há

1.000,00

Taxa de Administração máxima
Não possui

Taxa de Performance

0,20%

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Código ANBIMA
24897-5

O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?

Não Possui
Não Possui
Não Possui

Qual o custo total estimado do Fundo (em percentual do PL), excluindo-se as taxas de Administração e de Performance?
0,05%

1 - Alterações desde a última atualização
Nome

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CNPJ

10.740.670/0001-06
Data de início

28/05/2010
Classificação CVM

Renda Fixa
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2.1.4

2.1.5

2.2.1

2.2.2

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

de fundos de terceiros? (S/N):
de fundos do gestor? (S/N):

3.1

3.2

Cite o histórico de alterações significativas na equipe.

Alteração do Superintendente Nacional – assume Sergio Henrique Oliveira Bini (Gerente Nacional da GEICO)
Alteração do Gerente Nacional de Renda Fixa - assume Fabiano Penna Zimmermann (Gerente Executivo da GEFIX)
Alteração do Gerente Nacional  de Renda Variável- assume Camilo de Lellis Cavalcanti Júnior (Gerente Executivo da GEFIX)

2.3 - Estratégias e Carteiras
Quanto aos mercados em que opera, o Fundo pode ser caracterizado como:

Caso o Fundo invista no exterior, descreva os principais ativos e instrumentos utilizados.
especifique: N/A

[ X ]
especifique: N/A

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE GESTÃO DE ATIVOS DE TERCEIROS
Sergio Henrique Oliveira Bini
GEVAR – GERÊNCIA NACIONAL DE FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL
Camilo de Lellis Cavalcanti Junior
GEFIX - GERÊNCIA NACIONAL DE FUNDOS DE RENDA FIXA
Fabiano Penna Zimmermann

Descreva o processo decisório de investimento.

N/A
Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o Fundo (ex.: stop loss , stop gain , concentração de ativos, aluguel de ativos etc.).

N/A

Qual a política do fundo em relação às operações de day trade?

NÃO

Estratégias combinadas (floors , caps , collars , spreads , straddles , box , financiamentos com termo etc.)

Alavancagem

2.3.5.2 Mercados em que são utilizados derivativos:

2.3.5.1 Com que objetivo(s) são utilizados derivativos: 
Proteção de carteira ou de posição
Mudança de remuneração/indexador

Juros

Câmbio

Ações

Commodities

Em Bolsas:

SIM

NÃO

NÃO

·         Com garantia

·         Sem garantia

Em balcão:

·         Com garantia
·         Sem garantia

SIM

NÃO

SIM
NÃO

17.173.437.880,47
PL médio em 12 meses

13.627.907.510,24

SIM

SIM

NÃO

NÃO

O modelo de decisão para a definição das estratégias de investimento dos fundos administrados pela CAIXA é definido por comitês. O Comitê de Investimento se reúne quinzenalmente de forma 
regular e, extraordinariamente, quando necessário, tendo como objetivo a definição de estratégias de alocação, análise de cenário macroeconômico e exposição ao risco. O Comitê Tático se 
reúne diariamente para analisar as notícias, as perspectivas de mercado, as propostas de alocação e definir a atuação para o dia. As deliberações são tomadas após decisões e votação por 
parte dos integrantes. A gestão conta ainda com o Comitê de Riscos que analisa e aprova a política de aquisição de títulos privados nos fundos de investimento, observando as diretrizes 
emanadas pelo Comitê de Planejamento e Gestão.

Cite as premiações, ratings  e rankings .

N/A
2.3.5 – Uso de Derivativos

2.3.6 - Compra de Cotas de Fundos de Investimento
-
-

3 - Informações Adicionais

PL atual

2.3.6.1
2.3.6.2

Revista Exame
2004 - 2º lugar Categorias Fundos de Investimento e Fundos de Renda Fixa
2005 - Melhor Gestor de Varejo, Melhor Gestor de Atacado e Melhor Gestor de Renda Fixa
2006 - Melhor Gestor de Renda Fixa, Varejo, Megafundos e Melhor Gestor de Atacador
2007 - Melhor Gestor de Renda Fixa, Melhor Gestor de Varejo e Melhor e Melhor Gestor de Megafundos
2008 - Melhor Gestor de Fundos de Varejo e Melhor Gestor de Renda Fixa
2009 - Melhor Gestor de Fundos de Varejo e Melhor Gestor de Renda Fixa Gestão Ativa
2010 - Melhor Gestor de Fundos de Varejo e Melhor Gestor de Fundos de Renda Fixa Ativa
2011 - 2º Melhor Gestor de Fundos de Vaerejo e 3º Melhor Gestor de Fundos de Renda Fixa Ativa
2012 - 2º Melhor Gesotr de Fundos de Varejo
2013 - Melhores Fundos de Renda Fixa
2014 - Onde investir em 2014 – Os melhores Gestores
2015 - Onde investir em 2015 – Os melhores Gestores

Ranking Top Asset
2017 - 4º lugar do Ranking geral de recursos sob Administração

Revista Investidor Institucional
2013 - 1º Lugar Gestão de Fundos Multimercado
2014 - Top 10 entre Os Melhores Fundos para Institucionais
2015 - A CAIXA, também, foi eleita uma das maiores gestoras de fundos de investimento do mercado pelo ranking Top Asset – Agosto 2015, realizado pela revista Investidor Institucional. 
Conquistou a posição de maior gestora em três categorias: 
• Maior Gestor de Carteiras Administradas;
• Maior Gestor de FIPs;
• Maior Gestor de RPPS.
2016 - Top 10 entre Os Melhores Fundos para Institucionais
2017 - Top 10 entre Os Melhores Fundos para Institucionais

Rating
Fitch Rating – “Forte”

Ranking
2.2 - Equipe de Gestão do Fundo

Cite os profissionais envolvidos na gestão (anexar Resumo Profissional conforme modelo constante na Seção 3).

Brasil (exclusivamente)       
Brasil (predominantemente)     
Global
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9
N/A - -
3.10

3.11

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11
VaR 3 meses
VaR 6 meses
VaR 12 meses
VaR 24 meses
4.12

4.13

4.14

4.15
Stress 3 meses

Stress 6 meses

Stress 12 meses

Stress 24 meses
4.16

Número de cotistas
1.412

N/A
4 - Gestão de Risco

-

N/A
Percentuais detidos pelos cinco maiores e dez maiores cotistas

14,78% e 20,22%

Houve alguma mudança de prestadores de serviços de Administração e/ou de Custódia desde o início da operação do Fundo? Quando? Por quê?

PL atual total da mesma estratégia sob gestão da Empresa
43.596.160.581,32

Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do Fundo e de sua família? Quais são os critérios de definição?
N/A

Qual percentual do passivo do Fundo representa aplicações da Empresa, controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos?
N/A

Descreva as regras de concentração de passivo

N/A

-69.594.639

-89.516.055

-120.665.384

-102.421.417
Comente o último stop loss  relevante do Fundo.

Há quanto tempo o Auditor Externo realiza auditoria no Fundo?
Desde o início

Quais e quando foram os três últimos exercícios de direito de voto?

Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do Fundo.

O gerenciamento do risco de liquidez é feito considerando-se: o fluxo de caixa, o indicador de liquidez, o cronograma de vencimentos e o perfil de concentração de cotistas do fundo por faixa de 
valores.
O controle do fluxo de caixa de cada produto é realizado com base nas entradas e saídas de recursos, sendo considerado como entradas as aplicações e parcelas de juros e/ou principal dos 
ativos alocados nas carteiras dos fundos de investimento e como saídas, os resgates de acordo com a cotização do fundo, e as despesas administrativas dos fundos. Para os fundos que existe 
controle de aplicação e resgate on-line o cálculo do fluxo de caixa é realizado considerando-se as aplicações e regates on-line.
Na mensuração do volume de ativos líquidos primeiramente os ativos são classificados como líquidos ou ilíquidos de acordo com suas características. Os ativos a priori classificados como 
líquidos são reavaliados considerando o número de negócios no mercado secundário em um período, podendo ser reclassificado como ilíquido.
As informações de negócios utilizadas são as do mercado secundário disponibilizados pelo BACEN/ANBIMA para títulos públicos, pela BMFBOVESPA para ações/opções e contratos futuros e 
pela SND/BOVESPAFIX para títulos privados.
Para os ativos classificados como líquido é calculado o potencial volume de negociação diária considerando-se a média de negócios multiplicada pelo preço de mercado, e verificado o volume 
líquido diário do ativo para cada fundo considerando-se seu prazo de cotização.
É realizado monitoramento do volume aplicado e a quantidade de cotistas por produto e por tipo de cliente (Pessoa Física, Pessoa Jurídica, Entidade Pública e Instituição Financeira), observando-
se a concentração do patrimônio líquido entre os dez maiores investidores, por tipo de cliente e a relação entre o volume aplicado pelo maior cliente do fundo e volume líquido do fundo.

Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.
N/A

Como é feita a precificação de ativos/derivativos ilíquidos/exóticos? Existem esferas na Instituição para tal?

Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do Fundo.

A exposição ao risco de crédito é acompanhada e monitorada diariamente, conforme limites e critérios estabelecidos e aprovados pelo Comitê de Planejamento e Gestão da VITER e pelo 
Conselho de Gestão de Ativos de Terceiros da CAIXA. Os limites de risco de crédito são definidos levando-se em consideração limites de concentração por tomador, garantia, produto e 
segmento.

Qual o limite para perdas em cenário de stress ?
N/A

Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 (exceto stress )?
O limite de exposição ao risco de mercado é estabelecido considerando-se as características do fundo e seu perfil de risco.

Descreva as regras de Orçamento da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5.

N/A

N/A
Quando atingiu o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5? Por quê?

1      Dentre  as classes de ativos que possuem títulos de baixa liquidez, temos as seguintes fontes para a precificação:

* Renda Fixa: para os títulos emitidos por Instituições Financeiras o apreçamento é realizado considerando as informação de negócios CETIP e cotação junto aos emissores; e para as 
debêntures tomamos como proxy as taxas da ANBIMA ou negócios realizados na CETIP com debêntures cujas características se aproximem da emissão precificada;

* Renda Variável: para o BDR - Brazilian Depositary Receipt utilizamos os preços referenciais da BM&FBovespa.

2      Para todas as classes acima, os casos não observados pela metodologia são levados para decisão no Comitê de Marcação a Mercado.

Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error  e Expected Shortfall )? 
VaR Paramétrico TH 1 dia com 95% de confiança.

Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 4.5

No Alerta Vermelho caso o gestor considere que a posição deve ser mantida o Comitê de Planejamento e Gestão é convocado, pela Conformidade da VITER – GERAT Conformidade, para 
avaliação e tomada de decisão. A decisão tomada pelo Comitê de Planejamento e Gestão é reportada ao Conselho de Gestão de Ativos de Terceiros. Caso o gestor reenquadre o fundo nos 
limites estabelecidos o Comitê de Planejamento e Gestão e o Conselho de Gestão de Ativos de Terceiros são comunicados da ocorrência

Quando atingiu o limite? Por quê?
N/A

Qual o stress  médio do Fundo nos últimos

Historicamente, qual o máximo da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 registrado pelo Fundo? Comente.
Não há estimativa

Qual o VaR médio do Fundo nos últimos
2.460.770

N/A

4.813.718
6.292.885
4.742.014

Historicamente, qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo Fundo e em qual(is) ativo(s)?
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Período Evento Comportamento
Jul- Out/97 Crise da Ásia N/A
ago/98 Crise da Rússia N/A
out/98 Quebra do LTCM N/A
jan/99 Desvalorização do Real N/A
mar/00 Crise do Nasdaq N/A
abr/01 Apagão N/A
set/01 Ataques terroristas nos EUA N/A
Mar-Jul/02 Escândalos contábeis N/A
jun/02 Marcação a mercado N/A
Jul-Out/02 Eleições no Brasil N/A
mai/06 Crise das Bolsas norte-americanas N/A
Jul-Ago/07 Crise das hipotecas N/A
Out/2008 - Mar/2009 Crise no Sistema Financeiro norte-americano N/A
Jan/10 – Jun/10 Crise de endividamento dos PIGS N/A

Período Evento Perda Explicação
Tempo para 

Recuperação

1. N/A N/A N/A N/A N/A
2.                          
3.                          

7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

11.1 Regulamento Sim Não
11.2 Prospecto Sim Não
11.3 Última lâmina Sim Não
11.4 Último Informe de Perfil Mensal da carteira Sim Não
11.5 Último Informe de Extrato das Informações sobre o Fundo Sim Não
11.6 Relatórios de Gestão Sim Não

N/A
Caso o investimento no exterior seja feito através de fundos, descreva como foi constituída a diretoria do Fundo.

N/A
11 – Anexos

N/A
Qual o produto?

N/A
Qual (is) a (s) estratégia (s) de alocação em ativos no exterior?

N/A
Qual (is) o (s) veículo (s) utilizado (s) para estas alocações?

N/A
Enumerar os prestadores de serviços dos investimentos no exterior (administrador, custodiante, RTA, prime broker , entre outros)

N/A
Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de contaminação entre elas.

N/A
O investimento no exterior foi constituído sob qual jurisdição? Quais são as entidades reguladoras pertinentes?

O Fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação do gestor? Quando? Por quê?

Atribução
N/A

7 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos cinco anos (informar o maior período)
Contribuição (%)
     

N/A
Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou resgates).

     
     

     
     

     
     

     

A GEICO atende diretamente os cotistas, via telefone, e-mail ou pessoalmente.
10 - Investimento no Exterior
Caso o Fundo tenha investimentos no exterior, preencher os dados abaixo

Qual é a Estrutura desse Fundo?

N/A
8 – Relacionamento com Distribuidores/Alocadores

Quais os relatórios disponíveis do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem?
Controlador não fornece relatórios do fundo para Distribuidor.

Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada para distribuidores/alocadores?
Controlador não fornece relatórios do fundo para Distribuidor.

Com que frequência é possível realizar conference calls com o gestor dos fundos?
A qualquer momento, apenas sujeito à disponibilidade do Gestor.
9 – Atendimento aos Cotistas

N/A
Quais os riscos envolvidos?

Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem?

Diariamente são fornecidos relatórios com informações da cota diária, Patrimônio Líquido, rentabilidade do dia e acumulada no mês/ano/12 meses. Mensalmente são fornecidos os extratos 
consolidados de cada aplicação do cliente.

Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e com qual frequência seu conteúdo é atualizado?
São enviadas informações diariamente via e-mail e disponibilizadas na página do Administrador na internet.

Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado e qual o horário para atendimento?

6 - Três períodos de maior perda do Fundo (peak to valley )

     
     

     
     

     
     

     

5 – Comportamento do Fundo em Crises

Explicação
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2)  Declaração

 

Nome:

Cargo:

Assinatura: ________________________________________________

Local: Data:      
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3)  Eventos Importantes do Fundo de Investimento

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1 – Nome do Fundo

     

Alteração de dados de contato

     

     

Alteração da classificação tributária

     

Alteração de limites de risco dos fundos

     

Alteração de prestadores de serviço dos fundos geridos: Administrador, Custodiante e Auditor.

Alteração nas condições de aplicação e resgate do Fundo
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Apresentação 
 

 

O objetivo deste Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence para Fundos de 
Investimento (“Questionário Due Diligence”) é o de conferir maior racionalidade 
aos processos de diligência voltados para a seleção e a alocação de recursos em 
fundos de investimento, com o estabelecimento de um padrão único para o 
questionário a ser utilizado nesses processos. Geralmente aplicado por 
investidores institucionais ou alocadores de recursos ao gestor do fundo de 
investimento no qual se pretende investir, o Questionário Due Diligence foi 
elaborado e será periodicamente revisado por um Grupo de Trabalho formado por 
associados à ANBIMA. Sua utilização, contudo, não inibe a troca de informações 
adicionais acerca de questões eventualmente não contempladas no documento 
entre as partes envolvidas.  

O Documento contém 3 Seções:  

Seção 1 – Informações sobre a Empresa 

Seção 2 – Informações sobre o Fundo de Investimento 

Seção 3 – Resumos Profissionais 

 

A adoção do documento é recomendada pelo Código de Regulação e Melhores 
Práticas de Fundos de Investimento. 
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1) Informações sobre o Fundo de Investimento 
 
 

1 - Alterações desde a última atualização 
1.1 Nome 
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULTIMERCADO 
1.2 CNPJ 
14.386.860/0001-10 
1.3 Data de início 
17/01/2018 
1.4 Classificação CVM 
Multimercado  
1.5 Classificação ANBIMA 
Multimercado Capital Protegido  
1.6 Código ANBIMA 
N/A 
1.7 O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo? 
N/A 
1.8 Classificação tributária (CP/LP/Ações) 
Busca Longo Prazo 
1.9 Público-alvo 
Pessoas físicas, jurídicas (pública e privada) e RPPS 
1.10 O Regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica 

aplicável ao cotista, p. ex., Resolução nº 3.792, do CMN? 
Não, porém ele cita que o Regulamento está adequado as normas estabelecidas para os Regimes 
Próprios de Previdência Social. 
1.11 Exclusivamente para Investidor qualificado? 
Não 
1.12 Conta Corrente (banco, agência, nº) 
104.0238.003.00003730.2 
1.13 Conta CETIP (nº) 
N/A 
1.14 Administração (indique contato para informações). 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
1.15 Custódia (indique contato para informações). 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
1.16 Auditoria externa (indique contato para informações). 
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes 
1.17 No caso dos FIDCs ou Fundos de Crédito, caso se aplique, informar: 

Escriturador N/A 
Agente de depósito (Custódia Física) N/A 
Consultor Especializado N/A 
Assessor Jurídico N/A 
Seguradora N/A 

1.18 Cotização: abertura ou fechamento? Fechamento 
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1.19 Regras para aplicação e resgate: 

Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação) D+0  /  D+0  
Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e 
eventuais penalidades para resgates antes do término desse 
período. 

De 07/02/18 a 
02/01/2020 
(inclusive)  

Resgate (datas, horários, cotização e liquidação) D+0   /   D+2 
Aplicação inicial mínima R$ 5.000,00 
Aplicação máxima por cotista 5% do PL do Fundo 

em caso de cotista 
RPPS 

Aplicação adicional mínima R$500,00 
Resgate Mínimo R$500,00 

1.20 Taxa de Entrada (upfront fee) 
N/A 
1.21 Taxa de Saída (redemption fee) 
N/A 
1.22 Taxa de Administração 
1,60% a.a 
1.23 Taxa de Administração máxima 

1,60% a.a  
1.24 Taxa de Performance 

 % N/A 
 Benchmark N/A 
 Frequência N/A 
 Linha-d’água N/A 

1.25 Qual o custo total estimado do Fundo (em percentual do PL), excluindo-se as taxas de 
Administração e de Performance? 

0,05% 
1.26 Quais as regras de rebate de taxas para distribuidores/alocadores? 
N/A 
1.27 Há algum consultor ou prestador de serviço (exceto administração, custódia e auditoria 

externa) contratado diretamente pelo Fundo? 
N/A 
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 objetivo do FUNDO é buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em 
cotas de fundos de investimento que acompanhem o Índice Bovespa IBOVE“PA  co  a 
proteção do capital investido, durante os períodos de contratação de Operações Estruturadas, e, 
findo os prazos das Operações Estruturadas, buscar a valorização de suas cotas por meio da 
aplicação dos recursos em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em títulos públicos 
federais. 
2.1.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no 

histórico do Fundo. 
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N/A 
2.1.3 Processo de Decisão de Investimento. 
O processo de seleção de ativos financeiros baseia-se na análise de cenários econômico 
financeiros nacionais e internacionais. As decisões de alocação são tomadas em comitês, que se 
reúnem para avaliar as tendências  do mercado e as condições macroeconômicas e 
microeconômicas, levando em consideração os níveis e limites de Risco definidos em 
Regulamento.  
 
2.1.4 Descreva o processo decisório de investimento. 
O modelo de decisão para a definição das estratégias de investimento dos fundos administrados 
pela CAIXA é definido por comitês. O Comitê de Investimento se reúne quinzenalmente de forma 
regular e, extraordinariamente, quando necessário, tendo como objetivo a definição de 
estratégias de alocação, análise de cenário macroeconômico e exposição ao risco. O Comitê 
Tático se reúne diariamente para analisar as notícias, as perspectivas de mercado, as propostas 
de alocação e definir a atuação para o dia. As deliberações são tomadas após decisões e votação 
por parte dos integrantes. A gestão conta ainda com o Comitê de Riscos que analisa e aprova a 
política de aquisição de títulos privados nos fundos de investimento, observando as diretrizes 
emanadas pelo Comitê de Planejamento e Gestão. 
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2.1.5 Cite as premiações, ratings e rankings. 
Revista Exame 
2004 - 2º lugar Categorias Fundos de Investimento e Fundos de Renda Fixa 
2005 - Melhor Gestor de Varejo, Melhor Gestor de Atacado e Melhor Gestor de Renda Fixa 
2006 - Melhor Gestor de Renda Fixa, Varejo, Megafundos e Melhor Gestor de Atacador 
2007 - Melhor Gestor de Renda Fixa, Melhor Gestor de Varejo e Melhor e Melhor Gestor de Megafundos 
2008 - Melhor Gestor de Fundos de Varejo e Melhor Gestor de Renda Fixa 
2009 - Melhor Gestor de Fundos de Varejo e Melhor Gestor de Renda Fixa Gestão Ativa 
2010 - Melhor Gestor de Fundos de Varejo e Melhor Gestor de Fundos de Renda Fixa Ativa 
2011 - 2º Melhor Gestor de Fundos de Vaerejo e 3º Melhor Gestor de Fundos de Renda Fixa Ativa 
2012 - 2º Melhor Gestor de Fundos de Varejo 
2013 - Melhores Fundos de Renda Fixa 
2014 - Onde investir em 2014 – Os melhores Gestores 
2015 - Onde investir em 2014 – Os melhores Gestores 
 

Revista Investidor Institucional 
2013 - 1º Lugar Gestão de Fundos Multimercado 
2014 - Top 10 entre Os Melhores Fundos para Institucionais 
2015 - A CAIXA, também, foi eleita uma das maiores gestoras de fundos de investimento do mercado pelo 
ranking Top Asset – Agosto 2015, realizado pela revista Investidor Institucional. 
Conquistou a posição de maior gestora em três categorias: 
• Maior Gestor de Carteiras Ad i istradas; 
• Maior Gestor de FIPs; 
• Maior Gestor de RPP“. 
2016 - Top 10 entre Os Melhores Fundos para Institucionais 
 

Rating 
Fitch Rating – Mais alto Padrão  Perspectiva Estável 
 
Ranking 
ANBIMA – 1º lugar em Gestão de Recursos de RPPS (11/2017)  
 
2.2 - Equipe de Gestão do Fundo 
2.2.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão (anexar Resumo Profissional conforme 

modelo constante na Seção 3). 
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE GESTÃO DE ATIVOS DE TERCEIROS 
Sergio Henrique Oliveira Bini 
 
GEVAR – GERÊNCIA NACIONAL DE FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL 
Camilo de Lellis Cavalcanti Junior 
 
GEFIX - GERÊNCIA NACIONAL DE FUNDOS DE RENDA FIXA 
Fabiano Penna Zimmermann 
2.2.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe. 
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Alteração do Superintendente Nacional – assume Sergio Henrique Oliveira Bini (Gerente Nacional da 
GEICO) 
 
Alteração do Gerente Nacional de Renda Variável- assume Camilo de Lellis Cavalcanti Júnior (Gerente 
Executivo da GEFIX) 
 
Alteração do Gerente Nacional de Renda Fixa - assume Fabiano Pena Zimmermann (Gerente Executivo da 
GEFIX) 
 
2.3 - Estratégias e Carteiras 
2.3.1 Quanto aos mercados em que opera, o Fundo pode ser caracterizado como: 

 Brasil (exclusivamente)    X 
 Brasil (predominantemente)     especifique   N/A 
 Global        especifique   N/A 

2.3.2 Caso o Fundo invista no exterior, descreva os principais ativos e instrumentos utilizados. 
N/A 
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.). 

Resumidamente, a carteira é composta de duas partes, com funções distintas: 
1. Para proporcionar um retorno nominal mínimo antes de custos – LTN de maturidade idêntica a 
da operação (efetiva: 02/01/2020); swap ativo em taxa pré-fixada e passivo em taxa pós-fixada, 
com garantia, negociado no mercado de balcão da B3, conjugado a posições em Letras 
Financeiras do Tesouro (LFT) e operações compromissadas com liquidez diária. 

 
 2. Para indexação ao Ibovespa dentro de determinados cenários – opções de compra sobre o 
Ibovespa com knock-out simples e rebate, com garantia, negociadas no mercado de balcão da 
B3. 
2.3.4 Qual a política do fundo em relação às operações de day trade? 
Permitido operações de day trade 
2.3.5 – Uso de Derivativos 
2.3.5.1 Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:  

 Proteção de carteira ou de posição Sim X     Não  

 Mudança de remuneração/indexador Sim X     Não  
 Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, 

straddles, box, financiamentos com termo etc.) 
Sim X     Não  

 Alavancagem Sim      Não X 
2.3.5.2 Mercados em que são utilizados derivativos: 
Juros Sim X     Não  
Câmbio Sim      Não X 
Ações Sim      Não X  
Commodities Sim      Não X 

Em Bolsas: 

 Com garantia Sim X     Não  
 Sem garantia Sim      Não X 

Em balcão: 
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 Com garantia Sim      Não X 
 Sem garantia Sim      Não X 

2.3.6 - Compra de Cotas de Fundos de Investimento 
2.3.6.1 de fundos de terceiros? Sim      Não X 
2.3.6.2 de fundos do gestor? Sim X     Não  



 
 

10 

 
3 - Informações Adicionais 
3.1 PL atual 
N/A 
3.2 PL médio em 12 meses 
N/A 
3.3 PL atual total da mesma estratégia sob gestão da Empresa 
8.335.170.817,67 
3.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do Fundo e de sua 

família? Quais são os critérios de definição? 
N/A 
3.5 Número de cotistas 
N/A 
3.6 Qual percentual do passivo do Fundo representa aplicações da Empresa, 

controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? 
N/A 
3.7 Descreva as regras de concentração de passivo 
N/A 
3.8 Percentuais detidos pelos cinco maiores e dez maiores cotistas 
N/A 
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? 
N/A 
3.10 Há quanto tempo o Auditor Externo realiza auditoria no Fundo? 
N/A 
3.11 Quais e quando foram os três últimos exercícios de direito de voto? 
N/A 
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4 - Gestão de Risco 

4.1 Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do Fundo. 
A exposição ao risco de crédito é acompanhada e monitorada diariamente, conforme limites e 

critérios estabelecidos e aprovados pelo Comitê de Planejamento e Gestão da VITER e pelo 

Conselho de Gestão de Ativos de Terceiros da CAIXA. Os limites de risco de crédito são definidos 

levando-se em consideração limites de concentração por tomador, garantia, produto e 

segmento.     

 
4.2 Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do Fundo. 
O gerenciamento do risco de liquidez é feito considerando-se: o fluxo de caixa, o indicador de 
liquidez, o cronograma de vencimentos e o perfil de concentração de cotistas do fundo por faixa 
de valores. 
O controle do fluxo de caixa de cada produto é realizado com base nas entradas e saídas de 
recursos, sendo considerado como entradas as aplicações e parcelas de juros e/ou principal dos 
ativos alocados nas carteiras dos fundos de investimento e como saídas, os resgates de acordo 
com a cotização do fundo, e as despesas administrativas dos fundos. Para os fundos que existe 
controle de aplicação e resgate on-line o cálculo do fluxo de caixa é realizado considerando-se as 
aplicações e regates on-line. 
Na mensuração do volume de ativos líquidos primeiramente os ativos são classificados como 
líquidos ou ilíquidos de acordo com suas características. Os ativos a priori classificados como 
líquidos são reavaliados considerando o número de negócios no mercado secundário em um 
período, podendo ser reclassificado como ilíquido. 
As informações de negócios utilizadas são as do mercado secundário disponibilizados pelo 
BACEN/ANBIMA para títulos públicos, pela BMFBOVESPA para ações/opções e contratos futuros 
e pela SND/BOVESPAFIX para títulos privados. 
Para os ativos classificados como líquido é calculado o potencial volume de negociação diária 
considerando-se a média de negócios multiplicada pelo preço de mercado, e verificado o volume 
líquido diário do ativo para cada fundo considerando-se seu prazo de cotização. 
É realizado monitoramento do volume aplicado e a quantidade de cotistas por produto e por tipo 
de cliente (Pessoa Física, Pessoa Jurídica, Entidade Pública e Instituição Financeira), 
observandose a concentração do patrimônio líquido entre os dez maiores investidores, por tipo 
de cliente e a relação entre o volume aplicado pelo maior cliente do fundo e volume líquido do 
fundo. 
 
4.3 Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. 
N/A. 
4.4 Como é feita a precificação de ativos/derivativos ilíquidos/exóticos? Existem esferas na 

Instituição para tal? 
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1       Dentre as classes de ativos que possuem títulos de baixa liquidez, temos as seguintes fontes 
para a precificação: 

* Renda Fixa: para os títulos emitidos por Instituições Financeiras o apreçamento é realizado 
considerando as informação de negócios CETIP e cotação junto aos emissores; e para as 
debêntures tomamos como proxy as taxas da ANBIMA ou negócios realizados na CETIP com 
debêntures cujas características se aproximem da emissão precificada; 
* Renda Variável: para o BDR - Brazilian Depositary Receipt utilizamos os preços referenciais 
da BM&FBovespa. 

2 Para todas as classes acima, os casos não observados pela metodologia são levados para 
decisão no Comitê de Marcação a Mercado. 
4.5 Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking 

Error e Expected Shortfall)?  
VaR Paramétrico TH 1 dia com 95% de confiança. 
4.6 Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no 

item 4.5 
No Alerta Vermelho caso o gestor considere que a posição deve ser mantida o Comitê de 
Planejamento e Gestão é convocado, pela Conformidade da VITER – GERAT Conformidade, para 
avaliação e tomada de decisão. A decisão tomada pelo Comitê de Planejamento e Gestão é 
reportada ao Conselho de Gestão de Ativos de Terceiros. Caso o gestor reenquadre o fundo nos 
limites estabelecidos o Comitê de Planejamento e Gestão e o Conselho de Gestão de Ativos de 
Terceiros são comunicados da ocorrência 
4.7 Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 (exceto stress)? 
O limite de exposição ao risco de mercado é estabelecido considerando-se as características do 
fundo e seu perfil de risco. 
4.8 Descreva as regras de Orçamento da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5. 
N/A 
4.9 Quando atingiu o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5? Por quê? 
N/A 
4.10 Historicamente, qual o máximo da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 registrado pelo 

Fundo? Comente. 
N/A 
4.11 Qual o VaR médio do Fundo nos últimos 
3 meses? N/A 
6 meses? N/A 
12 meses? N/A 
24 meses? N/A 
4.12 Historicamente, qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo 

Fundo e em qual(is) ativo(s)? 
N/A 
4.13 Qual o limite para perdas em cenário de stress? 
N/A 
4.14 Quando atingiu o limite? Por quê? 
N/A 
4.15 Qual o stress médio do Fundo nos últimos 
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3 meses? N/A 
6 meses? N/A 
12 meses? N/A 
24 meses? N/A 
4.16 Comente o último stop loss relevante do Fundo. 
N/A 
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5 – Comportamento do Fundo em Crises 
 Período Evento Comportamento Explicação 
 Jul- Out/97 Crise da Ásia N/A N/A 

 Ago/98 Crise da Rússia N/A N/A 

 Out/98 Quebra do LTCM N/A N/A 

 Jan/99 Desvalorização do Real N/A N/A 

 Mar/00 Crise do Nasdaq N/A N/A 

 Abr/01 Apagão N/A N/A 

 Set/01 Ataques terroristas nos 
EUA 

N/A N/A 

 Mar-Jul/02 Escândalos contábeis N/A N/A 

 Jun/02 Marcação a mercado N/A N/A 

 Jul-Out/02 Eleições no Brasil N/A N/A 

 Mai/06 Crise das Bolsas norte-
americanas 

N/A N/A 

 Jul-Ago/07 Crise das hipotecas N/A N/A 

 Out/2008 - 
Mar/2009 

Crise no Sistema 
Financeiro norte-
americano 

N/A N/A 

 Jan/10 – 
Jun/10 

Crise de endividamento 
dos PIGS 

N/A N/A 

6 - Três períodos de maior perda do Fundo (peak to valley) 

 Período Evento Perda Explicação Tempo para 
Recuperação 

1. N/A N/A N/A N/A N/A 
2. N/A N/A N/A N/A N/A 
3. N/A N/A N/A N/A N/A 
7 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos cinco anos (informar 
o maior período) 
7.1 Atribução Contribuição (%) 
 N/A N/A 

7.2 Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou 
resgates). 

N/A 
7.3 O Fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação do gestor? 

Quando? Por quê? 
N/A 

8 – Relacionamento com Distribuidores/Alocadores 
8.1 Quais os relatórios disponíveis do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? 

Com que defasagem? 
Controlador não fornece relatórios do fundo para Distribuidor. 
8.2 Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada 

para distribuidores/alocadores? 
Controlador não fornece relatórios do fundo para Distribuidor. 
8.3 Com que frequência é possível realizar conference calls com o gestor dos fundos? 
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A qualquer momento, apenas sujeito à disponibilidade do Gestor. 
9 – Atendimento aos Cotistas 
9.1 Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua 

periodicidade? Com que defasagem? 
Diariamente são fornecidos relatórios com informações da cota diária, Patrimônio Líquido, 
rentabilidade do dia e acumulada no mês/ano/12 meses. Mensalmente são fornecidos os 
extratos consolidados de cada aplicação do cliente.   
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? 
São enviadas informações diariamente via e-mail e disponibilizadas na página do Administrador 
na internet. 
9.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser 

acessado e qual o horário para atendimento? 
A GEICO atende diretamente os cotistas, via telefone, e-mail ou pessoalmente.    
10 - Investimento no Exterior 
Caso o Fundo tenha investimentos no exterior, preencher os dados abaixo 
10.1 Qual é a Estrutura desse Fundo? 
N/A 
10.2 Quais os riscos envolvidos? 
N/A 
10.3 Qual o produto? 
N/A 
10.4 Qual (is) a (s) estratégia (s) de alocação em ativos no exterior? 

 
N/A 
10.5 Qual (is) o (s) veículo (s) utilizado (s) para estas alocações? 

 
N/A 
10.6 Enumerar os prestadores de serviços dos investimentos no exterior (administrador, 

custodiante, RTA, prime broker, entre outros) 
N/A 
10.7 Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de 

contaminação entre elas. 
N/A 
10.8 O investimento no exterior foi constituído sob qual jurisdição? Quais são as entidades 

reguladoras pertinentes? 
N/A 
10.9 Caso o investimento no exterior seja feito através de fundos, descreva como foi 

constituída a diretoria do Fundo. 
N/A 
11 – Anexos 
11.1 Regulamento Sim X     Não  
11.2 Prospecto Sim      Não X  
11.3 Última lâmina Sim      Não X  
11.4 Último Informe de Perfil Mensal (Arquivo 

XML - Padrão CVM) da carteira 
Sim      Não X  

11.5 Último Informe de Extrato das Informações 
sobre o Fundo (Arquivo XML - Padrão 
CVM) 

Sim      Não X  

11.6 Relatórios de Gestão Sim      Não X  



 
 

16 
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2) 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. 
 

 

 

 

Local:  Data:  

Nome:       

Cargo:       

 

 

 

Assinatura: ________________________________________________ 
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3) Eventos Importantes do Fundo de Investimento 
 

 
1 – Nome do Fundo 
1.1 Alteração de prestadores de serviço dos fundos geridos: Administrador, Custodiante e 

Auditor. 
N/A 
1.2 Alteração de dados de contato 
N/A 
1.3 Alteração nas condições de aplicação e resgate do Fundo 
N/A 
1.4 Alteração da classificação tributária 
N/A 
1.5 Alteração de limites de risco dos fundos 
N/A 
 

  

Atualizar Sumário 
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1)  Informações sobre o Fundo de Investimento

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18 Cotização: abertura ou fechamento?      

1.19 Regras para aplicação e resgate:

D+0 D+0

D+1 D+4

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

2.1.1

2.1.2

2.1.3

1 - Alterações desde a última atualização
Nome

CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP
CNPJ

03.737.188/0001-43
Data de início

20/06/2000
Classificação CVM

Multimercado
Classificação ANBIMA

Multimercados Balanceados
Código ANBIMA

9455-2
O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?

Não Possui
Não Possui
Não Possui

Qual o custo total estimado do Fundo (em percentual do PL), excluindo-se as taxas de Administração e de Performance?
0,07%

Custódia (indique contato para informações).
Banco Bradesco

Auditoria externa (indique contato para informações).
PriceWaterhouseCoopers

No caso dos FIDCs ou Fundos de Crédito, caso se aplique, informar:

Não há

500,00

Taxa de Administração máxima
1,00%

Taxa de Performance

1,00%

N/A

2 - Informações Qualitativas

2.1 – Perfil

Conta Corrente (banco, agência, nº)
104.0238.050.00000046-0

Conta CETIP (nº)
61308.00-2

Administração (indique contato para informações).
Caixa Econômica Federal

Consultor Especializado
Assessor Jurídico
Seguradora

Escriturador
Agente de depósito (Custódia Física)

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
Classificação tributária (CP/LP/Ações)

Longo Prazo
Público-alvo

Investidores em geral
O Regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução nº 3.792, do CMN?

Não, porém ele cita que o Regulamento está adequado as normas estabelecidas para os Regimes Próprios de Previdência Social.
Exclusivamente para Investidor qualificado?

Não

Fechamento

Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period ) e eventuais 
penalidades para resgates antes do término desse período.

Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)

Resgate Mínimo
Aplicação adicional mínima
Aplicação máxima por cotista
Aplicação inicial mínima
Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)

N/A
100,00
100,00

14:30

14:30

Taxa de Entrada (upfront fee )
N/A

Taxa de Saída (redemption fee )
N/A

Taxa de Administração

Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no histórico do Fundo.
N/A

Processo de Decisão de Investimento.

O modelo de gestão adotado demonstra a tomada de decisão compartilhada, com a existência de comitês previstos no estatuto. O poder decisório descentralizado e
compartilhado minimiza o risco de concentração das decisões. O processo é focado no atendimento aos objetivos dos clientes, atuando de acordo com as características de cada produto, 
procurando obter o máximo retorno com o menor risco possível. A administração é feita com plena diligência e fundada na boa prática de gestão com estrita observância da política de investimento 
definida nos regulamentos e contratos, além das regras legais e regulares.

% Não Possui

Descreva o Fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de investimento.

Obter ganhos de capital.Aplica seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros, no âmbito do mercado financeiro e de capitais nacional e internacional, não podendo deter mais de 
30% em ativos de renda variável.

Quais as regras de rebate de taxas para distribuidores/alocadores?
N/A

Há algum consultor ou prestador de serviço (exceto administração, custódia e auditoria externa) contratado diretamente pelo Fundo?

Benchmark

Frequência
Linha-d’água
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2.1.4

2.1.5

2.2.1

2.2.2

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

de fundos de terceiros? (S/N):
de fundos do gestor? (S/N):

3.1

3.2

N/A
2.3.5 – Uso de Derivativos

2.3.6 - Compra de Cotas de Fundos de Investimento
-
S

3 - Informações Adicionais

PL atual

2.3.6.1
2.3.6.2

        Revista Exame
2004 - 2º lugar Categorias Fundos de Investimento e Fundos de Renda Fixa
2005 - Melhor Gestor de Varejo, Melhor Gestor de Atacado e Melhor Gestor de Renda Fixa
2006 - Melhor Gestor de Renda Fixa, Varejo, Megafundos e Melhor Gestor de Atacador
2007 - Melhor Gestor de Renda Fixa, Melhor Gestor de Varejo e Melhor e Melhor Gestor de Megafundos
2008 - Melhor Gestor de Fundos de Varejo e Melhor Gestor de Renda Fixa
2009 - Melhor Gestor de Fundos de Varejo e Melhor Gestor de Renda Fixa Gestão Ativa
2010 - Melhor Gestor de Fundos de Varejo e Melhor Gestor de Fundos de Renda Fixa Ativa
2011 - 2º Melhor Gestor de Fundos de Vaerejo e 3º Melhor Gestor de Fundos de Renda Fixa Ativa
2012 - 2º Melhor Gesotr de Fundos de Varejo
2013 - Melhores Fundos de Renda Fixa
2014 - Onde investir em 2014 – Os melhores Gestores
2015 - Onde investir em 2015 – Os melhores Gestores

       Ranking Top Asset
2017 - 4º lugar do Ranking geral de recursos sob Administração

      Revista Investidor Institucional
2013 - 1º Lugar Gestão de Fundos Multimercado
2014 - Top 10 entre Os Melhores Fundos para Institucionais
2015 - A CAIXA, também, foi eleita uma das maiores gestoras de fundos de investimento do mercado pelo ranking Top Asset – Agosto 2015, realizado pela revista Investidor Institucional. 
Conquistou a posição de maior gestora em três categorias: 
• Maior Gestor de Carteiras Administradas;
• Maior Gestor de FIPs;
• Maior Gestor de RPPS.
2016 - Top 10 entre Os Melhores Fundos para Institucionais
2017 - Top 10 entre Os Melhores Fundos para Institucionais
     Rating
Fitch Rating – “Forte”
     Ranking
ANBIMA – 1º lugar em Gestão de Recursos de RPPS (11/2017)

2.2 - Equipe de Gestão do Fundo

Cite os profissionais envolvidos na gestão (anexar Resumo Profissional conforme modelo constante na Seção 3).

Brasil (exclusivamente)       
Brasil (predominantemente)     
Global

SIM

SIM

NÃO

NÃO

O modelo de decisão para a definição das estratégias de investimento dos fundos administrados pela CAIXA é definido por comitês. O Comitê de Investimento se reúne quinzenalmente de forma 
regular e, extraordinariamente, quando necessário, tendo como objetivo a definição de estratégias de alocação, análise de cenário macroeconômico e exposição ao risco. O Comitê Tático se 
reúne diariamente para analisar as notícias, as perspectivas de mercado, as propostas de alocação e definir a atuação para o dia. As deliberações são tomadas após decisões e votação por 
parte dos integrantes. A gestão conta ainda com o Comitê de Riscos que analisa e aprova a política de aquisição de títulos privados nos fundos de investimento, observando as diretrizes 
emanadas pelo Comitê de Planejamento e Gestão.

Cite as premiações, ratings  e rankings .

·         Com garantia

·         Sem garantia

Em balcão:

·         Com garantia
·         Sem garantia

SIM

NÃO

SIM
NÃO

189.824.972,21
PL médio em 12 meses

133.901.535,91

N/A
Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o Fundo (ex.: stop loss , stop gain , concentração de ativos, aluguel de ativos etc.).

N/A

Qual a política do fundo em relação às operações de day trade?

NÃO

Estratégias combinadas (floors , caps , collars , spreads , straddles , box , financiamentos com termo etc.)

Alavancagem

2.3.5.2 Mercados em que são utilizados derivativos:

2.3.5.1 Com que objetivo(s) são utilizados derivativos: 
Proteção de carteira ou de posição
Mudança de remuneração/indexador

Juros

Câmbio

Ações

Commodities

Em Bolsas:

SIM

NÃO

SIM

Cite o histórico de alterações significativas na equipe.

Alteração do Superintendente Nacional – assume Sergio Henrique Oliveira Bini (Gerente Nacional da GEICO)
Alteração do Gerente Nacional de Renda Fixa - assume Fabiano Penna Zimmermann (Gerente Executivo da GEFIX)
Alteração do Gerente Nacional  de Renda Variável - assume Camilo de Lellis Cavalcanti Júnior (Gerente Executivo da GEFIX)

2.3 - Estratégias e Carteiras
Quanto aos mercados em que opera, o Fundo pode ser caracterizado como:

Caso o Fundo invista no exterior, descreva os principais ativos e instrumentos utilizados.
especifique: N/A

[ X ]
especifique: N/A

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE GESTÃO DE ATIVOS DE TERCEIROS
Sergio Henrique Oliveira Bini
GEVAR – GERÊNCIA NACIONAL DE FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL
Camilo de Lellis Cavalcanti Junior
GEFIX - GERÊNCIA NACIONAL DE FUNDOS DE RENDA FIXA
Fabiano Penna Zimmermann

Descreva o processo decisório de investimento.
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9
N/A - -
3.10

3.11

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11
VaR 3 meses
VaR 6 meses
VaR 12 meses
VaR 24 meses
4.12

4.13

4.14

4.15
Stress 3 meses

Stress 6 meses

Stress 12 meses

Stress 24 meses
4.16

Quando atingiu o limite? Por quê?
N/A

Qual o stress  médio do Fundo nos últimos

Historicamente, qual o máximo da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 registrado pelo Fundo? Comente.
Não há estimativa

Qual o VaR médio do Fundo nos últimos
594.447

N/A

424.686
312.830
319.889

Historicamente, qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo Fundo e em qual(is) ativo(s)?

Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do Fundo.

O gerenciamento do risco de liquidez é feito considerando-se: o fluxo de caixa, o indicador de liquidez, o cronograma de vencimentos e o perfil de concentração de cotistas do fundo por faixa de 
valores.
O controle do fluxo de caixa de cada produto é realizado com base nas entradas e saídas de recursos, sendo considerado como entradas as aplicações e parcelas de juros e/ou principal dos 
ativos alocados nas carteiras dos fundos de investimento e como saídas, os resgates de acordo com a cotização do fundo, e as despesas administrativas dos fundos. Para os fundos que existe 
controle de aplicação e resgate on-line o cálculo do fluxo de caixa é realizado considerando-se as aplicações e regates on-line.
Na mensuração do volume de ativos líquidos primeiramente os ativos são classificados como líquidos ou ilíquidos de acordo com suas características. Os ativos a priori classificados como 
líquidos são reavaliados considerando o número de negócios no mercado secundário em um período, podendo ser reclassificado como ilíquido.
As informações de negócios utilizadas são as do mercado secundário disponibilizados pelo BACEN/ANBIMA para títulos públicos, pela BMFBOVESPA para ações/opções e contratos futuros e 
pela SND/BOVESPAFIX para títulos privados.
Para os ativos classificados como líquido é calculado o potencial volume de negociação diária considerando-se a média de negócios multiplicada pelo preço de mercado, e verificado o volume 
líquido diário do ativo para cada fundo considerando-se seu prazo de cotização.
É realizado monitoramento do volume aplicado e a quantidade de cotistas por produto e por tipo de cliente (Pessoa Física, Pessoa Jurídica, Entidade Pública e Instituição Financeira), observando-
se a concentração do patrimônio líquido entre os dez maiores investidores, por tipo de cliente e a relação entre o volume aplicado pelo maior cliente do fundo e volume líquido do fundo.

Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.
N/A

Como é feita a precificação de ativos/derivativos ilíquidos/exóticos? Existem esferas na Instituição para tal?

Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do Fundo.

A exposição ao risco de crédito é acompanhada e monitorada diariamente, conforme limites e critérios estabelecidos e aprovados pelo Comitê de Planejamento e Gestão da VITER e pelo 
Conselho de Gestão de Ativos de Terceiros da CAIXA. Os limites de risco de crédito são definidos levando-se em consideração limites de concentração por tomador, garantia, produto e 
segmento.

Qual o limite para perdas em cenário de stress ?
N/A

Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 (exceto stress )?
O limite de exposição ao risco de mercado é estabelecido considerando-se as características do fundo e seu perfil de risco.

Descreva as regras de Orçamento da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5.

N/A

N/A
Quando atingiu o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5? Por quê?

1      Dentre  as classes de ativos que possuem títulos de baixa liquidez, temos as seguintes fontes para a precificação:

* Renda Fixa: para os títulos emitidos por Instituições Financeiras o apreçamento é realizado considerando as informação de negócios CETIP e cotação junto aos emissores; e para as 
debêntures tomamos como proxy as taxas da ANBIMA ou negócios realizados na CETIP com debêntures cujas características se aproximem da emissão precificada;

* Renda Variável: para o BDR - Brazilian Depositary Receipt utilizamos os preços referenciais da BM&FBovespa.

2      Para todas as classes acima, os casos não observados pela metodologia são levados para decisão no Comitê de Marcação a Mercado.

Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error  e Expected Shortfall )? 
VaR Paramétrico TH 1 dia com 95% de confiança.

Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 4.5

No Alerta Vermelho caso o gestor considere que a posição deve ser mantida o Comitê de Planejamento e Gestão é convocado, pela Conformidade da VITER – GERAT Conformidade, para 
avaliação e tomada de decisão. A decisão tomada pelo Comitê de Planejamento e Gestão é reportada ao Conselho de Gestão de Ativos de Terceiros. Caso o gestor reenquadre o fundo nos 
limites estabelecidos o Comitê de Planejamento e Gestão e o Conselho de Gestão de Ativos de Terceiros são comunicados da ocorrência

Há quanto tempo o Auditor Externo realiza auditoria no Fundo?
Desde o início

Quais e quando foram os três últimos exercícios de direito de voto?

Qual percentual do passivo do Fundo representa aplicações da Empresa, controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos?
N/A

Descreva as regras de concentração de passivo

N/A

-1.388.839

-1.314.365

-1.059.093

-660.175
Comente o último stop loss  relevante do Fundo.

N/A
4 - Gestão de Risco

-

N/A
Percentuais detidos pelos cinco maiores e dez maiores cotistas

12,96% e 18,18%

Houve alguma mudança de prestadores de serviços de Administração e/ou de Custódia desde o início da operação do Fundo? Quando? Por quê?

PL atual total da mesma estratégia sob gestão da Empresa
189.824.972,21

Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do Fundo e de sua família? Quais são os critérios de definição?
N/A

Número de cotistas
3.045
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Período Evento Comportamento
Jul- Out/97 Crise da Ásia N/A
ago/98 Crise da Rússia N/A
out/98 Quebra do LTCM N/A
jan/99 Desvalorização do Real N/A
mar/00 Crise do Nasdaq N/A
abr/01 Apagão N/A
set/01 Ataques terroristas nos EUA N/A
Mar-Jul/02 Escândalos contábeis N/A
jun/02 Marcação a mercado N/A
Jul-Out/02 Eleições no Brasil N/A
mai/06 Crise das Bolsas norte-americanas N/A
Jul-Ago/07 Crise das hipotecas N/A
Out/2008 - Mar/2009 Crise no Sistema Financeiro norte-americano N/A
Jan/10 – Jun/10 Crise de endividamento dos PIGS N/A

Período Evento Perda Explicação
Tempo para 

Recuperação

1. N/A N/A N/A N/A N/A
2.                          
3.                          

7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

11.1 Regulamento Sim Não
11.2 Prospecto Sim Não
11.3 Última lâmina Sim Não
11.4 Último Informe de Perfil Mensal da carteira Sim Não
11.5 Último Informe de Extrato das Informações sobre o Fundo Sim Não
11.6 Relatórios de Gestão Sim Não

6 - Três períodos de maior perda do Fundo (peak to valley )

     
     

     
     

     
     

     

5 – Comportamento do Fundo em Crises

Explicação

N/A
Quais os riscos envolvidos?

Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem?

Diariamente são fornecidos relatórios com informações da cota diária, Patrimônio Líquido, rentabilidade do dia e acumulada no mês/ano/12 meses. Mensalmente são fornecidos os extratos 
consolidados de cada aplicação do cliente.

Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e com qual frequência seu conteúdo é atualizado?
São enviadas informações diariamente via e-mail e disponibilizadas na página do Administrador na internet.

Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado e qual o horário para atendimento?
A GEICO atende diretamente os cotistas, via telefone, e-mail ou pessoalmente.
10 - Investimento no Exterior
Caso o Fundo tenha investimentos no exterior, preencher os dados abaixo

Qual é a Estrutura desse Fundo?

N/A
8 – Relacionamento com Distribuidores/Alocadores

Quais os relatórios disponíveis do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem?
Controlador não fornece relatórios do fundo para Distribuidor.

Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada para distribuidores/alocadores?
Controlador não fornece relatórios do fundo para Distribuidor.

Com que frequência é possível realizar conference calls com o gestor dos fundos?
A qualquer momento, apenas sujeito à disponibilidade do Gestor.
9 – Atendimento aos Cotistas

O Fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação do gestor? Quando? Por quê?

Atribução
N/A

7 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos cinco anos (informar o maior período)
Contribuição (%)
     

N/A
Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou resgates).

     
     

     
     

     
     

     

N/A
Caso o investimento no exterior seja feito através de fundos, descreva como foi constituída a diretoria do Fundo.

N/A
11 – Anexos

N/A
Qual o produto?

N/A
Qual (is) a (s) estratégia (s) de alocação em ativos no exterior?

N/A
Qual (is) o (s) veículo (s) utilizado (s) para estas alocações?

N/A
Enumerar os prestadores de serviços dos investimentos no exterior (administrador, custodiante, RTA, prime broker , entre outros)

N/A
Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de contaminação entre elas.

N/A
O investimento no exterior foi constituído sob qual jurisdição? Quais são as entidades reguladoras pertinentes?
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2)  Declaração

 

Nome:

Cargo:

Assinatura: ________________________________________________

Local: Data:      
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3)  Eventos Importantes do Fundo de Investimento

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1 – Nome do Fundo

     

Alteração de dados de contato

     

     

Alteração da classificação tributária

     

Alteração de limites de risco dos fundos

     

Alteração de prestadores de serviço dos fundos geridos: Administrador, Custodiante e Auditor.

Alteração nas condições de aplicação e resgate do Fundo
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