
Participantes: Claudir Balestreiro - Presidente, Luiz Antonio Abra, Admildo Jose F. dos Santos, 
Marisley Berceli Nascimento e Jorge Paulo Guzzo - Secretario e responsavel tecnico pelos 
investimentos e a convite e de forma remota os Representantes e Economistas da empresa de 
Assessoria em investimentos: Gustavo Nazareth e Barbara Gomes 

Pauta da Reuni80 : 01) Apresentay80 do cenario economico, retrospectiva perspectivas do mercado 
financeiro, pela Equipe de Assessoria CreditoeMercado. 2) Analise do Fluxo de caixa e da Carteira de 
Investimentos referente ao mes de Agosto/2021; 3) Proposituras de Investimentos 04) Credenciamento 
de Instituiyoes Financeiras 05) Qutros Assuntos 
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As Dezessete horas e trinta minutos dia quatorze de setembro do Ano de Dois Mil e Vinte e Um, 
atendendo convocay80 formalizada pelo senhor Claudir Balestreiro - presidente do comite de 
investimentos do Instituto Municipal de Previdencia Social de Jales, reuniram-se no predio do IMPS 
JALES, os membros do comite de investimentos que abaixo assinam, iniciou-se a com a sauday80 
inicial pelo presidente, dizendo que a convite da superintendencia, iraQ participar remotamente deste 
reuniao, os representantes e economistas da empresa de assessoria em investimentos 
CreditoeMercado, ou seja, Sra. Barbara Gomes e Sr. Gustavo Nazareth, que ap6s devidamente 
conectados, apresentou a seguinte pauta para esta reuniao: 01) Apresenta~ao do cenario 
economico, retrospectiva perspectivas do mercado financeiro, pela Equipe de Assessoria 
CreditoeMercado. 2) Analise do Fluxo de caixa e da Carteira de Investimentos referente ao mes 
de Agosto/2021; 3) Proposituras de Investimentos 04) Credenciamento de Institui~oes 

Financeiras 05) Outros Assuntos 01) Apresentacao do cenario economico, retrospectiva 
perspectivas do mercado financeiro: Ato continuo 0 presidente tomando a palavra disse que a seu 
convite, estao participando desta reuni80 a equipe de economistas da empresa de assessoria em 
investimentos credito e mercado, para que os mesmos apresentasse a visao da empresa perante 0 
atual cenario economico, e que apresente , se necessario, algumas proposituras para 0 nosso portf61io 
de investimentos, que vise tentar buscar melhores retornos, dentro de limite de riscos. Que infelizmente 
nos ultimos dois meses, tivemos perdas de em torno de R$ 1.000.000,00 (um milhao de reais) em 
nossa carteira, 0 que vem trazendo certa preocupayao, apesar de que a distribuiyao de nossa carteira 
vem seguindo os limites e a estrategia alvo de nossa politica de investimentos, bem como da 
propositura de carteira , atraves dos relat6rios quinzenais, apresentada pela assessoria em 
investimentos. Tomando a palavra 0 Sr. Gustavo cumprimenta a todos, dizendo que ira compartilhar 
sua tela, apresentando 0 relat6rio de distribuiy80 de vosso portf61io em investimentos, que realmente 
nestes ultimos meses 0 mercado financeiro passou por alta volatilidade , 0 que refletiu em todos os 



segm 0, que rmances neg Ivas oram vas vosso nstituto, 
mas sim foram de formas generalizadas, que houve perdas tanto no segmento de renda fixa como de 
variavel , que se este ana ja se desenhava como altamente desafiador, com certa recuperac;ao no 
segundo semestre, com 0 novo quadro atual, com as crises devido a pandemia, as complicac;oes no 
cenario politico, a situac;ao da crise hldrica, levaram a inflac;ao a um patamar inesperado, gerando uma 
retrac;ao dos investidores e a procurarem investimentos com menor riscos, que 0 importante e tentar 
proteger a carteira atraves de uma diversificac;ao. Que 0 pode ser verificado , e que a vossa carteira 
esta bem distribulda, diversificada e de acordo com as diretrizes sugeridos por esta empresa de 
assessoria em investimentos, como exemplo, os fundos de renda fixa de longo prazo(IMA-B) onde 
vossa carteira esta com aplicac;ao de 4%, esta bem pr6ximo do que a assessoria recomenda que e de 
5%, que parabeniza pela acertada decisao de diminuir exposic;ao neste segmento, pois se tivessem 
permanecido, teriam prejulzos ainda maior com vossa carteira e que os todos os segmentos estao em 
linha com esta assessoria vem sugerindo, que os fundos de ac;oes estao bem diversificados e que 0 

unico segmento que a assessoria vem recomendado exposic;ao e que ainda voces nao tem aplicac;ao 
e no segmento de ac;oes do exterior, 0 que poderia compensar a carteira contra 0 risco Brasil e a 
variac;ao do d61ar ou taxa cambial, sendo sugerimos entao que 0 pr6ximo passe que voces poderiam 
realizar, e fazer esta migrac;ao para fundos do exterior, dos fundos de renda fixa , 0 segmento de IMA
B, ou seja, de longo prazo esta altamente volatil, devido ao aumento da taxa de juros e 
consequentemente da inflac;ao, fazendo cair a valorizac;ao dos tltulos publicos, principalmente os de 
vertices longos e pre fixados , os que diferencia dos medios prazos como 0 IMAB-5, como as NTN-Bs 
com prazos de ate 05 anos, que por a sua duration ser menor, consegue-se um premio na curva de 
juras, os fundos IDKA 2 tambem por ter uma durac;ao menor, ou seja, tltulos com ate 02 anos, vem 
tendo melhores resultados do que os fundos gestao duration, talvez no pr6ximo relat6rio visao, havera 
uma reduc;ao na sugestao de exposic;ao, par esta assessoria , neste segmento e sugestao de 
migrac;ao para fundos de media prazo , pois entendemos que as tltulos publicos contidos nestes fundos, 
nao vem tendo resultado esperado, porem sugere que seja solicitado para a empresa de assessoria, 
a emissao do relat6rio de analise de carteira, para que a mesma possa apresentar as sugestoes 
especificas de vossa carteira . Tomando a palavra a presidente Sr. Claudir do comite parabeniza a Sr. 
Gustavo pela apresentac;ao, que a intenc;ao desta reuniao com a assessoria , e de apresentar uma 
visao externa de nosso instituto , e pelo que apresentou e que ficou evidente e que a esta baixa 
performance de nossa carteira , nao ser especifica mas e uma situac;ao generalizada devido 
principalmente as crises em que nosso pals e a mundo esta passando, que nossa carteira esta 
distribuida de acordo com nossa politica de investimentos e pelas sugestoes da empresa de 
assessoria, que sabre vossa sugestao de exposic;ao em fundos do exterior, que nesta mesma reuniao 
sera analisado alguns fundos e possiveis deliberac;ao para migrac;ao para este segmento, que a 
exposic;ao nao sera maior, devido do impedimenta legal, par nao sermos investidor qualificado, 
impossibilitando de realizarmos aplicac;ao em alguns segmentos de fundos do exterior, mas que ja 
estamos na fase final da certificac;ao do programa pr6 gestao, e com isto, voltarmos a ser classificados 
como investidor qualificado, para que possamos legalmente fazer estas migrac;oes. Que vem ~ 
acompanhando em alguns eventos au reunioes, alguns economistas au assessorias apresentar _ J 

sugest6es para compra de tltulos publicos, principal mente de longo prazo e com marcac;ao na curva, _ 
e gostaria do posicionamento da equipe perante esta possibilidade, e em resposta ao Sr. Gustavo 
disse que analisando voss a carteira, a mesma ja apresenta 12% em tltulos publicos, sendo com 
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vencimento de 2024 e alguns em 2045, que com a elevac;ao da taxa de juros, alguns t ulos vem 
pagando taxas perto da estimada de vossa meta atuarial, sendo 0 que esta assessoria sugere e a 
aquisic;ao de titulos publicos com marcac;ao a mercado, e a partir do momento em que superar vossa 
meta, altera-se para marcac;ao na curva, que este momenta desta alterac;ao devera ser indicada pela 
corretora na qual voces adquiriram os titulos, que sobre a quantidade de compras, devem ser 
analisadas os dados do estudo de solvencia, e de acordo com vosso ultimo estudo que foi realizado 
no ultimo ano, atraves da estrategia da carteira apresenta uma exposic;ao de no maximo 30% em titulos 
publicos de longo prazo, e que com os pagamentos dos cupons semestrais referentes a estes tftulos, 
poderiam ser utilizados para pagamento de passivos de vosso instituto, este seria 0 cenario 6timo para 
aquisic;ao destes titulos. 0 membro Admildo questiona que seria ideal contratar uma corretora sem 
taxa de cust6dia, e em resposta Sr. Gustavo disse que a maioria das instituic;oes financeiras ja vem 
zerando esta taxa de cust6dia . 0 presidente tomando a palavra disse que atualmente os titulos 
publicos de longo prazo estao pagando taxas de em torno de IPCA +4,70%, e pergunta ao Sr. Gustavo 
se a empresa vislumbra um crescimento desta taxa , e em resposta diz que a tendencia e desta taxa 
aumentar nos pr6ximos dias, considerando a evoluc;ao da taxa SELIC, dai a importancia se, caso 
efetue a compra, que se fac;a inicialmente a marcac;ao de marcado para ganhar este periodo de 
crescimento, para posterior migrar para marcac;ao na curva. 0 presidente entao solicita ao Sr. Gustavo, 
que esta recomendac;ao seja encaminhada em forma de relat6rio de sugestao da carteira, e 0 mesmo 
ficou de elaborar e encaminhar para este instituto. 0 presidente abre a palavra para os membros 
apresentarem duvidas ou sugestoes, e nao havendo, agradece a presenc;a da equipe de assessoria e 
encerra a reuniao online, passando para ser analisar 0 pr6ximo item da pauta. 2) Analise do Fluxo 
de caixa e da Carteira de Investimentos referente ao mes de Agosto/2021. Sobre 0 fluxo de caixa 
e analise da carteira de investimentos referente ao mes de agosto/2021 , foi repassado a todos 
membros 0 relat6rio mensal fornecido pela empresa de assessoria, e 0 Sr. Claudir tomando a palavra 
disse que 0 mes de foi agosto, conforme cenario acima descrito, foi novamente de perdas para nossa 
carteira, que fechamos 0 mes com total de R$ 45.690.930,46 (quarenta e cinco milhoes, seiscentos e 
noventa mil, novecentos e trinta reais e quarenta e seis centavos), ou seja, R$ 791.068,70 (setecentos 
e noventa e um mil, sessenta e oito reais e setenta centavos) a menos que 0 ultimo mes, que destas 
perdas R$ 403.904,83 (quatrocentos e tres mil, novecentos e quatro reais e oitenta e tres centavos) 
foram referentes ao retorno negativo da carteira e restante pelo motivo de que os resgates para cobrir 
as despesas serem superiores as aplicac;oes das receitas no meso Que no mes carteira teve retorno 
de -0.87% enquanto que a meta do mes foi de 0,89%, que no acumulado(ano) 0 retorno esta em 0,26% 
enquanto a meta esta em 8.94%. Que na renda fixa, os fundos que tiveram performances negativas 
foram os titulos publicos com -1,41 %, e os do segmento gestao duration como 0 Caixa Brasil Ativa FIC 
com retorno de -1, 2%, 0 Caixa Brasil Gestao Estrategica com 1,12% e 0 BB Alocac;ao Ativa retorno 
Total com 0,46% e tambem os fundos atrelados ao IMA-B com retorno de -0,46%. Ja os fundos de 
renda variavel tiveram retorno medio de -1,49%, que com excec;ao dos fundos que tiveram 
movimentac;oes no mes, os restantes tiveram performances negativas, com destaque para 0 Fundo 
Caixa Small Caps Ativo com retorno de -5,01%,0 Caixa Brasil Ac;oes Livres com retorno de -2,95% e 
o Bradesco Selection com retorno de -2,27%. Que sobre a distribuic;ao da carteira, esta dividida em 
74,36% em renda fixa e 25,64% em renda variavel, sobre a distribuic;ao por administradores esta assim 
distribuida: Caixa Econ6mica Federal: 53,75%, BB Gestao de Recursos: 30,29%, Tesouro Nacional: 
12,34% e Bem DTVM com 3,62%. Que sobre a distribuic;ao por segmentos esta assim composta: 
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IMAB-5: 8,01%; IRF-M1 : 7,72%; Multimercado Moderado: 6,99%; Multimercado Macro: 1,16%; IMA-B: 
4,02%; Ac;oes indice Ativo : 3,62% ; Ac;oes Dividendos: 2,24% e Ac;oes Small Caps: 1,47%. Que 
conforme tabela de enquadramentos , podemos verificar que estamos devidamente dentro dos limites 
pre estabelecidos nas resoluc;oes federais, bem como em nossa politica de investimentos e estamos 
com alocac;oes seguido a estrategia alvo determinada em nossa politica de investimentos, bem como 
nas sugestoes de nossa empresa de assessoria em investimentos, que as movimentac;oes que foram 
realizadas na carteira, foram as que foram deliberadas por este comite de investimentos. 0 presidente 
abre a palavra para duvidas ou sugestoes, e tomando a palavra 0 membro Admildo disse que pelo que 
foi apresentado infelizmente nao tem como fugir desta volatilidade, que 0 problema nao foi especifico 
de nossa carteira , mas a crise e global , e nao havendo novas manifestac;oes passou a ser analisado 0 

pr6ximo item da pauta. 3) Proposituras de Investimentos: 0 Sr. Jorge responsavel tecnico pelos 
investimentos, tomando a palavra disse que conforme ultimo relat6rio de analise de carteira fornecido 
pela empresa de assessoria, e apresentada em reunioes anteriores neste comite, uma das sugestoes 
foi a migrac;ao do segmento de Gestao Duration para Fundos do Exterior, que solicitou as instituic;oes 
financeiras que possuem credenciamentos junto a este instituto, 0 envio de documentac;oes dos fundos 
deste segmento( BDR) para analise deste comite e da empresa de Assessoria . Fora nos enviado 
documentac;oes sendo: Laminas, prospecto e regulamentos dos Fundos: Caixa Institucional FI Ac;oes 
BDR Nivel leo BB Alocac;oes ESG Ac;oes BDR Nivel I, na qual passa por analise dos membros e 
seque trac;armos comparativo entres os mesmos, verifica-se que no que tange a rendimentos dos 06 
period os analisados , 0 fundo BB obteve melhor performance em 04 enquanto que 0 da Caixa em 02 
periodos. Que comparando a volat ilidade em 24 meses, 0 BB obteve menor volatilidade (39,32%) 
enquanto que 0 da Caixa obteve (39,78%) . Que sobre variac;ao de risco 0 da Caixa possui menor 
variac;ao, ou seja, 6,20% enquanto que 0 do BB foi de 6,87%, que sobre os fundos possuem a mesma 
Taxa de Administrac;ao, ou seja, de 1,50%, que sobre 0 prazo de resgate , os dois fundos possuem os 
mesmos, ou seja , de 0+4. Que em sua opiniao, 0 fundo que apresenta melhores numeros foi 0 Fundo 
do Banco do Brasil , 0 que foi teve a concordancia de todos membros, disse tambem, de antemao 
solicitou uma anal ise deste fundo junto a empresa de assessoria na qual foi emitido relat6rio, 
aprovando a aplicac;ao neste fundo , na qual passa a descrever 0 relat6rio final na qual transcreve : 
"Fundos como esse podem ser uma boa no caso de uma carteira ja diversificada em empresas 
brasileiras , podendo ingressar em um novo mercado e buscar rentabilidade em uma economia 
alternativa. Aplicac;oes neste segmento devem complementar 0 portf61io do RPPS, diminuindo a 
correlac;ao de fundos concentrados em empresas naciona is, mitigando 0 risco da carteira . Em razao 
do RPPS possuir diversificac;ao na carteira, mantendo uma consideravel exposic;ao composta p~r 
empresas brasileiras, recomendamos 0 aporte em fundo deste segmento. Caso 0 RPPS opte pelo 
investimento, recomendamos que os recursos sejam resgatados do segmento de Gestao Duration ." 
Que sugere entao, que a migrac;ao para este segmento seja gradativa ate 0 limite alvo de nossa politica 
de investimentos, ou seja , de 2%, sendo sugere a migrac;ao para fundo BB Alocac;oes ESG Ac;oes 
BDR, de imediato de aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) sendo migrado, conforme 
sugestao da empresa de assessoria, do segmento Gestao duration e do fundo do pr6prio Banco do 
Brasil, ou seja, do BB Alocac;ao Ativa Retorno Total FIC prey, e que nos pr6ximos meses com a receita 
proveniente dos parcelamentos de dividas previdenciarias, ou seja, de aproximadamente R$ 
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) que seja tambem aplicado neste fundo, sugestao que teve 
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os os mem a 
equipe de economistas da empresa de assessoria creditoemercado, onde sugerem diminui<;ao em 
exposi<;ao do segmento de gestao duration, sugere entao que 0 pr6ximo resgate para pagamento das 
despesas de nosso instituto, ou seja, de aproximadamente R$ 1.900.000,00 (um milhao e novecentos 
mil reais) , seja resgatado do fundo Caixa Brasil Gestao Estrategica, que as outras movimenta<;oes 
rotineiras de nosso instituto, ou seja, que as receitas a provenientes das contribui<;oes previdenciarias 
patronal, no valor aproximado de R$ 598.000,00 (quinhentos e noventa e oito mil reais) e do servidor 
no valor aproximado de R$ 480.000,00 continuem sendo aplicado no Fundo Caixa Brasil FI IRF-M1 
TP RF, que se houver os repasses das contribui<;oes previdenciarias para cobertura do deficit atuarial, 
pelo IMPS de Jales no valor aproximado de R$ 20.206,24 (vinte mil, duzentos e seis reais e vinte e 
quatro centavos), pela Camara Municipal no valor de R$ 14.117,31 continuem sendo aplicado no 
Fundo Caixa Brasil Gestao Estrategica, enquanto que 0 da Prefeitura no valor aproximado de R$ 
870.000,00 se concretizado deve ser aplicado no Fundo Caixa Brasil Gestao Ativa FI RF e por fim que 
as receitas provenientes de parcelamentos do aporte, no valor aproximado de R$ 170.000,00 (cento e 
setenta mil reais) continue sendo aplicada no Fundo BB Aloca<;ao Ativa Retorno Total FIC RF. 0 
presidente tomando a palavra, abriu a palavra para manifesta<;oes e nao havendo, colocou se em 
vota<;ao, as altera<;oes propostas pelo Sr. Jorge, sendo aprovadas por unanimidade. 04) 
Credenciamento de Institui~oes Financeiras: Sobre 0 processo de credenciamento de institui<;oes 
foram protocolados novos requerimentos de institui<;oes financeiras, solicitando 0 credenciamento ou 
cadastramento junto ao nosso instituto, sendo: Guepardo Investimentos Uda. - CNPJ: 
07.078.144/0001-00; BC Gestao de Recursos Uda. - CNPJ : 08.752.088/0001-00; Porto Seguro 
Investimentos Uda. - CNPJ: 16.492.391/0001-49 e Banco Daycoval S/A - CNPJ: 62.232.889/0001
90, e cadastramento da seguintes Distribuidoras e Agentes Aut6nomos: Dolar Bills Agentes Aut6nomos 
de Investimentos Uda. - CNPJ : 35.796.942/0001-02; INTRAG Distribuidora de Titulos e Valores 
Mobiliarios Uda. - CI\lPJ : 62.418.140/0001-31 e PORTOPAR - Distribuidora de Titulos e Valores 
Mobiliarios Uda. - CNPJ : 40.303.299/0001-78. 0 presidente informa que as institui<;oes apresentaram 
a documenta<;ao de acordo com edital, com certidoes dentro do prazo de vigencia, que em pesquisa 
no site da CVM foi localizado 0 registro junto a institui<;ao e nao consta processos impeditivos ao 
credenciamento ou cadastramento destas institui<;oes, que ap6s lan<;amento dos dados de cada 
institui<;ao na plataforma siru da empresa de assessoria, e de acordo com nosso edital, as institui<;oes 
obtiveram a seguinte pontua<;ao e relat6rio tecnico: Banco Daycoval S/A e Porto Seguro Investimentos, 
obtiveram indice de Gestao de Qualidade - RP2, que com esta ciassifica<;ao fica limitado aloca<;ao de, 
no maximo 75% dos recursos garantidores do plano de beneficios, sendo institui<;oes que apresentam 
hist6rico consistente de risco e retorno, sendo consideradas institui<;oes com elevada credibilidade, 
tradi<;ao em gestao s6lida e estrutura organizacional. As institui<;oes BC Gestao de Recursos e 
Guepardo Investimentos Uda. obtiveram a ciassifica<;ao de indice de Gestao de Qualidade de RP3, 
que com esta ciassifica<;ao fica limitado alocac;ao de, no maximo 50% dos recursos garantidores do 
plano de beneficios nestas institui<;oes, considerando que sao empresas que apresentam hist6rico 
consistente de risco e retorno, sendo consideradas com credibilidade e adequada estrutura 
organizacional. Sobre a informa<;ao no relat6rio(plataforma siru) e analises de credenciamentos das "\ 
institui<;oes: Porto Seguro, Guepardo e BC Gestao de Recursos de que as mesmas nao cumpre os~_ 
requisitos exigidos na lista exaustiva das institui<;oes que atendem as novas condi<;oes estabelecidas 
nao Paragrafo 2° Inciso I da Resolu<;ao CMN nO 4695/2018, informa que enviou e-mail para empresa 
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a mesma I ormou que este ato n 1m 
porem se houver aplica<;:ao devera se atentar que 0 administrador ou 0 gestor devera estar 
enquadrados na referida resolu<;:ao, "sendo um dos dois esteja enquadrado, 0 instituto podera aplicar." 
Que sobre as solicita<;:oes de cadastramentos das institui<;:oes: Intrag Distribuidora de Tftulos e Valores 
Mobiliarios, Portopar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios, e Dolar Bills Agentes Autonomos 
de Investimentos, verificou-se que as institui<;:oes apresentaram documenta<;:ao conforme edital, com 
certidoes com prazo de vigEmcia e conforme busca no site da CVM, nao foi localizado qualquer 
processo que seja impeditivo que as mesmas se cadastrem junto a este instituto. 0 presidente entao, 
coloca-se e vota<;:ao os credenciamentos das institui<;:oes: Guepardo Investimentos Ltda. - CNPJ: 
07.078.144/0001-00; BC Gestao de Recursos Ltda. - CNPJ: 08.752.088/0001-00; Porto Seguro 
Investimentos Ltda. - CNPJ: 16.492.391/0001-49 e Banco Daycoval S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 
e cadastramento da seguintes Distribuidoras e Agentes Autonomos: Dolar Bills Agentes Autonomos 
de Investimentos Ltda. - CNPJ: 35.796.942/0001-02; INTRAG Distribuidora de Titulos e Valores 
Mobiliarios Ltda. - CNPJ: 62.418.140/0001-31 e PORTOPAR - Distribuidora de Titulos e Valores 
Mobiliarios Ltda. - CNPJ: 40.303.299/0001-78, sendo aprovadas p~r unanimidade pelos membros 
presentes. 05) Outros Assuntos. Ato continuo 0 presidente convida a todos membros para 
participarem do 17° Congresso Estadual de PrevidEmcia, que sera realizado pela Apeprem, na cidade 
de Sao Jose do Rio Preto, nos dias 05 a07 de Outubro, que este instituto dara todo respaldo, inclusive 
financeiro, aos membros que queiram participar e nao havendo novas manifesta<;:oes, deu-s 
encerrada a presente reuniao, agradecendo a participa<;:ao de todos, e eu Jorge Paulo Guzzo 
secretario deste comite lavrei a presenta ata, que segue devidamente assinada p~r mim, pelo 
presidente e demais membros participantes. Jales-SP, as dezoito horas e trinta minutos do dia 
14(quatorze) de setembro de 2021 (dois mil e vinte e um). 

Membros Presentes 

Nome 

Claudir Balestreiro 

Jorge Paulo Guzzo 

Luiz Antonio Abra 

Admlldo Jose F. dos Santos 

Marisley Berceli Nascimento 
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LAMINA DE INFORMACOES ESSENCIAIS SOBRE 0 BB Ayoes ESG Globais BDR Nivell 

22.632.237/0001-28 

Informac;:oes referentes a Agosto de 2021 


Esta lamina contem um resumo das informa90es essenciais sobre 0 BB A~OES ESG GLOBAIS FUNDO DE 
INVESTIMENTOS EM COTAS DE FI EM A~OES - BDR NlvEL I , administrado e gerido por BB Gestao de 
Recursos DTVM S.A. As informa90es completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponlvel 
no bb.com.br. As informa90es contidas neste material sao atualizadas mensalmente. Ao realizar aplica90es adicionais, 
consulte a sua versao mais atualizada. 

Antes de investir, compare 0 fundo com outros da mesma classifica9ao. 

1. PUBLICO-ALVO 

o fundo e destinado a investidores que pretendam: 0 FUNDO e destinado a receber recursos de pessoas flsicas e 
jurldicas, clientes do Banco do Brasil 

2. OBJETIVOS DO EUNDO 

o FUNDO tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas a valoriza9ao de suas cotas por meio da aplica9ao dos 
recursos em fundos que invistam em recibos de a90es de empresas estrangeiras que atendam os criterios da tematica ESG 
(ambiental, social e governan9a corporativa), negociados no Brasil , buscando uma rentabilidade diferenciada mediante 
aloca9ao nesses ativos. 

3. POLfTICA DE INVESTIMENTOS 

a. Para alcan9ar seus objetivos, 0 FUNDO devera se utilizar dos instrumentos abaixo descritos, obedecidos os seguintes 
limites em rela9ao ao seu patrimonio IIquido 
Cotas de fundos de investimento de A90es 

95% 100% 
Tltulos publicos federais; tftulos de renda fixa de emissao de institui9ao financeira; opera90es compromissadas; cotas de 
fundos de Indice que reflitam as varia90es e a rentabilidade de Indices de renda fixa; e cotas de fundos de investimento 
class f cados como Renda F xa 
b. 0 fundo pode: 

Aplicar em ativos no exterior ate 0 limite de 20,00 % do patrimonio IIquido 

Aplicar em credito privado ate 0 limite de 5,00 % do patrimonio IIquido 

Aplicar em um s6 fundo ate 0 limite de 100,00 % do patrimonio IIquido 

Utiliza derivativ~s apenas para prote9ao da carteira? Sim 

Alavancar-se ate 0 limite de 0,00 % do patrimonio IIquido 

c. A metodologia utilizada para 0 calculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b e 0 percentual maximo que pode 
ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquida9ao das opera90es contratadas somado a margem 
potencial para a liquida9ao dos derivativos negociados no mercado de balcao.Este fundo de investimento em cotas de 
fundos de investimento nao realiza dep6sito de margem de garantia junto as centrais depositarias, mas pode investir em 
fundos de investimento que pod em estar expostos aos riscos decorrentes de aplica90es em ativos que incorram em 
dep6sito de margem de garantia. As informa90es apresentadas sao provenientes dos fundos investidos geridos por 
institui90es ligadas . 

d. As estrategias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. 

4. CONDICOES DE INVESTIMENTO 

Investimento inicial mlnimo 0,01 

Investimento adicional mlnimo 0,01 

Resgate minimo 0,01 

HonJrio para aplica9ao e resgate 15:00 

Valor minima para permanencia 0,01 L""-

Periodo de carencia Nao M / )/ 
1//1
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Conversao de cotas 

Na aplica9ao, 0 numero de cotas compradas sera calculado de acordo com 0 

valor da cota no fechamento do primeiro dia util contado da data da 
aplica9aO. No resgate, 0 numero de cotas canceladas sera calculado de 
acordo com 0 valor da cota no fechamento do primeiro dia util contado da 
data do pedido de resgate. 

Pagamento dos resgates o prazo para 0 efetivo pagamento dos resgates e de 4 dias uteis contados 
da data do pedido de resgate. 

Taxa de administra9ao A taxa de administracao pode variar de 1,00 % a 1,50 % do patrimonio liquido. 

Taxa de entrada Nao ha. 

Taxa de safda Nao ha . Outras Condi90es de salda: Nao ha. 

Taxa de performance Nao ha. 

Taxa total de despesas 

As despesas pagas pelo fundo representaram 0,2530 % do seu patrimonio 
liquido diario medio no perfodo que vai de 01/09/2020 a 31/08/2021. A taxa 
de despesas pode variar de periodo para perfodo e reduz a rentabilidade do 
fundo . 0 quadro com a descri9ao das despesas do fundo pode ser 
encontrado em bb.com .br. 

5. COMPOSICAo DA CARTEIRA 

o patrimonio liquido do fundo e de R$ 1.101.736.947,32 e as 5 especies de ativos em que ele concentra seus investimentos 
sao: 

Investimentos no Exterior 96,00 % do patrimonio liquido 

Opera90es Compromissadas lastreadas em titulos publicos Federais 5,00 % do patrimonio liquido 

butras Aplica90es 3,00 % do patrimonio liquido 

~otas de Fundos de Investimento 555 1,00 % do patrimonio Hquido 

6. RISCO 

A BB DTVM classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com 0 risco envolvido na estrategia de 
investimento de cada urn deles. Nessa escala, a classifica9ao do fundo e: 4,6. 

Maior risco I Menor risco 

I I I I I I I I I 2 I I I I I I I I I 3 I I I I I I I I I 4 I I I I I I I I I 

t 

7. HIST¢RICO DE RENTABILIDADE 

a. A rentabilidade obtida no passado nao representa garantia de resultados futuros . 
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Ano 

Rentabilidade 
(lfquida de despesas, mas 

nao 
de impostos) 

Variac;:ao percentual do MSCI USA 
Extended ES 

Contribuic;:ao em relac;:ao ao MSCI USA 
Extended ES 

(Rentabilidade do fundo - Rentabilidade do 
indice de referencia) 

2021 17,0479 % 

2020 47,0688 % 

2019 30,2039 % 

2018 10,1323% 

2017 16,3061 % 

c. Rentabilidade mensal : a rentabilidade do fundo nos ultimos 12 meses foi: 

Mes 

Rentabilidade 
(lfquida de despesas, mas 

nao 
de impostos) 

Variac;:ao percentual do MSCI USA I 

Extended ES 

Contribuic;:ao em relac;:ao ao MSCI USA 
Extended ES 

(Rentabilidade do fundo - Rentabilidade do 
Indice de referencia) 

Setembro -2,4620 % 

Outubro -1,8701 % 

Novembro 2,0123 % 

Dezembro 0,5926 % 

Janeiro 5,0037 % 

Fevereiro 4,0039 % 

Marco 3,7384 % 

Abril 0,3022 % 

Maio -2,7126 % 

Junho -2,3276 % 

Julho 5,2427 % 

Agosto 3,0004 % 

12 meses 14,9629 % 

8. EXEMPLO COMPARATIVO 

Utilize a informac;:ao do exemplo abaixo para comparar os custos e os beneficios de investir no fundo com os de investir em 
outros fundos . 

a. Rentabilidade: Se voce tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia util de 2020 e nao houvesse 
realizado outras aplicac;:6es, nem solicitado resgates durante 0 ano, no primeiro dia util de 2021, voce poderia resgatar R$ 
1.400,08, ja deduzidos impostos no valor de R$ 70,60. 

b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administrac;:ao, e as despesas operacionais e de servic;:os teriam 
custado R$ 11,28. 

9. SIMULACAo DE DESPESAS 

Utilize a informac;:ao a seguir para comparar 0 efeito das despesas em periodos mais longos de investimento entre diversos 
fundos: 

Assumindo que a ultima taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que 0 fundo tenha rentabilidade bruta 
hipotetica de 10% ao ana nos pr6ximos 3 e 5 anos, 0 retorno ap6s as despesas terem sido descontadas, considerando a 
mesma aplicac;:ao inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), e apresentado na tabela abaixo: 

Simulac;:ao das Despesas 2024 2026 

Saldo bruto acumulado (hipotetico - rentabilidade bruta anual de 10%) R$1.331,00 R$ 1.610,51 

Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) R$ 9,19 R$ 16,8JYi.) 

rP1n 
BB A<;:OES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FI EM A<;:OES - BDR NlvEL I 22 .61:: 3~01-2B Ii 



Retorno bruto hipotetico ap6s dedUl,ao das despesas e do valor do 
investimento original (antes da incidEmcia de impostos, de taxas de ingresso R$ 321,81 R$ 593,62 
elou safda, ou de taxa de performance) 

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a compara<;:ao do efeito das despesas no longo prazo. Esta simula<;:ao pode ser 
encontrada na lamina e na demonstra<;:ao de desempenho de outros fundos de investimento. 

A simula<;:ao acima nao implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serao iguais 
aos aqui apresentados. 

10. POUTICA DE DISTRIBUICAO: 

a. 0 Distribuidor fara jus a uma importancia correspondente a um percentual da taxa de administra<;:ao 
informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedu<;:ao do valor devido 
ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunera<;:6es pelos servi<;:os de distribui<;:ao estao 
definidas em contrato especffico, celebrado entre 0 Administrador e 0 Distribuidor de cotas do fundo. Os 
pagamentos ao Distribuidor serao efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes. 

b. 0 principal Distribuidor do fundo e 0 Banco do Brasil que oferta para 0 publico alvo do fundo, 
preponderantemente, fundos geridos pela BB DTVM . 

c. 0 Administrador, 0 Gestor ou partes a eles relacionadas nao recebem remunera<;:ao pela aloca<;:ao dos 
recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribui<;:ao de produtos nos mercados 
financeiros e de capitais nos quais 0 fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a 
independencia da atividade de gestao em decorrencia de potencial conflito de interesses. 

11, SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 

a. Telefone: (21) 38087550 

b. Internet: bb.com.br 

c. 	 Reclama<;:6es: bbdtvm@bb.com.br 

Pra<;:a XV de Novembro 20, 3°and 


12, SUPERVISAo E FISCALIZACAO 

a. Comissao de Valores Mobiliarios - CVM 

b. Servi<;:o de Atendimento ao Cidadao em www cym QOY br 
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BB A<;C>ES ESG GLOBAIS 
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INFORMATIVO MENSAL 

CARACTERiSTICAS DO FUNDO 

PropO(Clonar aos seus cotlslas a valoriz8C;8o de suas colas por meio da apl icayao dos 
recursos em tundos que invislam em recibos de ac;:6es de empresas estrr:.ngeiras, 

Objellvos: 
negociados no Br~sil. bus cando uma rentabilidade diferellciada n1ad ante alocaC;ao 
nesses alivQs, 

Para alcanc;:ar seus obletivas, a fundo devera sa utilizar de: colas de tunclos dt3 
investlmento de a0es. (Hulas publlcos federa ls . titulos de renda fixa de emis 0 de 

Politlca de inslltulc;aO financeira : opera<;6es compromb.,S<idas: colas de fundos de Indice Que 
Invesllmento : reflitam as variac;:oes e a rentabilidade de indices de renda rlxa; e cotas de fundos de 

investimenla classifrcados como Renda Fixa . obedecidos 0$ limlles em rela~ao ao PL 
descrilos em seu reglJlamento. 

Publico Alvo: Pessoas fisic.as e Juridicas, clienles do Banco do Brasil. 

Data de inicio: 2911212015 
Classel Sub Classa CVM: AcOes 

C6digolTlpo ANBIMA: 411541 Ac;6esLivre 

Tributall;ao: 15% do rendimento, somente no resgate. 

PL Medlo 12 m: R$ 794.766.395,05 

PL Fechamento: R$1.101.736,947,31 

CONDICOES COMERCIAIS 

ApllcacAo Inlcial R$ 0,01 Taxa.~~ ~_dmlnistra~ao· 1,00% a,a , 
Aplicacao Adlcional R$ 0,01 Taxa de Performance Nao M 
Resgate Minima R$O,O l Taxa de Ingresso Nao hll 
Seldo Mlnimo RS 0,01 Taxa de Salda Nlio hIl 

Cota de Aplicac;ao D+l NaoM 
Cot. de Resgate Feehamento

15:00-h-- C-,edl!,,_~o--'~e~g~ 
"[.&1. ,~ eoor" \AJm ~ 0Ilm1tt.J1rDt;M 1 aQ 1'1 poda ~ , s rwcut"VltI ffTl ~ c" ofJ......t~...n"' mM h:Ib!wn ~'" l'!* 
~Nllllf.ltt - d.~a ~.S.. lIiI .a. I8'IW) 0 ~UO 101.111. MCtl buIdD Ilea: 1:XJl1t.~ 011 (lQ f"~rno I.,,, .... 

INFORMACOES DE RISCO 

y@£!_'95% de confian~JD ___________---'.1.4707'10 

Volatilidade no ano(' ) ._ 17,69% 
.Volatllidade nos ';"imos 12 m(' ) 20,12% 

% de retornos ~itivos no ana _~~9% 
(% de retornos positivos nos ultimos 12 m 53.17% 
'Indlce ~ Shar enos ultimos 12 me) 0,74 

COMPOSICAO DA CARTEIRA 
pUSI<;t.n £M 31 ~L: ... , 

j;'1121 5, 24 % 
junJ21 ---:2",33% 
mai/21[ ~2,7 1% 
abrl21 0,30% 

marl21 3,74% 

fevl21 4,00% 

Jan121 5,00% 
dezJ20 0,59% 

nov/20 2,01% 
ouV20 -1,87% 
s~V20 -2,46% 

ultimos 
12 meses 

Bench = 8 DRX 91 d6z120 &;lQ.t;, M SC t USA ExlmJd!IJIJ ESG FOCU~ Itldu)( . 

8,00% 
6,00% 
4,00% 
2,CIO'Yo 
0,00'" 

' l,~ 
-4,~ 

Agosto 2021 

RENTABILIDADE 
A"'~ ~rAHl.llADI- ur.i\.;l ,.,fo.OA 'tAo I- r QUIOl\llt- ~103 

Taxa BORX Acumulada
Ano 

Nominal 5 anos 
2016 -1 3.73% -9.71 % I Fundo "T - BD~ 

2 01 =7----'17a,"'3-=1·C'Y.'-+--c2="4 ,0i%; 111:61';' , 16221'% 

2018 10, 13% 12 , 2.:r=-1,-;;-O.~2·:;I!0,--+--=_:--:.02
-1.019 30,20% 35,67% Fundo I Bench 

2020 4707% 54 ,0 1% 17,05% I 18,89% 

Mes Fundo Bench- 
+;;g~/2:-1--I---- 3,00% ---3-,35%-

,------I~I-.ilil-

o 4tiJDIC.AO(:ffl a IS. ~RA H ~I~" E.COhGHJa:A E 0 p'.MaaEfll() DO Ft.l'NOO. 

It, V.R t\t41Uf AT A$O SW1"n A ~ i1"'I!:AOA I!:Sl'WAOA JXHT'RO DE- lJM r'£RJOOO DC 
fl!.wao 6 IrOFAVAl.Q DE CQtoI... ~ A MfTOOOCOQA L/l llt7Al)A E. A OF. $MJI....y\O ML$rORlCA 
JloII.lUt ltjr OfV DE. l 0Il\e "'flDE COf'lf~oe ...., 
1)1) GRAI,J ,..';; 010 OE v Alf.W;Ao co r A 00 FUNOOI'l' ~ OUE f'E"" POA 08J£'T~ A..IIJSTAR 0 RETORNO DO !=UNDO FfJ..O S£1J RWCO . 00 SEJ'" 
OU,l.ftTO ..waR ROORHO E KN~ 0 RISCO 00 INVt:'ST IUCNl'O MCLHOO sERA SEU IHDCE IX 
GHAAf' ItiocEs COM V ORES MfNOrlES a VE ZERO :.J.o l Et .. SDh-. 1CAOO l' tl'(:n flA.er .. nvo. 
FlOtt 1680 NoA.O &.\0 DN'UlG.AOQs 
A..I ~0Ea DOS PI\ IOAU OEift1;!CODO ~ HOC ESllO C~YEIS HOREOUl..AloLPflOE 

POOE JER C~'A.DO lIroI W'Nw.&e.COM"BR, 
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EVOLUCAO PATRIMONIAL 
Ul TWOS ~ MOS R$ Mt\. HUE S 

4, 56%
:1.87010. 
-2,72% 
~6 ,34% 
6,84% 
3.42% 
4,66% 

0,93% 
2,550/0 
~1,7 5%, 

~1.97°/1J 

18,52% 

Fundo • B~nch 

t'loa,OQ 

BOA. NIVl:lt 1 e Neo PalJocinado 91 .52'% 

Op. Camproml:ssada ~er 7,52% 

COl., do Fundos 0,96% I 
Administl'styao e Gestao: BB GeSlao de Recursos DTVM SA 

Distribuil;ao: Banco do Brasil S.A. 

Custodia, Controladorla e Contabilidade : Banco do Brasil S A. 
Gestor Responsavel: Verana Barbosa Regattieri 
Auditor/a Externa: Pr icewaterhouseCoapers 
as Ge91ao de Recursoa - Distr ibuld olCl de Tituto, e Vatores Mobll iatio, S.A.. 

P~a)(ll tie Ntwernbm. 20·)0 Andar· CentrO' RIo de Janeiro (RJ) 2:00 1 0~IO Av. Paul;,>t..') . 1230. 10' i1~ - B.elo:t Vism · SIo Paulo eSP) 01311)..901 
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REGUlAMENTO DO 


BB ACDES ESG GlOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NivEl I 


CNPJ: 22.632.237/0001-28 

CAPiTULO I - DO FUNDO 

Artigo 1° - 0 BB ACDES ESG GlOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACDES - BDR NivEl I, doravante designado 
FUNDO, regido pelo presente regulamento e pel as normas legais e regulamentares 
que Ihe forem aplicaveis, em especial a Instru9ao CVM 555/14, e constituido sob a 
forma de condominia aberto e com prazo de dura9ao indeterminado. 

Artigo 2° - 0 FUNDO tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas a 
valoriza9ao de suas cotas por meio da aplica9ao dos recursos em fundos que 
invistam em recibos de a90es de empresas estrangeiras que atendam os criterios 
da tematica ESG (ambiental, social e governan9a corporativa), negociados no Brasil, 
buscando uma rentabilidade diferenciada mediante aloca9ao nesses ativos. 

Artigo 3° - 0 FUNDO e destinado a receber recursos de pessoas fisicas e juridicas, 
clientes do Banco do Brasil. 

CAPiTULO 11- DA ADMINISTRACAO 

Artigo 4° - 0 FUNDO e administrado pela BB GESTAO DE RECURSOS 
DISTRIBUIDORA DE TiTUlOS E VAlORES MOBILIARIOS S.A., sediada no Rio 
de Janeiro - RJ, na Pra9a XV de Novembro nO 20, salas 201,202,301 e 302, inscrita 
no CNPJ sob 0 n° 30.822.936/0001-69, devidamente credenciada pela CVM -
Comissao de Valores Mobiliarios como prestadora de servi90s de Administra9ao de 
Carteiras por meio do Ato Declarat6rio nO 1481, de 13 de agosto de 1990, doravante 
abreviadamente designada ADMINISTRADORA. 

Artigo 5° - A ADMINISTRADORA e responsavel pelo servi90 de Gestao do FUNDO. 

Artigo 6° - 0 responsavel pelos servi90s de Registro escritural de cotas, tesouraria, 
controladoria e cust6dia dos ativos financeiros integrantes da carteira do FUNDO e 
o BANCO DO BRASil S.A., sociedade de economia mista, com sede no Setor 
Bancario Sui, Quadra 4, Bloco C, Lote 32, edificio Sede III, BraSIlia (DF), inscrito no 
CI\JPJ sob n.o 00.000.000/0001-91, devidamente credenciado pela CVM - Comissao 
de Valores Mobiliarios como prestador de servi90s de Cust6dia de Valores 
Mobiliarios por meio do Ato Declarat6rio nO 5.821, de 03 de fevereiro de 2000. 

Artigo 7° - Demais prestadores de servi90s do FUNDO, que nao constem neste 
Regulamento, podem ser consultados no Formulario de Informa90es 
Complementares. 
Artigo 8° - A ADMINISTRADORA, observadas as 
regulamentares, tem poderes para praticar todos os 
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administrar;ao da carteira do FUNDO, bem como para exercer todos os direitos 
inerentes aos ativos que a integram, inclusive a contratar;ao de terceiros legalmente 
habilitados para prestar;ao de servir;os relativos as atividades do FUNDO. 

Artigo go - A taxa de administrar;ao cobrada e de 1,00% (um inteiro por cento) ao 
ana incidente sobre 0 patrimonio Ifquido, calculada e cobrada por dia util a razao de 
1/252. 

Paragrafo 1° - as Fundos Investidos (Fls) poderao cobrar pela prestar;ao dos 
servir;os de gestao e administrar;ao de suas carteiras taxas de administrar;ao no 
percentual de 0,00% a 0,50% ao ano. 

Paragrafo 2° - A taxa de administrar;ao maxima a ser paga pelo cotista 
compreendera as taxas cobradas pelo FUNDO e pelos Fls, podendo 0 custo total 
ser de ate 1,50% (um inteiro e cinquenta centesimos por cento) ao ano. 

Paragrafo 3° - Nao ha cobranr;a de taxas de performance, de ingresso, de saida ou 
de custodia. 

CAPiTULO III - DA POLiTICA DE INVESTIMENTO 

Artigo 10 - Para alcanr;ar seus objetivos, 0 FUNDO devera se utilizar dos 
instrumentos abaixo descritos, obedecidos os seguintes limites em relar;ao ao seu 
patrimonio Ifquido. 

Paragrafo 1° - as ativos componentes da Carteira deverao obedecer as faixas de 
alocar;ao abaixo, isolada ou cumulativamente: 

Composi~ao da Carteira Minimo Maximo 

Cotas de fundos de investimento de Ar;6es 95% 100% 

Titulos publicos federais; titulos de renda fixa de emissao de 
instituir;ao financeira ; operar;6es compromissadas; cotas de 
fundos de indice que reflitam as variar;6es e a rentabilidade de 0% 5%
indices de renda fixa; e cotas de fundos de investimento 
classificados como Renda Fixa 

limites 

1) Aplicar;ao em titulos de emissao da ADMINISTRADORA, 0% 5%
do gestor ou de empresas Iigadas 

2) Aplicar;ao em titulos de um mesmo emissor 0% 5% 

3) Aplicar;ao em cotas de um mesmo fundo de investimento 0% 100% 

4) Aplicar;ao em cotas de fundos de investimento 0% 100%
administrados pela ADMINISTRADORA, gestor ou empresas 
a eles ligadas 

5) Aplicar;ao em cotas de fundos de investimento destinados 0% !oyo ~ exclusivamente a investidores qualificados e em cotas de 

Vigencia em 0811212020 ~~I 
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fundos de investimento em cotas de fundos de investimento 
destinados exclusivamente a investidores qualificados 

6) AplicaQao em cotas de fundos de investimento e em cotas 
de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento 
destinados exclusivamente a investidores profissionais 

0% 5% 

Paragrafo 2° - A ADMINISTRADORA, bem como os fundos de investimento e 
carteiras por ela administrados ou pessoas a ela ligadas, poderao atuar como 
contraparte em operaQaes realizadas pelo FUN DO. 

Paragrafo 3° - Os Fundos Investidos poderao realizar operaQaes em mercados 
derivativ~s, compatfveis a polftica de investimentos com 0 objetivo exclusivo de 
proteger sua carteira, desde que tais operaQaes nao sejam a descoberto e nao 
gerem exposiQao, a esses mercados, superior ao patrimonio Ifquido do FUN DO. 

Paragrafo 4° - Em razao da polftica de investimentos adotada pelo FUN DO, nao 
existe a possibilidade de aportes adicionais de recursos pelo cotista, em decorr€mcia 
de patrimonio Ifquido negativo. 

Paragrafo 5° - As aplicaQaes dos Fis poderao, eventualmente, estar concentradas 
em poucos emissores, 0 que podera expor os cotistas ao risco de concentraQao 
conforme definido no artigo 12. 

Paragrafo 6° - 0 FUNDO podera investir em Fis que apliquem no maximo 20% de 
seus recursos em ativos financeiros negociados no Exterior. 

CAPiTULO IV - DA DISTRIBUIC;Ao DE RESULTADOS 

Artigo 11 - 0 FUNDO incorporara ao seu patrimonio os dividendos, juros sobre 
capital proprio ou outros rendimentos porventura advindos de ativos e/ou operaQaes 
que integrem a carteira do FUN DO. 

CAPiTULO V - DOS FATORES DE RISCO 

Artigo 12 - Os ativos financeiros que compaem a carteira do FUNDO e dos Fls 
sujeitam-se, em especial, aos seguintes riscos: 

Risco de Investimento em A~oes - 0 valor dos ativos financeiros que integram a 
Carteira do FUNDO pode aumentar ou diminuir de acordo com as flutuaQaes de 
preQos e cotaQaes de mercado das aQaes. Os investimentos em aQaes estao sujeitos 
a riscos de perda de parte do capital investido em razao de degeneraQao da situaQao 
economico-financeira da empresa emissora das aQaes. 

Risco Cambial - 0 cenario polftico, bem como as condiQaes socioeconomlcas 
nacionais e internacionais pode afetar 0 mercado financeiro resultando em 
alteraQaes significativas nos preQos de moedas estrangeiras ou no cupom cambial. ~ 
Tais variaQaes podem afetar negativamente 0 desempenho do FUNDO. ' J 

/ 
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Risco Proveniente do uso de Derivativos - Os pre<;os dos contratos de derivativos 
sao influenciados por diversos fatores que nao dependem exclusivamente da 
varia<;ao do pre<;o do ativo objeto. Oessa forma, opera<;6es com derivativ~s, mesmo 
com objetivo exclusivo de proteger posi<;6es, podem ocasionar perdas para 0 

FUNDO e, consequentemente, para seus cotistas. 

Risco de juros pos-fixados (CDI, TMS) - os pre<;os dos ativos podem variar em 
virtude dos spreads praticados nos ativos indexados ao COl ou a TMS. 

Risco de Mercado Externo - 0 FUNDO podera aplicar em ativos financeiros e/ou 
em FUNDOs de investimento que compram ativos financeiros negociados no 
exterior e, consequentemente, sua performance pode ser afetada por requisitos 
legais ou regulatorios, por exigemcias tributarias relativas a todos os parses nos quais 
o FUNDO invista. Os investimentos do FUNDO estarao expostos a altera<;6es nas 
condi<;6es polltica, economica ou social nos parses onde investe, 0 que pode afetar 
negativamente 0 valor de seus ativos. Podem ocorrer atrasos ou entraves na 
transferencia de juros, dividendos, ganhos de capital ou principal, entre parses onde 
o FUNDO invista e 0 Brasil, 0 que pode interferir na liquidez e no desempenho do 
FUNDO. As opera<;6es do FUNDO poderao ser executadas em bolsa de valores, de 
mercadoria e futuros ou registradas em sistemas de registro, de custodia ou de 
liquida<;ao de diferentes parses que podem estar sujeitos a distintos nrveis de 
regulamenta<;ao e supervisionados por autoridades locais reconhecidas, entretanto 
nao existe maneira de garantir 0 mesmo padrao de conduta em diferentes mercados 
e nem, tampouco, a igualdade de condi<;6es de acesso aos mercados locais. 

Risco de Conjuntura - Possibilidade de perdas decorrentes de mudan<;as 
verificadas nas condi<;6es politicas, culturais, sociais, economicas ou financeiras do 
Brasil ou de outros parses. 

Risco de Liquidez - Consiste no risco de 0 FUNDO, mesmo em situa<;ao de 
estabilidade dos mercados, nao estar apto a efetuar, dentro do prazo maximo 
estabelecido no Regulamento, pagamentos relativos a resgates de cotas, em 
decorrencia do grande volume de solicita<;6es de resgate e/ou outros fatores que 
acarretem na falta de liquidez dos mercados nos quais os ativos financeiros 
integrantes da Carteira sao negociados, podendo tal situa<;ao perdurar por perrodo 
indeterminado. Alem disso, para todos os FUNDOs que tenham despesas, 0 risco 
de liquidez compreende tambem a dificuldade em honrar seus compromissos. A falta 
de liquidez pode provocar a venda de ativos com descontos superiores aqueles 
observados em mercados /iquidos. 

Risco de FUNDOs Investidos - Apesar dos esfor<;os de sele<;ao e 
acompanhamento das aplica<;6es do FUNDO em outros FUNDOs de investimento, 
o ADMINISTRADOR e 0 GESTOR nao tem ingerencia na composi<;ao dos FUNDOs 
investidos nem por eventuais perdas que estes venham a sofrer. 

Risco Regulatorio - a eventual interferencia de orgaos reguladores no mercado 
como 0 Banco Central do Brasil e a Comissao de Valores Mobiliarios - CVM, podem 
impactar os pre<;os dos ativos ou os resultados das posi<;6es assumidas. 
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Risco Sistemico - Possibilidade de perdas em virtude de dificuldades financeiras 
de uma ou mais instituic;:5es que provoquem danos substanciais a outras, ou ruptura 
na conduc;:ao operacional de normalidade do Sistema Financeiro Nacional - SFN. 

CAPITULO VI- DA EMISsAo E DO RESGATE DE COTAS 

Artigo 13 - 0 valor da cot a e calculado por dia util, independente de feriado de 
ambito estadual ou municipal na sede da ADMINISTRADORA, com base em 
avaliac;:ao patrimonial que considere 0 valor de mercado dos ativos financeiros 
integrantes da carteira. 

Artigo 14 - As aplicac;:5es serao efetuadas pelo valor da cota de fechamento, em 
vigor no dia util seguinte ao da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelos 
cotistas em favor do FUNDO, desde que observado 0 horario constante no 
Formulario de Informac;:5es Complementares do FUNDO. 

Artigo 15 - Os pedidos de aplicac;:5es e resgates serao processados normalmente, 
ainda que em dia de feriado municipal ou estadual no local da sede da 
ADMINISTRADORA. 

Artigo 16 - As cotas do FUNDO nao possuem prazo de carencia, podendo ser 
resgatadas, total ou parcial mente, a qualquer tempo. 

Artigo 17 -No resgate de cotas sera utilizando 0 valor da cota apurada no 
fechamento do dia util seguinte ao do recebimento do pedido dos cotistas, desde 
que observado 0 horario constante no Formulario de Informac;:5es Complementares 
do FUNDO. 

Artigo 18 - 0 credito do resgate sera efetuado na conta corrente ou conta
investimento dos cotistas, mantida no Banco do Brasil, no 04 (quarto) dia uti I 
seguinte ao pedido do resgate. 

Artigo 19 - E devida pela ADMINISTRADORA, multa de meio por cento ao dia 
sobre 0 valor do resgate, caso seja ultrapassado 0 prazo para 0 credito estabelecido 
no artigo 18, a excec;:ao do disposto no artigo 23 abaixo. 

Artigo 20 - E facultado a ADMINISTRADORA suspender, a qualquer momenta 
novas aplicac;:5es no FUNDO, desde que tal suspensao se aplique indistintamente a 
novos investidores e cotistas atuais. 

Artigo 21 - Os valores mfnimos ou maximos para movimentac;:5es e permanencia 
no FUNDO estao disponfveis no Formulario de Informac;:5es Complementares do 
FUN DO. 

Artigo 22 - Evedada a cessao ou transferencia das cotas do FUNDO, exceto por: 

a) decisao judicial ou arbitral; 

b) operac;:5es de cessao fiduciaria; 
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c) execuC;8o de garantia; 


d) sucess80 universal; 


e) dissoluC;80 de sociedade conjugal ou uni80 estavel por via judicial ou escritura 

publica que disponha sobre a partilha de bens; e 


f) transferencia de administraC;8o ou portabilidade de pianos de previdencia. 


Artigo 23 - No caso de fechamento dos mercados ou em casos excepcionais de 

iliquidez dos ativos financeiros componentes da carteira, inclusive em decorrencia 
de pedidos de resgates incompatfveis com a liquidez existente, ou que possam 
implicar alteraC;8o do tratamento tributario do FUNDO ou do conjunto dos cotistas, 
em prejuizo destes ultimos, 0 administrador podera declarar 0 fechamento do 
FUNDO para a realizaC;8o de resgates, devendo comunicar 0 fato a CVM e, caso 0 
FUNDO permaneC;a fechado por periodo superior a 5 (cinco) dias consecutivos, e 
obrigatoria a convocaC;8o de Assembleia Geral Extraordinaria, no prazo maximo de 
1 (um) dia, para deliberar, no prazo de ate 15 (quinze) dias, sobre as seguintes 
possibilidades: 

a) substituiC;80 do administrador, do gestor ou de ambos; 


b) reabertura ou manutenC;8o do fechamento do FUNDO para resgate; 


c) possibilidade do pagamento de resgate em ativos financeiros; 


d) ciS80 do FUNDO; e 


e) liquidaC;8o do FUNDO. 


CAPiTULO VII- ASSEMBlEIA GERAl 

Artigo 24 - Compete privativamente aassembleia geral de cotistas deliberar sobre: 

a) demonstrac;oes contabeis apresentadas pela ADMINISTRADORA; 

b) substituiC;80 do administrador, do gestor ou do custodiante do FUNDO; 

c) fUS80, incorporaC;8o, ciS80, transformaC;8o ou IiquidaC;8o do FUNDO; 

d) aumento da taxa de administraC;8o, da taxa de performance ou da taxa maxima 
de custodia; 


e) alteraC;8o da polftica de investimento do FUNDO; 


f) a emiss80 de novas cotas, no FU NDO fechado; 


g) a amortiza9ao eo resgate compuls6rio de cotas, caso nao estejam previstos nll ~ 
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h) altera<;ao do Regulamento. 

Paragrafo Unico - Este Regulamento podera ser alterado independentemente de 
assembleia geral, sempre que tal altera<;ao decorrer exclusivamente da necessidade 
do atendimento a exig€mcia expressa da CVM, de adequa<;ao a normas legais ou 
regulamentares, em virtude de atualiza<;ao dos dados cadastrais da 
ADMINISTRADORA ou dos prestadores de servi<;os do FUNDO, ou ainda, devido a 
redu<;ao da taxa de administra<;ao ou da taxa de performance. 

Artigo 25 - A convoca<;ao das assembleias sera feita, no minimo, com 10 (dez) dias 
de antecedencia da data de sua realiza<;ao, e podera ser efetuada por meio ffsico 
ou eletronico, a criterio da ADMINISTRADORA. 

Artigo 26 - Eadmitida a possibilidade de ADMINISTRADORA adotar processo de 
consulta formal aos cotistas, em casos que julgar necessario. As delibera<;6es serao 
tomadas com base na maioria dos votos recebidos. 

Artigo 27 - A Assembleia Geral pode ser realizada por meio eletronico, devendo 
estar resguardados os meios para garantir a participa<;ao dos cotistas e a 
autenticidade e seguran<;a na transmissao de informa<;6es, particularmente os votos, 
que devem ser proferidos por meio de assinatura eletronica legalmente reconhecida. 

Artigo 28 - Somente poderao votar nas assembleias, os cotistas inscritos no registro 
de cotistas na data da convoca<;ao da assembleia, seus representantes legais ou 
procuradores constituidos ha menos de 1 (um) ano. 

Artigo 29 - As demonstra<;6es contabeis do FUNDO serao aprovadas em 
assembleia geral ordinaria que se reunira anualmente. 

Artigo 30 - As delibera<;6es relativas as demonstra<;6es contabeis do FUNDO que 
nao contiverem ressalvas podem ser consideradas automaticamente aprovadas 
caso a assembleia correspondente nao seja instalada em virtude do nao 
comparecimento de quaisquer cotistas. 

CAPiTULO VIII - DA FORMA DE COMUNICA<;Ao AOS COTISTAS: 

Artigo 31 - A ADMINISTRADORA disponibilizara os documentos e as informa<;6es 
do FUNDO a todos os cotistas preferencialmente por meio eletronico, de acordo com 
a Instru<;ao CVM n.o 555/14 e altera<;6es posteriores. 

Artigo 32 - 0 extrato, disponibilizado mensalmente aos cotistas, estara disponivel 
somente por meio do autoatendimento BB na internet (www.bb.com.br). 0 cotista 
podera, tambem, solicitar este documento em sua agencia de relacionamento. 

Artigo 33 - Caso a ADMINISTRADORA envie correspondencia por meio ffsico aos 
cotistas, os custos decorrentes deste envio serao suportados pelo FUNDO. ~_ 
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CAPiTULO IX - ENCARGOS 

Artigo 34 - Constituem encargos que poderao ser debitados ao FUNDO pela 
ADMINISTRADORA, no que couber: 

a) taxas, impostos ou contribui<;6es federais, estaduais, municipais ou autarquicas, 
que recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obriga<;6es do FUNDO; 

b) despesas com 0 registro de documentos em cartorio, impressao, expedi<;ao e 
publica<;ao de relatorios e informa<;6es periodicas previstas na Instru<;ao CVM n.O 
555/14 e altera<;6es posteriores; 

c) despesas com correspondencias de interesse do FUN DO, inclusive 
comunica<;6es aos cotistas; 

d) honorarios e despesas do auditor independente; 

e) emolumentos e comiss6es pagas por opera<;6es do FUN DO; 

f) honorarios de advogado, custas e despesas processuais correlatas, incorridas em 
razao de defesa dos interesses do FUNDO, em juizo ou fora dele, inclusive 0 valor 
da condena<;ao imputada ao FUN DO, se for 0 caso; 

g) parcela de prejuizos nao coberta por apolices de seguro e nao decorrente 
diretamente de culpa ou dolo dos prestadores dos servi<;os de administra<;ao no 
exercicio de suas respectivas fun<;6es; 

h) despesas relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercicio de direito de voto 
decorrente de ativos financeiros do FUN DO; 

i) despesas com liquida<;ao, registro, e custodia de opera<;6es com titulos e valores 
mobiliarios, ativos financeiros e modalidades operacionais; 

j) despesas com fechamento de cambio, vinculadas as suas opera<;6es ou com 
certificados ou recibos de deposito de valores mobiliarios; 

k) no caso de FUNDO fechado, a contribui<;ao anual devida as bois as de valores ou 
as entidades do mercado organizado em que 0 FUNDO tenha suas cotas admitidas 
a negocia<;ao; 

I) as taxas de administra<;ao e de performance; 

m) os montantes devidos a FUNDOs investidores na hipotese de acordo de 
remunera<;ao com base na taxa de administra<;ao e/ou performance; e 

n) honorarios e despesas relacionadas a atividade de formador de mercado. 
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CAPiTULO X - DISPOSIC;OES GERAIS 

Artigo 35 - 0 exercfcio social do FUNDO compreende 0 periodo de 1° de janeiro a 
31 de dezembro. 

Artigo 36 - Demais Informa<;6es podem ser consultadas no Formulario de 
Informa<;6es Complementares do FUNDO. 

Artigo 37 - Este regulamento subordina-se as exigencias previstas na legisla<;ao 
vigente divulgada pela Comissao de Valores Mobiliarios, em especial, a Instru<;ao 
CVM 555/14 e altera<;6es posteriores. 

Artigo 38 - Fica eleito 0 foro da cidade do Rio de Janeiro (RJ), com expressa 
renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para quaisquer a<;6es nos 
processos judiciais relativos ao FUNDO ou a quest6es decorrentes deste 
Regulamento. 

BB GESTAO DE RECURSOS - DTVM S.A. 

Maristela Amorim dos Santos Alexandra Gon~alves Galhego Bueno 
Gerente de Divisao Gerente de Divisao em Exercicio 
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RAZOES PARA INVESTIR OBJETIVO DE INVESTIMENTO 

o Fundo oferece a possibilidade de Conhecidos pela sigla BDR, os o objetivo do FUNDO e bus car a valoriza~ao de suas cotas por meio da aplica~ao 
investir em empresas estrangeiras de Brazilian Depositary Receipts sao dos recursos em recibos de a<;6es de empresas estrangeiras, negociados no Brasil. 
forma simples e agil. certincados que representam a~6es 

emitidas por empresas em outros CLASSIFICA<;:Ao DE RISCO 
paises, mas que sao negociados no 
Brasil, na B3. 

PERFORMANCE (36 m e.5I!S) 
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RENTABILIDADE (%) 

jan Fev Mar Abr Mai jun jul Ago Set Out Nov Dez Ano Hist6rico Fundo (%) %BDRX 
2021 QUf11 6,36 78.4 
Fundo (%) 5,69 3,47 3,33 0,55 -3,84 -1,25 5,32 2,35 16.31 12m 15.19 80,6 
..SDRX 93.2 88.2 108,2 56.2 90.0 103,4 84.8 ) ~ m 92,S 1 92,8 
2020 3 m 95,55 90,5 
Fundo (%) 6,40 -5,71 6,25 15,80 2,70 4,28 1,79 15,00 -2,05 -1,82 2,35 0,62 53,25 48m 196.16 88,8 
%BDRX 99.0 114,0 96.8 93.1 95. 1 101.2 102.6 91,9 66.8 98.6 

2019 
Fundo (%) 0,59 5,70 6,02 5,41 -6,73 3,78 1,22 5,91 2,58 -1.44 8,80 -1.82 33.17 
%BDRX S2.9 95,6 97.2 9S.2 101 .8 88.3 97.8 94,8 97,4 93,0 

2018 
Fundo (%) 1,47 -1.47 -2.79 6,67 9.01 3.98 0.23 12.75 -0.65 -14.07 4,69 -7,83 9.40 
%BDRX 89.5 95,4 94.3 92,2 47.3 97. 3 98,2 78.0 

MERCADO DE ATUAQ.O ALOCA~Ao POR CLASSE DE ATIVOS PATRIMONIO LiQUIDO (36 meSe5) 
(I mT.'n 

1 ~(l O 

TfTULOS PUSLICOS CRtOITO PRIVAOO 

..,'
POSrlXAOO A<;OES 

COM"".m " J.a 11,1'" "". 
PREFIXAOO MOEOAS 
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COTAS DE FUNOOS OUTROS 
 ,,, 

10111 OliU 04il~ "1114i1t. NAOATUA 

CARACTERisTICAS 

CM'!" 17.503.172/0001-80 Aplit.. ..' Q Inte dl; RS 1.000,00 
f: 'I]~ttiQ Caixa Economica Federal Arlica~30 AdltlOrta l: RS 100,00 

",In [rado" Calxa Economica Federal >i'1ItJd i"iinll11i;;: RS 500,00 
CI~S'i1 1 1 aSaa Anblma. A,aes Livre Res-ga[e In.mo~ RS 100.00 
l i lbul\l\ 1 Renda Varia vel J\phca~'lo Idebll(lIlV. ): 0+0/0+1 
Cot. 1l111170(1.:1' Fechamento Res,J'" (conv.Jcred.): D+l/0+3 
l"i(10 do Fw r-do. 24/06/2013 H"ranu Il illltl: 17:00 
T.' .<a de Adnllnl,; tras, o. 1.5% Volatlhd. d (U rn)' 19,92% 
fcUa de Ad-"lHU,:5.trol'r10 (M~xlm"I) · 1,5% PidllmCoIII jl) L qttt.jac ::?,1/03J 2.021: RS 865.1 36.834.69 
f .l"':'l J~ P.~rfQr'ffidnce Nao hA PL Me'''" d 12 me, R$ 714.668 .061.71 
uLJhrQ.J\ I ~(,. o FUNOO destina-se a acolher investlmentos de pessoas fisicas e juridlcas, investldores Institucionais e Fundos de Investimento, previa mente 

cadastradas perante a AOMINISTRAOORA 

http:36.834.69
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FIA CAIXA BDR NIVEL I 


17.503.172/0001-80 


Informa~oes referentes a Agosto de 2021 


Esta lamina contem um resumo das informa<;6es essenciais sobre 0 FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BDR NrVEL I, administrado par CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL e gerido por CAIXA ECONOMICA FEDERAL. As informa<;6es completas sobre 
esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponivel no endere<;o eletr6nico 
www.caixa.gov.br.Asinfarma<;6escontidasnestematerialsaoatualizadasmensalmente.Ao 
realizar aplica<;6es adicionais, consulte a sua versao mais atualizada. 

Antes de investir, compare 0 fundo com outros da mesma classifica~ao. 

1. PUBLICO-ALVO: 0 fundo e destinado a investidores que pretendam: para investidores 
que queiram investir em fundos de ayoes e 0 FUNDO destina-se a acolher investimentos de 
pessoas trsicas e jurrdicas, exceto Regime Pr6prio de Previd~ncia Complementar (RPPS). 

2. OB"IETIVOS DO FUNDO: Proporcionar rentabilidade p~r meio de carteira diversificada de 
recibos de ayaes de empresas estrangeiras - Brazilian Depositary Receipts (BDR). 

3. POUTICA DE INVESTIMENTOS: 

a. Investir em recibos de ayoes de empresas estrangeiras, negociados no Brasil, 
estando exposto ao risco das variayoes das taxas prefixadas, p6s fixados e/ou 
atrelados a rndices de preyos, dos preyos das ayoes ou rndices do mercado acionario, 
da variayso cambial, dos ativos negociados no exterior ou todos, estando 0 FUNDO 
tambem sujeito as perdas decorrentes das demais aplicayoes realizadas nos ativos 
que compoem a carteira. 

b. 0 fundo pode: 

Aplicar em ativos no exterior ate 0 limite de 000% 
Aplicar em credito privado ate 0 limite de 000% 
Aplicar em um s6 fundo ate 0 limite de 10000% 
Utiliza derivativos apenas para prote<;ao da 
carteira? Nao 

Alavancar-se ate 0 limite de 000% 

.f 
c. A metodologia utilizada para 0 calculo do limite de alavancagem, dispo tOT o item ~_ 
3.b e 0 percentual maximo que pode ser depositado pelo funao e ali d, 1'1 
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garantia para garantir a liquidac;ao das operac;5es contratadas somado a margem 
potencial para a liquidac;ao dos derivativos negociados no mercado de balcao. 

d. As estrategias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas 
patrimoniais para seus cotistas. 

4. CONDICCES DE INVESTIMENTO: 

Investimento inicial minima R$ 1.00000 
Investimento adicional minima Rt 10000 
Resqate minima Rt 10000 
Horario para aplicacao e resqate 17:00 (horario de Brasilia) 
Valor minimo para permanencia R$ 500 00 
Perfodo de carencia Nao ha 

Na aplicac;ao, 0 numero de cotas compradas 
sera calculado de acordo com 0 valor das 
cotas no fechamento do 10 dia contado da 
data da aplicac;ao. 

Conversao das cotas 
No resgate, 0 numero de cotas canceladas 
sera calculado de acordo com 0 valor das 
cotas no fechamento do 10 dia contado da 
data do pedido de resqate. 
o prazo para 0 efetivo pagamento dos 

Pagamento dos resgates resgates e de 3 dias uteis contados da data 
do pedido de resqate. 

Taxa de administracao 1 50% ao ana 
Taxa de entrada Nao ha. 
Taxa de saida Nao ha. 
Taxa de performance Nao ha. 

As despesas pagas pelo fundo 
representaram 1,52% do seu patrimonio 
Ifquido diario medio no periodo que vai de 
01/09/2020 a31/08/2021 . A taxa de 

Taxa total de despesas despesas pode variar de perfodo para 
perfodo e reduz a rentabilidade do fundo. 0 
quadro com a descric;ao das despesas do 
fundo pode ser encontrado em 
www.caixa .qov.br 

5. COMPOSICAO DA CARTEIRA: 0 patrimonio Ifquido do fundo e de R$ 865.136.834,69 e 
as 5 especies de ativos em que ele concentra seus investimentos sao: 

1 Cotas de fundos de investimento 555 1100,09% 

6. RISCO: 0 (a) Administrador (a) CAIXA ECONOI'v1ICA FEDERAL classifica os fu 
administra numa escala de 1 a 5 de acordo com 0 

investimento de cada um deles. Nessa escala, a classifica~-
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Menor Risco Maior Risco 

7. HISTCRICO DE RENTABILIDADE 

a. A rentabilidade obtida no passado nao representa garantia de resultados futuros. 

b. Rentabilidade acumulada nos ultimos 5 anos: 229,6117% . A tabela abaixo mostra a 
rentabilidade do fundo a cada ano nos ultimos 5 anos. 

Ano 
Rentabilidade (Jfquida 

de despesas, mas 
nao de impostos) 

Variacao percentual 
do rndice 

Contribuicao em 
relac;ao ao Indice de 

refer~ncia 
(Rentabilidade do 

fundo - Rentabilidade 
do rndice de 
refer~ncia) 

2021 163075% 
2020 532490% 
2019 331738% 
2018 93966% 
2017 217117% 

c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos ultimos 12 meses foi: 

M~s 

Rentabilidade do 
fundo(Jfquida de 

despesas, mas nao 
de impostos) 

Variac;ao percentual 
do rndice 

Contribuicao em 
relacao ao Indice de 

refer~ncia 
(Rentabilidade do 

fundo - Rentabilidade 
do rndice de 
refer~ncia} 

Set-2020 -20450% 
Out-2020 -1 8242% 
Nov-2020 23475% 
Dez-2020 06210% 
Jan-2021 56912% 
Fev-2021 34670% 
Mar-2021 33338% 
Abr-2021 05454% 
Mai-2021 -38362% 
Jun-2021 -1 2470% //1 ,

Jul-2021 53194% fiY 
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ente 
anais eletr6nic 

Ago-2021 2,3510% 
12 Meses 15,1874% 

8. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informacao do exemplo abaixo para comparar os 
custos e os benetrcios de investir no fundo com os de investir em outros fundos. 

a. Rentabilidade: Se voce tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro 
dia util de 2020 e nao houvesse realizado outras aplicat;6es, nem solicitado resgates 
durante 0 ano, no primeiro dia util de 2021, voce poderia resgatar R$ 1.444,24, ja 
deduzidos impostos no valor de R$ 78,40. 

b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administrat;ao, e as despesas 
operacionais e de servit;os teriam custado R$ 15,34. 

9. SIMULACAO DE DESPESAS: utilize a informacao a seguir para comparar 0 efeito das 
despesas em perrodos mais longos de investimento entre diversos fundos: 

Assumindo que a ultima taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que 0 

fundo tenha rentabilidade bruta hipotetica de 10% ao ana nos pr6ximos 3 e 5 anos, 0 retorno 
ap6s as despesas terem side descontadas, considerando a mesma aplicat;ao inicial de R$ 
1.000,00 (mil reais), e apresentado na tabela abaixo: 

Simulacao de Despesas + 3 anos + 5 anos 
Saldo bruto acumulado (hipotetico 
rentabilidade bruta anual de 10%) R$ 1.331,00 R$ 1.610,51 

Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE 
DESPESAS se mantiver constante) R$ 50,45 R$ 93,06 

Retorno bruto hipotetico ap6s dedut;ao das 
despesas e do valor do investimento original 
(antes da incidencia de impostos, de taxas de 
ingresso e/ou safda, ou de taxa de 

I performance) 

R$ 280,55 R$ 517,45 

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparat;ao do efeito das despesas no longo 
prazo. Esta simulat;ao pode ser encontrada na lamina e na demonstrat;ao de desempenho 
de outros fundos de investimento. 

A simulat;ao acima nao implica promessa de que os valores reais ou esperados das 
despesas ou dos retornos serao iguais aos aqui apresentados . 

10. POUTICA DE DISTRIBUICAO: 

a. 0 servit;o de distribuit;ao de cotas de fundos de investimento e remunerado 
exclusivamente pela taxa de administrat;ao, nao havendo qualquer cobrant;a adicional 
ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO sao distribufdas exclusiva 
ADMINISTRADORA atraves da sua rede de agencia 
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b. 0 principal distribuidor oferta, para 0 publico alvo do fundo, preponderantemente 
fundos geridos por um unico gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo 
economico; e 

c. Nao se aplica. 

11 . SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA: 

a. 08007260101 

b. Pagina na rede mundial de computadores www.caixa.gov.br 

c. Reclamacaes: www.caixa.gov.br. Ouvidoria Caixa: 0800 725 7474 

12. SUPERVISAO E FISCALIZACAO: 

a. Comissao de Valores Mobiliarios - CVM 

b. Serviyo de Atendimento ao Cidadao em www.cvm.gov.br. 

Demais informayoes relevantes ao investidor: 

Tipo ANBIMA: A<;6ES LIVRE - Fundos que nao possuem obrigatoriamente 0 compromisso 

de concentrayao em uma estrategia especffica. A parcela em caixa pode ser investida em 

quaisquer ativos, desde que especificados em regulamento. 
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REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM A<;OES CAIXA BDR NlvEL I

CAl CNPJ: 17.503.172/0001-80 

FUNDO 

Artigo 1° - 0 Fundo de Investimento em A90es CAIXA BDR Nivell, doravante designado, abreviadamente, FUNDO, e um Fundo 
de Investimento constituido sob a forma de condominio aberto, com prazo indeterminado de dura9ao, regido pelo presente 
Regulamento e pelas disposi90es legais e regulamentares que Ihe forem aplicaveis. 

Artigo 2° - 0 FUN DO destina-se a acolher investimentos de pessoas fisicas e juridicas, exceto Regime Proprio de Previdencia 
Complementar (RPPS), doravante designados, Cotista. 

Artigo 3° - A administra9ao e a gestao da carteira do FUNDO sao realizadas pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, inscrita no 
CNPJ/MF sob 0 n.o 00 .360 .305/0001-04, com sede na cidade de Brasilia - OF, no Setor Bancario Sui, Quadra 04, Lotes 3/4 , por 
meio da Vice-Presidencia Administra9ao e Gestao de Ativos de Terceiros, sita na Avenida Paulista n.O 2.300, 11 °andar, Sao Paulo 
- SP, CEP 01310-300, doravante designada, ADMINISTRADORA elou gestora. 

Paragrafo unico - A CAIXA ECONOMICA FEDERAL encontra-se devidamente qualificada, autorizada e registrada perante a 
Comissao de Valores Mobiliarios - CVM para presta9ao de Servi90s de Administra9ao de Carteira de Valores Mobiliarios, 
conforme Ato Declaratorio CVM n.O 3.241, de 04 de janeiro de 1995. 

Artigo 4° - Os servi90s de custodia dos ativos financeiros do FUN DO sao realizados pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL que esta 
devidamente qualificado perante a CVM para presta9ao de servi90s de custodia de Fundos de Investimento, conforme Ato 
Declaratorio CVM n.o 6.661, de 10 de janeiro de 2002, doravante designada, CUSTODIANTE. 

Artigo 5° - A rela9ao completa dos prestadores de Servi90S pode ser consultada no Formulario de Informa90es Complementares 
do FUNDO. 

POLITICA DE INVESTIMENTO 

Artigo 6° - 0 objetivo do FUNDO e proporcionar ao Cotista a valoriza9ao de suas cotas por meio da aplica9ao dos recursos em 
recibos de a90es de empresas estrangeiras, negociados no Brasil, diretamente ou por meio de fundos de investimentos, buscando 
uma rentabilidade diferenciada mediante aloca9ao nesses ativos, nao constituindo, em qualquer hipotese, garantia ou promessa 
de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA. 

Artigo 7° - 0 processo de sele9ao de ativos financeiros baseia-se na analise de cenarios economico-financeiros nacionais e 
internacionais. As decisoes de aloca9ao sao tomadas em comites, que se reunem para avaliar as tendencias do mercado e as 
condi90es macroeconomicas e microeconomicas, levando em considera9ao os niveis e limites de risco definidos neste 
Regulamento. 

Artigo 8° - Os ativos financeiros que compoem a carteira do FUNDO elou dos fundos investidos estarao expostos diretamente ou 
atraves do usa de derivativ~s, em posi90es ativas elou passivas, aos riscos das varia90es das taxas de juros prefixadas, pos
fixadas, indices de pre90s, dos pre90s das a90es ou indices do mercado acionario, da varia9ao cambial, dos ativos negociados no 
exterior ou todos, estando 0 FUNDO tambem sujeito as perdas decorrentes das demais aplica90es realizadas nos ativos que 
compoem a carteira. 

Artigo 9° - As aplica90es realizadas no FUNDO nao contam com a garantia da ADMINISTRADORA ou do Fundo Garantidor de 
Creditos - FGC. 

Artigo 10 - A carteira do FUNDO sera composta pelos ativos abaixo listados, respeitados os seguintes limites minimos e maximos 
em rela9ao ao patrimonio liquido (PL) do FUN DO: 

GRUPO 
I 

Limites por Ativos 

A90es admitidas a negocia9ao em mercado organizado 
Bonus ou recibos de subscri9ao e certificados de deposito de a90es 
admitidas a ne ocia ao em mercado or anizado 
Cotas de fundos de a90es e cotas de fundos de indice de a90es 
ne ociadas em mercado or anizado, ue este'am no ambito dos indices 
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Ibovespa, IBrX e IBrX-50. 

Brazilian Depositary Receipts - BDRs Nao Patrocinados Nivell 
Brazilian Depositary Receipts - BDRs Patrocinados - classificados como 
Nivell, Nivel " ou Nivel III 

GRUPO 
II 

Tilulos Publicos Federais 
0% 33% 33% 

Operayoes compromissadas laslreadas em Utulos publicos federais 

GRUPO 
Colas de fundos de inveslimenlo, excelo colas de fundos de ayoes e 
colas fundos de indice de acoes 

0% 20% 20%III Colas de fundos de investimenlo em colas de fundos de inveslimenlo, 
excelo colas de fundos de a~oes e colas fundos de indice de ayoes 

GRUPO 
IV 

Colas de fundos de inveslimenlo imobiliario 0% 20% 20% 

GRUPO 
V 

Colas de fundos de inveslimenlo em direitos credit6rios 

0% 20% 20%Cotas de fundos de investimento em colas de fundos de inveslimenlo em 
direitos credit6rios 

Limites por Emissor Minimo Maximo 

Para cada ativo do "GRUPO I" 0% 100% 

Uniao Federal 0% 33% 

Fundo de investimento, exceto fundos de ayoes e fundos de indice de ayoes 0% 10% 

Utiliza~ao de Instrumentos Derivativos Minimo Maximo 

Para hedge e/ou posicionamenlo 0% 100% 

Alavancagem Vedado 

Outras opera~oes do FUNDO 

Operayoes com day-trade Vedado 

Empreslimos de BDR Nao Palrocinado Nivell - lomador Vedado 
Empreslimos de BDR Nao Palrocinado Nivell - tomador, somenle em casos de falha de 

liquidaCao 
Permilido 

Empreslimos de BDR Nao Palrocinado Nivell - doador Permilido 

Opera~oes com a ADMINISTRADORA, gestora ou empresas IIgadas Maximo 

Colas de fundos de inveslimenlo administrados pela ADMINISTRADORA, geslora ou empresas a elas ligadas, 
observado 0 limile por emissor 

100% 

ADMINISTRADORA e geslora como conlraparte nas operay6es de FUNDO Permilido 

Alivos financeiros emilidos pela ADMINISTRADORA, geslora ou empresas a elas ligadas Vedado 

Paragrafo unico - Os alivos relacionados no GRUPO I nao eslao sujeitos aos limites de concentrayao por emissor. 

Artigo 11 - Os percenluais referidos no artigo anlerior devem ser cumpridos diariamente, com base no palrimonio IIquido do 
FUNDO com no maximo 1 (um) dia ulil de defasagem. 
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FATORES DE RISCOS DO FUNDO 

Artigo 12 - 0 Cotista esta sujeito aos riscos inerentes aos mercados nos quais 0 FUNDO aplica seus recursos, diretamente ou 
atraves dos fundos investidos. Existe a possibilidade de ocorrer reduc;;ao da rentabilidade ou mesmo perda do capital investido no 
FUN DO, em decorrencia dos seguintes riscos: 

I - Risco de Mercado: uma vez que os ativos que compoem a carteira dos fundos sao marcados a mercado, isto e, sao avaliados 
diariamente de acordo com os prec;;os em que houve negocios no dia, ou pela melhor estimativa, no caso de ativos pouco liquidos, 
o risco de mercado esta relacionado avariaC;;ao dos prec;;os e cotac;;oes de mercado dos ativos que compoem a carteira do 
FUNDO. Nos casos em que houver queda no valor dos ativos nos quais 0 FUNDO investe, 0 patrimonio liquido do FUNDO pode 
ser afetado negativamente. As perdas podem ser temporarias, nao existindo, contudo, garantias de que possam ser revertidas ao 
longo do tempo. Ativos de longo prazo podem sofrer mais com 0 risco de mercado. 

II - Risco de Credito: refere-se a possibilidade dos emissores dos ativos que fazem ou venham a fazer parte da carteira do FUNDO 
nao cumprirem suas obrigac;;oes de pagamento do principal e dos respectivos juros de suas dividas, por ocasiao dos vencimentos 
finais e/ou antecipados. Adicionalmente, os contratos de derivativos estao eventualmente sujeitos ao inadimplemento da 
contraparte e a possibilidade da instituic;;ao garantidora nao poder honrar sua liquidac;;ao. 

III - Risco de Liquidez: consiste na possibilidade do FUNDO nao possuir recursos necessarios para 0 cumprimento de suas 
obrigac;;oes de pagamento de resgates de cotas, nos prazos legais e/ou no montante solicitado, em decorrencia de condic;;oes 
atipicas de mercado, grande volume de solicitac;;oes de resgate e/ou possibilidade de reduc;;ao ou mesmo inexistencia de demanda 
pelos ativos componentes da carteira do FUNDO, por condic;;oes especificas atribuidas a tais ativos ou aos mercados em que sao 
negociados. A falta de liquidez no mercado tambem pode ocasionar a alienac;;ao dos ativos por valor inferior ao efetivamente 
contabilizado. Essas dificuldades podem se estender por periodos longos e serem sentidas mesmo em situac;;oes de normalidade 
nos mercados. Os ativos de longo prazo podem sofrer mais com 0 risco de liquidez em decorrencia do prazo de vencimento do 
ativo. 

IV - Risco de Concentrac;;ao: a eventual concentrac;;ao dos investimentos do FUNDO em determinado(s) emissor(es), setor(es) ou 
prazo de vencimento do ativo, pode aumentar a sua exposiC;;ao aos riscos anteriormente mencionados. ocasionando volatilidade 
no valor de suas cotas . 

V - Risco Sistemico e de Regulac;;ao: motivos alheios ou exogenos, que afetam os investimentos financeiros como um todo e cujo 
risco nao e eliminado atraves da diversificac;;ao, tais como moratoria, fechamento parcial ou total dos mercados, em decorrencia de 
quaisquer eventos, alterac;;oes na politica monetaria ou nos cenarios economicos nacionais e/ou internacionais, bem como a 
eventual interferencia de orgaos reguladores do mercado, as mudanC;;as nas regulamentac;;oes e/ou legislac;;oes, inclusive 
tributarias, aplicaveis a fundos de investimento, podem afetar 0 mercado financeiro resultando em alterac;;oes nas taxas de juros e 
cambio, nos prec;;os dos papeis enos ativos em geral. Tais variac;;oes podem impactar os resultados das posic;;oes assumidas pelo 
FUNDO e, portanto, no valor das cotas e nas suas condic;;oes de operac;;ao. 

VI - Risco Proveniente do uso de Derivativos: esta relacionado a possibilidade dos instrumentos de derivativos nao produzirem os 
efeitos esperados, bem como ocasionarem perdas ao Cotista, quando da realizac;;ao ou vencimento das operac;;oes em decorrencia 
da variac;;ao dos prec;;os avista dos ativos a eles relacionados, expectativas futuras de preC;;os, liquidez dos mercados e do risco de 
credito da contraparte. Mesmo que os instrumentos de derivativos possam ser utilizados para proteger as posic;;oes do FUNDO, 
esta protec;;ao pode nao ser perfeita ou suficiente para evitar perdas. 

VII - Risco proveniente de mercado externo: 0 FUNDO podera manter em sua carteira certificados de ac;;oes BDRs nivel 1 e, 
consequentemente, sua performance pode ser afetada por requisitos legais ou regulat6rios , por exigencias tributarias e por 
alterac;;oes nas condic;;oes politica, economica ou social , relativos aos paises sede das empresas lastra dos ativos nos quais ele 
invista, ou ainda, pela variac;;ao do Real em relac;;ao a outras moedas, que pode afetar negativamente 0 valor de seus ativos. 
Podem ocorrer atrasos na transferencia de juros, dividendos, ganhos de capital ou principal, entre paises emissores de ac;;oes que 
lastreiam os BDRs nivel1 em que 0 FUNDO invista e 0 Brasil, 0 que pode interferir na liquidez e no desempenho do FUNDO. As 
operac;;oes do FUNDO poderao ser executadas em bolsas de valores, de mercadoria e futuros ou registradas em sistema de 
registro, de cust6dia ou de liquidac;;ao financeira de diferentes paises que podem estar sujeitos a distintos niveis de 
regulamentac;;ao e supervisionados por autoridades locais reconhecidas, entretanto, nao existem gar r:rt1as acerca da integridade 
das transac;;oes e nem, tampouco, sobre a igualdade de condic;;oes de acesso aos mercados locais. 
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VIII - Risco de Contraparte: esta relacionado apossibilidade de uma ou mais partes de um neg6cio nao cumprir suas obrigac;;oes 
contratuais, podendo assim, advir de uma contraparte com a qual nao existe uma operac;;ao de financiamento ou emprestimo. Nos 
fundos de investimento, 0 risco de contraparte tambem pode estar relacionado ao risco de credito. 

IX - Risco operacional : consiste na possibllidade de perdas resultantes de falha, deficiencia ou inadequac;;ao de processos 
internos, pessoas, sistemas ou de fatores ex6genos diversos. 

Paragrafo unico - Mesmo que 0 FUNOO possua um fator de risco principal podera sofrer perdas decorrentes de outros fatores. 

MOVIMENTA~6ES NO FUNDO 

Artigo 13 - As cotas do fundo correspondem a frac;;oes ideais de seu patrimonio, sao escriturais, nominativas e conferem iguais 
direitos e obrigar;:6es ao Cotista . 

Artigo 14 - As movimentac;;oes de aplicac;;ao e resgate serao efetuadas em conta do aplicador, em moeda corrente nacional, 
observadas as seguintes condic;;6es: 

ConversaoConversao de Liquida~aoLiquida~aoPeriodicidade 
Cotas da Cotas do Financeira doFinanceira da

Carencia Apura~ao da Cota de Calculo do Resgate(em diasResgate(emAplica~ao(em Aplica~ao{emValor da Cota dias uteis) dias uteis) dias uteis) uteis) 
No fechamento 0+0 0+1 0+1 0+4

OiariaNaoM dos mercados em da solicitac;;ao da solicitac;;ao da solicitac;;ao da solicitac;;aoque 0 FUNOO atue 

§ 1° - A efetiva disponibilizar;:ao do credito ocorrera em horario que nao sejam permitidas as movimentac;;6es bancarias devido a 
necessidade de se aguardar 0 fechamento dos mercados em que 0 FUNOO atua para 0 calculo do valor da cota. 

§ 2° - As solicitac;;6es de aplicac;;ao e/ou os pedidos de resgate deverao ser efetuados pelo Cotista dentro do horario estabelecido 
pela AOMINISTRAOORA, conforme consta no Formulario de Informac;;oes Complementares. 

Artigo 15 - Os feriados de ambito estadual ou municipal na prac;;a sede da AOMINISTRAOORA em nada afetarao as 
movimentac;;oes de aplicac;;ao e resgate solicitadas nas demais prac;;as em que houver expediente bancario normal. 

§ 1° - Entendem-se como dias uteis, para efeito deste regulamento, os dias em que houver movimentos e liquidac;;6es financeiras 
nas bolsas de valores onde os ativos integrantes da carteira do FUNOO sao negociados. 

§ 2 ° -A liquidez dos BORs negociados no mercado local pod era ser afetada nas ocasioes em que 0 mercado de origem do ativo 
base estiver fechado para negociac;;ao, impactando no pagamento dos resgates e na conversao de cotas , que deverao ocorrer no 
primeiro dia util subsequente ao estabelecido neste Regulamento em que as prac;;as de negociar;:ao, tanto do BOR quanto do ativo 
base, estejam abertas para negociac;;ao. 

ENCARGOS 

Artigo 16 - Constituem encargos do FUNOO, as seguintes despesas, que Ihe podem ser debitadas diretamente: 


I - taxas, impostos ou contribuic;;6es federais, estaduais, municipais ou autarquicas, que recaiam ou venham a recair sobre os 

bens, direitos e obrigac;;6es do FUNOO; 


II - despesas com registro de documentos em cart6rio, impressao, expedic;;ao e publicac;;ao de relat6rios e informac;;6es peri6dicas, 

previstas neste Regulamento ou na regulamentac;;ao pertinente; 


III - despesas com correspondencia de interesse do FUNOO, inclusive comunicaC;;6es ao Cotista; 


IV - honorarios e despesas do auditor independente; 


Pagina 4 de 7 



"A REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM A~OES CAIXA BDR NfvEL I

CAl .. CNPJ: 17.503.172/0001-80 

v -emolumentos e comissoes pagas por opera90es do FUN DO; 

VI - honorarios de advogado, custas e despesas processuais correlatas, incorridas em razao de defesa dos interesses do FUNDO, 
em juizo ou fora dele, inclusive 0 valor da condena9ao imputada ao FUNDO, se for 0 caso; 

VII - parcela de prejuizos nao coberta por apolices de segura e nao decorrente diretamente de culpa ou dolo dos prestadores dos 
servi90s de administra9ao no exercicio de suas respectivas fun90es; 

VIII - despesas relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercicio de direito de voto decorrente de ativos financeiros do FUNDO; 

IX - despesas com liquida930, registro, e custodia de opera90es com titulos e valores mobiliarios, ativos financeiros e modalidades 
operacionais; 

X - despesas com fechamento de cambio, vinculadas as suas opera90es ou com certificados ou recibos de deposito de valores 
mobiliarios. 

XI - no caso de fundo fechado, a contribui9ao anual devida as bolsas de valores ou as entidades do mercado organizado em que 0 
fundo tenha suas cotas admitidas a negocia9ao; 

XII - as taxas de administra9ao e de performance, se houver; 

XIII - os montantes devidos a fundos investidores na hipotese de acordo de remunera9ao com base na taxa de administra9ao e/ou 
performance, observado ainda 0 disposto na legisla9ao vigente ; e 

XIV - honorarios e despesas relacionadas a atividade de formador de mercado. 

Artigo 17 - A taxa de administra9ao consiste no somatorio das remunera90es devidas pelo FUNDO a ADMINISTRADORA e a 
cada um dos prestadores dos seguintes servi90s contratados pelo FUNDO, se houver: gestao da carteira, consultoria de 
investimento, tesouraria, controladoria, distribui9ao de cotas, escritura930 de emissao e resgate de cotas e agencia classificadora 
de risco. 

Artigo 18 - A taxa de administra9ao do FUNDO e de 1,50% (um e meio por cento) ao ana e compreende a taxa de administra9ao 
dos fundos investidos, proporcionalmente ao percentual investido em cada fundo de investimento, de modo que 0 total cobrado a 
titulo de taxa de administra9ao pelo FUNDO e pelos fundos investidos nao exceda 0 total da taxa de administra9ao do FUNDO. 

Paragrafo unico - Ressalvado 0 disposto no caput, a taxa de administra9ao nao compreende a taxa de administra9ao dos 
seguintes fundos, quando investidos pelo FUNDO: (i) fundos de indice e fundos de investimento imobiliario cujas cotas sejam 
admitidas a negocia9ao em mercados organizados; (ii) fundos geridos por partes nao relacionadas ao gestor do FUNDO. 

Artigo 19 - A taxa de administra9ao prevista no artigo anterior e calculada e provisionada a cada dia util, a razao de 1/252 avos, 
com base no patrimonio liquido do FUNDO do dia util imediatamente anterior, e sera paga mensalmente a ADMINISTRADORA. 

Artigo 20 - Nao serao cobradas taxas de ingresso e saida do FUN DO, nem taxa de performance. 

Artigo 21 - A taxa maxima de custodia a ser paga pelo FUNDO ao CUSTODIANTE e de 0,005% (cinco milesimos por cento) ao 
ana sobre 0 valor do patrimonio I\quido do FUN DO. 

Artigo 22 - Quaisquer despesas nao previstas como encargos do FUNDO correrao por conta da ADMINISTRADORA. 

FORMA DE COMUNICA<;AO E DIVULGA<;AO DE INFORMA<;OES 

Artigo 23 - A ADMINISTRADORA utilizara canais eletronicos, incluindo a rede mundial de computadores, como forma de 
comunica9ao e disponibiliza9ao de informa90es, extrato de conta, fatos relevantes e documentos, salvo as hipoteses previstas 
neste Regulamento. 
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Paragrafo unico - Caso 0 Cotista nao tenha comunicado aADMINISTRADORA a atualizayao de seu endereyo, seja para envio de 
correspondencia atraves de meio eletronico ou por carta, a ADMINISTRADORA ficara exonerada do dever de prestar-Ihe as 
informayoes previstas em regulamentayao pertinente, a partir da ultima correspondencia que tiver side devolvida por incorreyao no 
endereyo declarado. 

Artigo 24 - A ADMINISTRADORA disponibiliza ao Cotista do FUNDO: Central de Atendimento ao Colista pelo numero 0800-726
0101; Central de Atendimento a Pessoas com Deficiencia Auditiva e de Fala pelo numero 0800-726-2492; e serviyo Ouvidoria 
CAIXA pelo numero 0800-725-7474. 

ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTA 

Artigo 25 - 0 Cotista sera convocado para tratar de assuntos do FUNDO: (a) anualmente, ate 120 (cento e vinte) dias apos 0 

encerramento do exercfcio social, para deliberayao sobre as demonstrayoes contabeis ou (b) extraordinariamente, sempre que 
houver assuntos de interesse do FUNDO ou do Cotista . 

Artigo 26 - A convocayao da assembleia geral sera enviada por meio de canais eletronicos com antecedencia minima de 10 (dez) 
dias da data de sua realizayao e sera disponibilizada na pagina da ADMINISTRADORA na internet - www.caixa.qov.br e do 
distribuidor. 

Paragrafo unico - Excepcionalmente, a criterio da ADMINISTRADORA, a convocayao da assembleia geral podera ser enviada por 
meio de correspondencia por carta, no prazo previsto no caput deste artigo. 

Artigo 27 - 0 Cotista tambem podera votar por meio de comunicayao escrita ou eletronica, desde que a manifestayao de voto seja 
recebida pela ADMINISTRADORA ate 0 dia util anterior a data da realizayao da Assembleia Geral e tal possibilidade conste 
expressamente na convocayao, com a indicayao das formalidades a serem cumpridas. 

Artigo 28 - A Assembleia Geral se instalara com a presenya de qualquer numero de Cotista, sendo que as deliberayoes serao 
tomadas por maioria de votos, cabendo a cada cota 1 (um) voto. 

Paragrafo unico - Na hipotese de instalayao de Assembleia Extraordinaria para deliberar a destituiyao da ADMINISTRADORA, a 
aprovayao de tal materia somente ocorrera mediante quorum qualificado de metade mais uma das cotas emitidas pelo FUNDO. 

Artigo 29 - A criterio da ADMINISTRADORA, as deliberayoes da Assembleia Geral poderao ser adotadas mediante processo de 
consulta formal, sem necessidade de reuniao de Cotista. 0 documento de consulta formal apresentara as informayoes e 
formalidades necessarias ao exercfcio de direito de voto e prazo para resposta. 

Artigo 30 - 0 resumo das decisoes da Assembleia Geral sera disponibilizado na pagina da ADMINISTRADORA na internet, no 
prazo de ate 30 (trinta) dias apos a data de sua realizayao, podendo ser utilizado para tal finalidade 0 extrato mensal de conta. 

EXERCiclO SOCIAL 

Artigo 31 - 0 exercicio social do FUNDO tem inicio em 1° de outubro de cada ana e termino em 30 de setembro do ana 
subsequente, quando serao levantadas as demonstrayoes contabeis do FUNDO relativas ao periodo findo. 

POL/TICA DE DISTRIBUI~Ao DE RESULTADOS 

Artigo 32 - Eventuais resultados relativos a ativos componentes da carteira do FUNDO serao incorporados ao seu respectiv~ 
patrimonio, quando do seu pagamento ou distribuiyao pelos emissores de tais ativos. 

DISPOSI~6ES GERAIS 

Artigo 33 - Informayoes adicionais sobre 0 FUNDO podem ser consultadas no Formulario de Informayoes C 
Lamina de Informa,oes Essenciais, se hauver, disponiveis na pagina da ADMINISTRADORA. 
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Artigo 34 - Fica eleito 0 foro da Justir;a Federal da cidade de Brasilia (OF), com expressa renuncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que possa ser, para quaisquer ar;6es nos processos jurid icos relativos ao FUNDO ou a quest6es decorrentes deste 
Regulamento. 

Assinam 0 presente instrumento os Procuradores da CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 

Brasilia (OF) , 08 de Abril de 2019. 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Vice-Presidencia Administrar;ao e Gestao de Ativos de Terceiros 


Nota: Este Regulamento encontra-se averbado ao registro n°. 1.527.288, de 28/12/2012, no 2° Oficio de Registro de Titulos 

e Documentos da cidade e comarca de Brasilia - OF. 

(Regulamento aprovado par meio de Assembleia Geral Extraordinaria realizada em 08/04/2019 e passando a vigorar em 

03/06/2019) . 
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CREDIT~ E • .JV1 ERCt,\Dp INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JALES 
._ . I I I" ~ ." . .f' ,~~_ . 

Data base da analise: 30/07/2021 

SB A<;:OES ESG FI A<;:OES BDR NIVEL I 

Resumo 

Gestao BB Gestao de Recursos DTVM 

Administrador BB Gestao de Recursos DTVM 

Custodiante: Banco do Brasil 

Taxas 

Taxa de Admillistr-a~ao: 0,50% 


Taxa de Performance: Nao possui 


Carencia Nao hi! 


Publico Alva: Investidores institucionais 


Evoluc;ao PL e Cotistas 

MES COTISTAS Pl 2,000,000,000 

Ago/2020 11 494.486.681,99 

21.470,644/0001-13 

Auditoria KPMG 

Inicio 22/01/2015 

Resolu\JO Artigo go - A, Inciso III 

indice de Perfmmal1ce Nao possui 

Taxa dt' Resqate Nao possui 

8enLirmai k GLOBAL BDRX 

Inve stidor Q1I3 lificado. Nao 

- PL 

Set/2020 15 545.708.533,00 
1,000,000,000 

Out/2020 17 586.410.352,57 

Nov/2020 17 637.475.086,05 

o 
Dez/2020 17 647.569.267,65 

Jan/2021 18 735026847,45 

Fev/2021 24 907.562932,41 
100 - Cotistas 

Mar/2021 34 1.208.962.567,14 

Abr/2021 47 1.318.518662,10 

50 
Mai/2021 65 1.405.843.228,00 

Jun/2021 77 1.446.364.329.95 

Jul/2021 86 1.612.274.177,80 

http:1.446.364.329.95


CREDITO E,MERCADP INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JALES 

Data base da analise: 30/07/ 2021 

BB Ac;OES ESG FI Ac;OES BDR NivEL I 

Informa<;6es Operacionais 

DeIJusit Inlria l 200,00 

(lVUll nl c ~,k M'nlm,1 0,00 

'5ponlbl l,ddd", dos ReCti I sus Ap li cados D +0 

Hist6rico 

M aX Ull Re orno Diario 6,99% em 09/ 04/20 15 

Numero de dias com Retorno POSiliVO: 870 

Mmimo Reto rn Diario -7,03% em 12/03/2020 

Performance comparativa - Valores em ( % ) 

21.470,644/0001-13 

Convel sao de Cota para Aplica<;ao: D + 1 du 

(o fl veJsau de Cota para Resgate D+ 1 du 

D,spon,b, lidade des Recursos Resgatado s: D+4 du 

Retorno acumulado desde 0 inicio: 385,45% 

Numero e dias com retorno negativo: 764 

Vo latilidade desde 0 inici o 19,41% 

FUNDO E BENCHMARK'S MES ANO 3M 6M 12M 24M VaR 

BB ACOES ESG fI A( ES BDR Niv EL I 5.3 3 14.30 0,26 8,77 29.48 94,85 39.3 5 

!NDICE DE REHRENCIA (G LOB AL BDRX) 5.91 16,57 1,55 9,86 33,20 107,01 39, 36 

IPCA < 5.40% AA (META ATUA RIAL) 1.42 7,98 3. 71 7,26 14,B3 23,85 3.40 

o fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira 7 Nao 



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JALES 

Data base da analise: 30/07/2021 

BB A<;OES ESG FI A<;OES BDR NfvEL I 21.470.644/0001-13 

Comentario sabre as fundamentos do fundo 

Regulamento 

o FUNDO tem como objetivo oferecer aos cotistas, a medio e longo prazo, performance consistente e competitiva em rela~ao ao mercado 

acionario global. dentro das oscila~6es e riscos inerentes a este mercado. 

Aplica seus recursos, preponderantemente, no mercado acionario norte-americano at raves de BDRs niveis I, II e III de empresas globais e/ou listadas 

nas bolsas internacionais negociadas no mercado local, com consequente exposi<;ao avaria<;ao cambial. 

Composi!;ao da Carteira 30/04/2021 

o odministrodor do {undo investido utilizo-se do prerrogotivo contido no ICVM nO 555, art. 56°, paragra{o 3°, inciso II, que permite a ocultar;ao do 
corteira par ate 90 dios. 

Outros (63,39% do PL) 

Brazilian Depositary Receipts (29,B9% do PL) 

Fundos de Investimento (2,46% do PL) 

Opera<;ao compromissada (2,08% do PL) 

Valores a pagar/receber (1,88% do PL) 

(0,30% do PL) 

Rentabilidade: Apresenta-se acima do (S&P500) na maioria dos periodos analisados. 

Taxas: A taxa de administra~ao (0,5%) esta em linha com as taxas praticadas pelo mercado para fundos com estrategia semelhantes. A taxa maxima 

de custodia a ser cobrada do FUNDO sera de 0,01% ao ana sobre 0 valor do patrimonio liquido do FUNDO. Nao ha cobran~a de taxas de 


performance, de ingresso ou de saida. 


Risco: Os principais riscos que 0 fundo incorre estao relacionados a"mercado". 


Enquadramento: 0 regulamento do fundo esta enquadrado quanto ao disposto na Resolu~ao CMN nO 3.922/ 201 °e suas altera~6es, Artigo 9° 

A. Inciso III. nao impedindo aporte de recursos pelos RPPSs (regulamento v. 08/dez/2020) 



CREDITO E MERCADO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JALES 
, , , I, 

Data base da analise: 30/07/2021 

BB A~OES ESG FI A~OES BDR NivEL I 21.470.644/0001-13 

Avalia<;ao do fundo dentro do contexto da carteira do RPPS de JALES 

A politica de investimentos do RPPS elaborada para 0 exercicio de 2021 permite aloca~ao maxima no limite superior de ate 5.00% em fundos 
enquadrados no Artigo 9°-A, Inciso III da Resolu<;ao CMN 3.922/2010 e altera<;6es. Atualmente, a carteira nao apresenta fundos enquadrados no 
Artigo (base Julho/2021), havendo margem para novos investimentos ate 0 limite superior de R$ 2.324.099,96 

Dado 0 PL do FUNDO (base Julho/2021) e 0 possivel investimento do RPPS, ha suporte de ate R$284.518.972,55 para novos investimentos no 
FUNDO. 

Atualmente, 0 RPPS nao tem invest imentos neste fundo, onde nao possui fundos com estrategias semelhantes na carteira (A<;6es-Exterior) . 

Fundos como esse pod em ser uma boa op<;ao no caso de uma carteira J<3 diversificada em empresas brasileiras, podendo ingressar em um novo 
mercado e buscar rentabilidade em uma economia alternativa. Aplica<;6es neste segmento devem complementar 0 portfolio do RPPS, diminuindo a 
correla<;ao de fundos concentrados em empresas nacionais, mit igando 0 risco da carteira. 

Em razao do RPPS possuir diversifica<;ao da carteira, mantendo uma consideravel exposi<;ao composta por empresas brasileiras, recomendamos 0 

aporte em fundos desse segmento. 

Caso 0 RPPS opte pelo Investimento, recomendamos que os recursos seJam resgatados do segmento de Gestao Duration. 

A administradora/gestora cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das institui<;6es que atendem as novas condi<;6es estabelecidas na 

Resolu<;ao CMN nO 4695 de novembro de 2018, disposto no Artigo 15, § 20, Inciso I, portanto, 0 fundo esta apto para receber aportes do RPPS. 

Na op<;ao de realizar 0 investimento, 0 administrador e gestor do fundo deverao estar credenciados, em obed iencia aos requisitos da Resolu<;ao 

CMN nO 3.922/10, Artigo 10, § 10, Inciso VI, e § 30, Portaria MPS 519/2011 e altera<;oes, considerados aptos pelo orgao colegiado competente do 

RPPS. 

Santos, 13 de agosto de 2021 

Credito & Mercado Gestao de Valores Mobiliinios Ltda . 



CREDITP El"E~C~DP INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JALES 
'...... 01., ", - - ... . .. 'J --~"" '.' 

Data base da analise: 30/07/2021 

Disclaimer 
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col~tJdJS em fonte~ publlLas e que Julgamo~ conti,1ve.~ 

fl. utll12:J~ao dest"s ' l1forma~oes em SliilS arnadas (Ie decisilO e WIS\!.lue: lt ... ., pe l da~ \: 9"nI1)~ I'ac [10:; lo,ra le~p'-'''~,:h e.> II " : t .\ 45 1111.... , ~,'(, Jl" 

aqui (ontidas nao l'epl'esen!<Jm garantia d exatldao das Informacoes pi estauas ou Julgamento svbre a qual ldadEc- d .. las e ,all d~, 21 .' ; 

consideradas como tai s. 
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alel1<;;io para s clausulas relatlvas 030 obJellvo. aos rrsco> e a politicJ de IIwestimento dos produtos Todas ~s Inform.Jcoes podem <12 ' o01idas com r 

Ie pon~ave l pel a dlsttl!JlII(i'iU e.tao uu flU sit da CV (Comissao de Val ules Mulliliill il.lo; ) 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JALES 


CNPJ: 65.711.129/0001-530 


CREDENCIAMENTO 

GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA (GESTOR / ADMINISTRADOR) 

Possui criterios preestabelecidos para credenciamento ou aloca~ao de recursos do RPPS? ( ) SIM (X) NAO 

1- DADOS 


Razao Social: GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA 

Endere~o: AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3015 - 8 ANDAR 

Bairro: ITAIM BIBI Cidade: SAO PAULO 

CNPJ: 07.078.144/0001-00 

CEP: 01.452-000 

Estado: SP 

Contato (s) 

Nome: 

E-mail: 

RICARDO CARVALHO 

rica rdo.ca rva Iho@guepardoinvest.com.br 

Telefone : (11) 3103-9204 

Nome: 

E-mail: 

OCTAVIO FERREIRA MAGALHAES 

octavio.magalhaes@guepardoinvest.com.br 

Telefone: (11) 3103-9208 

Rating de Gestao de Qualidade 

Emissor: AUSTIN RATING 

- SIM 

Classificac;ao: QG2 

Patrimonio sob Gestao 

Nacional 567.297.413,25 Global: 685.727.348,16 RPPS: 14.922.954,10 

II - ASPECTOS LEGAlS 

Instituic;ao Financeira constituida conforme CONTRATO SOCIAL, e alterac;6es posteriores, emitido em 

23/06/2016. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRA~AO DE CARTEIRAS DE VALORES 

MOBIUARIOS, conforme ATO DECLARATORIO de n° 8.092 expedido em 23/12/2004 pelo (a) CVM. 

Em exigencia ao Artigo 3°, Inciso IX, Por6grajo 1, Alfneo "c" do Portorio MPS n° 519/2011, olterado pe/o Portorio 

MPS n° 170/12 e 440/13, o(a) GUEPARDO INVESTfMENTOS LTDA apresenta os seguintes documentos 

comprobatorios com os respectivos vencimentos: 

• Atestado de Regularidade Previdenciaria - Vencimento : 02/12/2016; 

• Atestado de Regularidade Fiscal : 

o Municipal: Vencimento: 23/09/2021; 

o Estadual: Vencimento : 26/10/2021; 

o Federal: Vencimento: 11/10/2021 . 

1/4 0 



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDFNCIA SOCIAL DE JALES

CNPJ:65.711.129/0001-53[]

ll.2?-lnfonaes0”fe0ld§iAivé§150é ‘;’)0e$”‘(djuisé57de dpédro-Lético dde‘cohdof§:1§5'deo0d , so 0

Resultado de pesquisas ao site da CVM (ex.: httg[/sistemas.cvm.gov.br1 sobre Processos Administrativos e

Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: httgi/www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm1sobre

Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, ou

informagoes de conhecimento poblico que possam caracterizar indicio de irregularidades na atuagi-io da

lnstituigo, seus controladores, socios ou executivos:

Processo/Decisio Assunto/Objeto Data Fonte da informago

Resultado da Anélise destas informages:

u|-PoN1'uA<;AoTécN|cA- - c y

Obsen/ando o disposto no Artigo 3° Inciso IX, Pardgrafo 2 da Portaria MP5 n° 519/2011, alterada pe/a Portaria

MP5 n° 170/12 e 440/13, e considerando os quesitos de anélise estabelecidos pelo procedimento de selego de

entidades autorizadas e credenciadas do RPPS, o(a) GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA apresenta a seguinte

pontuagoz

Rating de Gesto de Qualidade 40,0%

Volumes de Recursos Administrados 2,00%

Tempo de Atua<;5o de Mercado 10,00%

Avaliagéo de Aderéncia dos Fundosl 0,00%

(-) Critérios de Penalidadez 0,00%

Pontuago Quesitos Técnicos 52,00%

fndice de Gesto de Qualidade RP3

IGQ-RP3:

Limite de Alocago: Alocagéo de, no méximo, até 50% dos recursos garantidores do plano de beneficios.

w \
‘F // \\
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II\lSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JALES 

CNPJ: 65.711.129/0001-531] 

Oescrirrao: 	 As institui~5es administradoras e gestoras classificadas neste nfvel apresentam 
hist6rico consistente de risco e retorno. 
Sao consideradas institui~5es com credibilidade e adequada estrutura organizacional. 
Contam com processos formalizados de investimento e de analise de risco, equipes 
com profissionais qualificados e com experiencia, assim como adequados controles 
internos. 

No geral, as institui<;5es classificadas neste nfvel atendem aos princfpios mais 
relevantes do dever fiduciario . 

1 Descritivo do Calculo no Anexo I 

2Justificativa: Sem justificativa. 

IV - HIST6RICO DE CREDECIAMENTOS 

Data Cadastro Data Aprova<;ao 

ANEXO I 

As informa<;5es de Retorno dos Ativos e Benchmarks devem referi r-se aos ultimos 24 meses. Tomando-se 
como referencia 31/08/2021 

FD CNPJ 	 FUNDO 

08.830.947/0001-31 GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AC;:OES 

--~------

FD Benchmark VaR Bench 

1 NAO INFORMADO 0,000 

Bench % 

0,000 

VaR Fundo Fundo % Aderencia 

75,716 65,921 ~ Nao 
J. 

Resolu~ao CMN n2 4695 

A institui~ao nao 

condi~5es estabele

cumpre 

cidas na 

os 

Re

requisitos exigidos 

solu~ao CMN nQ 469

na 

5 d

lista exaustiva das Institui<;5es que atendem 

e novembro de 2018, disposto no Artigo 15, Par

as 

agr

novas 

, Jaf~ 2Q

Inciso I. 	 / 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JALES 


CNPJ: 65.711.129/0001-530 


CREDENCIAMENTO 

PORTO SEGURO INVESTIMENTOS (GESTOR) 

Possui criterios preestabelecidos para credenciamento ou aloca~ao de recursos do RPPS? ( ) SIM (X) NAO 

1- DADOS 

Razao Social: PORTO SEGURO INVESTIMENTOS CNPJ: 16.492 .391/0001-49 

Endere~o: CEP: 

Bairro: Cidade: Estado: 

Contato (s) 

Nome: DANIEL VARAJAO Telefone : (11) 2393-9454 

E-mail: Da niel.va rajao@portosseguro.com.br 

Rating de Gestao de Qualidade - SIM 

Emissor: FITCH RATINGS (GESTAO) Classifica~ao: FORTE 

Patrim6nio sob Gestao 

Nacional 16.469.710.000,00 Global : 16.469.710 .000,00 RPPS : 

II - ASPECTOS LEGAlS 

Institui~ao Financeira const itufda conforme CONTRATO SOCIAL, e altera~6es posteriores, emitido em 

02/01/2020. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS E VALORES 

MOBILIARIOS, conforme ATO DECLARAT6RIO de n° 13653 expedido em 09/05/2014 pelo (a) CVM. 

Em exigencia ao Artigo 3°, Inciso IX, Paragrafo 1, Alinea "e" da Porta ria MPS n° 519/2011, alterada pela Portaria 

MPS n° 170/12 e 440/13, o(a) PORTO SEGURa INVESTIMENTOS apresenta os seguintes documentos 

comprobatorios com os respectivos vencimentos: 

• Atestado de Regularidade Previdenciaria - Vencimento : 16/08/2021; 

• Atestado de Regularidade Fiscal: 

o Municipal : Vencimento: 08/08/2021; 

o Estadual : Vencimento: 19/10/2021; 

o Federal : Vencimento: 11/10/2021. 

1/4 0 



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JALES 

CNPJ: 65.711.129/0001-530 


11.2 - Informa~oes relativas apesquisa de paddio etico de conduta: 

Resultado de pesquisas ao site da CVM (ex.: http://sistemas.cvm.gov.br) sobre Processos Administrativos e 

Processos Admin istrat ivos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn .html sobre 

Processos Administrativos Punitivos, alem de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, ou 

informat;:6es de conhecimento publico que possam caracterizar indicio de irregularidades na atuat;:ao da 

Instituit;:ao, seus controladores, s6cios ou executivos: 

Processo/Decisao Assunto/Objeto Data Fonte da informat;:ao 


Resultado da Analise destas informat;:oes: 


Nao foram encontrados processos administrativos sancionadores para esta consulta. 


Fale com a CVM Nova Pesquisa 


Observando 0 disposto no Artigo 3° Inciso IX, Paragrafo 2 da Portaria MPS n° 519/2011, alterada pela Portaria 

MPS n° 170/12 e 440/13, e considerando os quesitos de analise estabelecidos pelo procedimento de selet;:ao de 

entidades autorizadas e credenciadas do RPPS, o{a) PORTO SEGURa INVESTIMENTOS apresenta a seguinte 

pontuat;:ao: 

Rating de Gestao de Qualidade 

Volumes de Recursos Administrados 

Tempo de Atuat;:ao de Mercado 

Avaliat;:ao de Aderencia dos Fundos1 

(-) Criterios de Penalidade 2 

60,00% 

10,00% 

6,00% 

0,00% 

0,00% 

Pontuat;:ao Quesitos Tecnicos 

Indice de Gestao de Qualidade RP2 

IGQ-RP2: 


Limite de Alocat;:ao: Alocat;:ao de, no maximo, ate 75% dos recursos garantidores do plano de beneficios. 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JALES 


CNPJ: 65.711.129/0001-530 


Descri~ao: 	 As institui«;6es administradoras e gestoras classificadas neste nrvel apresentam 
historico consistente de risco e retorno . 
Sao consideradas institui«;6es com elevada credibilidade, tradi«;ao em gestao e salida 
estrutura organizacional. 
Contam com um eficiente contrale de processos de investimento e de analise de risco, 
equipes com forma«;ao profissional qualificada e experiente, com baixo indice de 
rotatividade. 
Apresentam, ainda, ambiente de controle interne capaz de garantir total 
disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informa«;6es. 
No gerat as institui«;6es classificadas neste nrvel sao capazes de assegurar 0 

cumprimento do dever fiduciario em sua plenitude. 

1 Descritivo do Calculo no Anexo I 

2Justificativa: Sem justificativa . 

IV - HIST6RICO DE CREDECIAMENTOS 

Data Cadastro Data Aprova«;ao 

ANEXO I 

As info rma ~6es de Retorno dos Ativos e Benchmarks devem referir-se ao s ultimos 24 meses. Tomando-se 
como referencia 31/ 08/2021 

FD CNPJ 	 FUNDO 

FD Benchmark VaR Bench Bench % VaR Fundo Fundo % Aderencia 

Resolu~ao CMN n!! 4695 

A institui«;ao nao cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das Institui«;6es que atendem as novas 

condi«;6es estabelecidas na Resolu«;ao CMN n2 4695 de novembro de 2018, disposto no Artigo 15, Paragrafo 22 , 

Inciso I. 'c£( 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JALES 


CNPJ: 65.711.129/0001-530 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JALES 

CI\JPJ: 65.711.129/0001-53[] 

CREDENCIA MEN TO 

Be GESTAo DE RECURSOS LTDA (GESTOR) 

Possui criterios preestabelecidos para credenciamento ou alocaC;ao de recursos do RPPS? ( ) SIM (X) NAO 

1- DADOS 

Razao Social: BC GESTAO DE RECURSOS L TDA CNPJ: 08.752.088/0001-00 

RUA GOMES DE CARVALHO , 1507 - EDIF TENERIFE; BLOCO B ANDAR 

Enderec;o: 

Bairro: 

1 CONJ 11 

VILA OLiMPIA Cidade: SAO PAULO 

CEP: 04.547-005 

Estado: SP 

Contato (s) 

Nome: FELIPE GRANER Telefone : (11) 5105-0612 

E-mail: Felipe Gra ner@brasil-capital.com 

Rating de Gestao de Qualidade - SIM 

Emissor: AUSTIN RATING Classificac;:ao: QG2 

Patrimonio sob Gestao 

Nacional 8.811.720,00 Global: 8.117.200,00 RPPS: 0,00 

II - ASPECTOS LEGAlS 

Instituic;:ao Financeira constituida conforme CONTRATO SOCIAL, e alterac;:5es posteriores, emitido em 

03/09/2019. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS E VALORES 

MOBILIARIOS, conforme ATO DECLARAT6RIO de n° 8092 expedido em 30/04/2008 pelo (a) CVM. 

Em exigencia ao Artigo 3°, Inciso IX, Paragrafo 1, Alfnea "c" da Portaria MPS n° 519/2011, alterada pela Portaria 

MPS n° 170/12 e 440/13, o(a) BC GESTAO DE RECURSOS LTDA apresenta os seguintes documentos 

comprobatorios com os respect ivos vencimentos: 

• Atestado de Regularidade Previdenciaria - Vencimento : 19/08/2021; 

• Atestado de Regularidade Fiscal: 

o Municipal: Vencimento: 23/09/2021; 

o Estadual : Vencimento: 25/12/2021; 
( 

o Federal: Vencimento: 22/12/2021. 

1/4 i"J 
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II\JSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JALES 

CNPJ: 65.711.129/0001-53[1] 

11.2 -Informa~oes relativas apesquisa de I'adrao etico de conduta: 

Resultado de pesquisas 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, alE§m de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, ou 

informac;:5es de conhecimento publico que possam 

Instituic;:ao, seus controladores, socios ou executivos: 

caracterizar indfcio de irregularidades na atuac;:ao da 

Processo/Decisao Assunto/Objeto Data Fonte da informa~ao 

Resultado da Analise destas informa~oes: 

Nao foram encontrados processos administrativos sancionadores para esta consulta. 


Fale com a CVM Nova Pesquisa 


111- PONTUAC;AO T~CN .ICA 
~--------------------------------------------------------~ 

Observando 0 disposto no Artigo 3° Inciso IX, Paragrafo 2 da Portaria MPS n° 519/2011, alterada pela Portaria 

MPS n° 170/12 e 440/13, e considerando os quesitos de analise estabelecidos pelo procedimento de selec;:ao de 

entidades autorizadas e credenciadas do RPPS, o(a) BC GESTAO DE RECURSOS LTDA apresenta a seguinte 

pontuac;:ao: 

Rating de Gestao de Qualidade 	 40,00% 

I	Volumes de Recursos Administrados 

Tempo de Atuac;:ao de Mercado 

Avaliac;:ao de Aderencia dos Fundos1 

(-) Criterios de Penalidade2 

Pontua~ao Quesitos Tecnicos 

I 0,00% 

10,00% 

0,00% 

0,00% 

50,00% 

fndice de Gestao de Qualidade 	 RP3 

IGQ-RP3: 


Limite de Aloca~ao: Alocac;:ao de, no maximo, ate 50% dos recursos garantidores do plano de beneffcios. 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JALES 


CNPJ: 65.711.129/0001-5311] 


Descri!;ao: 	 As instituic;:6es administradoras e gestoras classificadas neste nfvel apresentam 
historico consistente de risco e retorno. 
Sao consideradas instituic;:6es com credibilidade e adequada estrutura organizacional. 
Contam com processos formalizados de investimento e de analise de risco, equipes 
com profissionais qualificados e com experiencia, assim como adequados controles 
internos. 
No geral, as instituic;:6es classificadas neste nfvel atendem aos prindpios mais 
relevantes do dever fiduciario. 

1 Descritivo do Calculo no Anexo I 

1Justificativa: Sem justificativa. 

IV - HIST6RICO DE CREDECIAMENTOS 

Data Cadastro Data Aprovac;:ao 

ANEXO I 

As informac;:6es de Retorno dos Ativos e Bench marks devem referir-se aos ultimos 24 meses. Tomando-se 
como referencia 30/07/2021 

FD CNPJ 	 FUNDO 

FD Benchmark VaR Bench Bench % VaR Fundo Fundo % Aderencia 

Resolu~ao CMN n5! 4695 

A instituic;:ao nao cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das Instituic;:6es que atendem as novas 

condic;:6es estabelecidas na Resoluc;:ao CMN nQ 4695 de novembro de 2018, disposto no Artigo 15, paragrafO~Q, 

Inciso I. 	 • 
, 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JALES 

CNPJ: 65.711.129/0001-53[1] 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JALES 


CNPJ: 65.711.129/0001-53[1] 


CREDENCIAMENTO 

BANCO DAYCOVAL S.A (ADMINISTRADOR) 

Possui criterios preestabelecidos para credenciamento ou aloca~ao de recursos do RPPS? ( ) SIM (X) NAO 

1- DADOS 


Razao Social: 

Endere~o: 

Bairro: BELA VISTA 

BANCO DAYCOVAL S.A 

AVENIDA PAULISTA, 1793  20 ANDAR 

Cidade: SAO PAULO 

CNPJ: 62.232.889/0001-90 

CEP: 01.311-200 

Estado: SP 

Contato (s) 

Nome: DENIS DE MENEZES DIDI Telefone: (11) 3138-0930 

E-mail : riscos . i nvestimentos@bancodaycoval.com .br 

Rating de Gestao de Qualidade - SIM 

Emissor: FITCH RATINGS Classificat;:ao: AA 

Patrimonio sob Gestao 

Nacional 6.096.600.000,00 Global: 6.096.600.000,00 RPPS: 6.096.600.000,00 

II - ASPECTOS LEGAlS 

Instituit;:ao Financeira constitufda conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterat;:6es posteriores, emitido em 

30/10/2018. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS, 

conforme ATO DECLARAT6RI0 de n° 17552 expedido em 05/12/2019 pelo (a) CVM. 

Em exigencia ao Artigo 3°, Incis0 IX, Paragrafo 1, Alfnea "e" da Portaria MPS n° 519/2011, alterada pela Portaria 

MPS n° 170/12 e 440/13, o(a) BANCO DAYCOVAL S.A apresenta os seguintes documentos comprobatorios com 

os respectivos vencimentos: 

• Atestado de Regularidade Previdenciaria - Vencimento : 06/02/2022; 

• Atestado de Regularidade Fiscal: 

o Municipal: Vencimento: 30/11/2021; 

o Estadual: Vencimento: 06/10/2021; 

o Federal: Vencimento : 06/02/2022. 

11.2 - Informa~oes relativas apesquisa de padrao etico de conduta,;,.: ____ 

1/3 1il 



assegurar 0 

INSTITUTO MUf\IIClPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JALES 


CNPJ: 65.711.129/0001-53111 


Resultado de pesquisas 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, alem de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, ou 

informac;6es de conhecimento publico que possam 

Instituic;ao, seus controladores, s6cios ou executivos: 

caracterizar indfcio de irregularidades na atuac;ao da 

Processo/Decisao Assunto/Objeto Data Fonte da informa~ao 

Resultado da Analise destas informa,,6es: 

Nao foram encontrados processos administrativos sancionadores para esta consulta. 

111- PONTUA~AO T~CNICA 

Observando 0 disposto no Artigo 3° Inciso IX, Par6grajo 2 da Portaria MPS n° 519/2011, alterada pela Portaria 

MPS n° 170/12 e 440/13, e considerando os quesitos de analise estabelecidos pelo procedimento de selec;ao de 

entidades autorizadas e credenciadas do RPPS, o(a) BANCO DA YCOVAL S.A apresenta a seguinte pontuac;ao: 

Limite de Aloca"ao: 

Descri"ao: 

Rating de Gestao de Qualidade 60,0% 

Volumes de Recursos Administrados 10,00% 

Tempo de Atuac;ao de Mercado 0,00% 

Avaliac;ao de Aderencia dos Fundos1 0,00% 

(-) Criterios de Penalidade2 0,00% 

Pontua"ao Quesitos Tecnicos 72,00% 

Indice de Gestao de Qualidade RP2 

IGQ-RP2: 

Alocac;ao de, no maximo, ate 75% dos recursos garantidores do plano de beneffcios . 

As instituic;oes administradoras e gestoras classificadas neste nfvel apresentam 

hist6rico consistente de risco e retorno . 

Sao consideradas instituic;6es com elevada credibilidade, tradic;ao em gestao e solida 

estrutura organizaciona I. 

Contam com um eficiente controle de processos de investimento e de analise de risco, 

equipes com formac;ao profissional qualificada e experiente, com baixo fndice de 

rotatividade. 

Apresentam, ainda, ambiente de controle interno capaz de garantir total 

disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informac;6es. 

No geral, as instituic;oes classificadas neste nivel sao capazes de 


cump,;men'o do deve' t;d:~~~O em sua plen;'ude ~~~ 

http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm
http://sistemas.cvm.gov.br


INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JALES 

CNPJ: 65.711.129/0001-53[1] 

1 Descritivo do Calculo no Anexo I 

2Justificativa: Sem justificativa . 

IV - HIST6RICO DE CREDECIAMENTOS 

Data Cadastro Data Aprova~ao 

ANEXO I 

As informa~6e s de Retorno dos Ativos e Benchmarks devem referir-se aos ultimos 24 meses. Tomando-se 
como refe rencia 30/07/2021 

FD CNPJ FUNDO 

FD Benchmark VaR Bench Bench % VaR Fundo Fundo % Aderencia 

Resolu~ao CMN n2 4695 

A institui~ao cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das Institui~6es que atendem as novas condi~6es 

estabelecidas na Resolu~ao CM N n2 4695 de novembro de 2018, disposto no Artigo 15, Paragrafo 22, Inciso I. 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JALES 

CNPJ: 65.711.129/0001-531l1 

CREDENCIAMENTO 


DOLAR BILLS AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA (GESTOR/ADMINISTRADOR) 


1- DADOS 
DOLAR BILLS AGENTES AUTONOMOS DE 

Razao Social: INVESTIMENTOS LTDA 

Endere~o: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1726 - AN DAR 11 CJ 112 

Bairro: VILA NOVA CONCEICAO Cidade: SAO PAULO 

CNPJ: 35 .796.942/0001-02 

CEP: 04.543-000 

Estado: SP 

Contato (5) 

Nome: 

E-mail: 

SULIVAN MOREIRA DINIZ 

su liva ndolarbills .com 

Telefone: (11) 97685-0780 

II - ASPECTOS LEGAlS 

Instituit;:ao Financeira constitufda conforme CONTRATO SOCIAL, e alterat;:5es posteriores, emitido em 

16/12/2019. Entidade autorizada a exercer a atividade de DISTRIBUI<;:AO DE COTAS DE FUNDOS DE 

INVESTIMENTO, conforme SISTEMA CVM de n° 00 expedido em 14/02/2020 pelo (a) CVM. 

III - RELA~AO DE CONTRATOS 

CONTRATO 	 CNPJ 

PORTO SEGURO CLASSICO RF FIC FI 	 02.603.461/0001-84 

1 /2 ~ r/i' 

TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA 


GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA. 


RIO VERDE ADMINISTR. DE VALORES MOBILIARIOS L TDA 


I	BC GESTAO DE RECURSOS LTDA. 

BANCO DAYCOVAL S/A 

GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDO DE 

~VESTIM_ENTOS EM AC;:OE~ 

BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC AC;:OES 

35.098.801/0001-16 

07.078.144/0001-00 

05.969.994/0001-72 

08.752.088/0001-00 

62.232.889/0001-90 

38.280.883/0001-03 

40.129.641/0001-65 



-----

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JALES 

CNPJ: 65.711.129/0001-53111 


I PORTO SEGURO REF. 01 CREDITO PRIVADO 18.719.154/0001-01 
'-- 

PORTO SEGURO IMA 85 FIC FI RF LP 24.011.864/0001-77 

PORTO SEGURO JURO REAL RF FIC FI LP 
----------r,1.6- 2-5.0-26- /0- 00- 1--0-3 

PORTO SEGURO SELECTA FIC Ac;:6ES 

I 
RIO VERDE SMALL CAPS FIA 

17.787.909/0001-34 

07.420.595/0001-83 

TARPON WAHOO FI Ac;:6ES 34.713.026/0001-07 

IV - HIST6RICO DE CADASTRAMENTOS 


Data Cadastro Data Aprova~ao 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JALES 

CNPJ: 65.711.129/0001-530 

CREDENCIAMENTO 


INTRAG DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 


(GESTOR/ADMINISTRA DOR) 


1- DADOS 
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

Razao Social: MOBILIARIOS LTDA. CNPJ: 

Endere~o: PCA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100 - TORRE ITAUSA 

Bairro: PARQUE JABAQUARA Cidade: SAO PAULO 

62.418.140/0001-31 

CEP: 04.344-902 

Estado: SP 

Contato (s) 

Nome: 

E-mail : 

JOAO CARLOS TERWAK FILHO 

joao .carlos-te rwak@itau-unibanco.com.br 

Telefone: (11) 3072-6299 

II - ASPECTOS LEGAlS 

Institui~ao Financeira constitufda conforme ESTATUTO SOCIAL, e altera~6es posteriores, emitido em 

30/04/2019. Entidade autorizada a exercer a atividade de DISTRIBUIDORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS, 

conforme ATO DECLARAT6RIO de n° 2528 expedido em 29/07/1993 pelo (a) CVM. 

111- RELA~AO DE CONTRATOS 

CONTRATO CNPJ 

2054.816/19-0 60.701.190/0001-04 

IV - HIST6RICO DE CADASTRAMENTOS 


Data Cadastro Data Aprova~ao 



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JALES 

CNPJ: 65.711.129/0001-531] 

CREDENCIAMENTO 


PORTOPAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 


(GESTOR/ADMINISTRADOR) 


1- DADOS 
PORTOPAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

Razao Social: MOBILIARIOS LTDA. 

Endere~o: ALAMEDA RIBEIRO DA SILVA, 275 -12 ANDAR - PARTE 

Bairro: CAMPOS ELiSEOS Cidade: SAO PAULO 

CNPJ: 40.303.299/0001-78 

CEP: 01.217-011 

Estado: SP 

Contato (5) 

Nome: 

E-mail: 

DANIEL VARAJAO 

Daniel.va rajao@portosseguro.com.br 

Telefone: (11) 2393-9454 

II - ASPECTOS LEGAlS 

Instituic;ao Financeira constituida conforme CONTRATO SOCIAL, e alterac;oes posteriores, emitido em 

30/04/2019. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS, 

conforme ATO DECLARAT6RIO de n° 00000000000 expedido em 07/08/1991 pelo (a) CVM . 

111- RELA<;AO DE CONTRATOS 

CONTRATO CNPJ 

PORTO SEGUROS SELECTA FIC FIA 17.787.909/0001-34 
--

PORTO SEGURO CLASSICO RF FICFI LP r 02.603.461/0001-84 

PORTO SEGURO IMA 85 FIC RF LP 
----

24.011.864/0001-77 

PORTO SEGURO JUROS REAL FIC RF LP 21.625.026/0001-03 


PORTO SEGURO FI REF DI CP 18.719.154/0001-01 


IV - HISTORICO DE CADASTRAMENTOS 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JALES 

CNPJ: 65.711.129/0001-53[1) 


Data Cadastro 

212 rn 


