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1. Informações cadastrais 

 

1.1 Razão social 

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

 

1.2 Nome fantasia 
BB DTVM S.A. 
 

1.3 É instituição financeira ou instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil “BCB”)? 

Sim 

 

1.4 Quais são as autoridades regulatórias em que a gestora possui registro? Fornecer 
detalhe sobre os registros, tais como nome, data e nº de registro da atividade. 

 Comissão de Valores Mobiliários – CVM:  

Distribuidora – 20.05.1986 

Administradora de Carteiras – Ato Declaratório 1481, de 13.08.1990 

Representante de Investidor não residente – 13.08.1990 

Administrador de Fundo de Investimento Imobiliário – 13.01.2012 

Administradora de FAPI – 21.07.2007 

Administradora de FIDC – 21.05.2010 

 Banco Central do Brasil – Resolução CMN 1.120, de 1986 – 27.05.1986 

 

1.5 Membro de associações de classe e/ou autorreguladoras? Quais? 

 Apimec - Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento de Mercado de 
Capitais; 

 Anbima - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 
Capitais; 

 AMEC - Associação de Investidores no Mercado de Capitais;  

 ABRAPP – Associação Brasileira Entidades Fechadas Previdência Complementar; 

 ABRH - Associação Brasileira de Recursos Humanos. 

 

1.6 É instituição nacional ou estrangeira? 

Nacional 

 

1.7 Possui filial? Em caso positivo, quantas e onde estão localizadas? 

A BB DTVM possui uma filial localizada em São Paulo. 

 

1.8 Endereço 

Praça XV de Novembro, 20 salas 201, 202, 301, 302 – Centro – Rio de Janeiro-RJ CEP 
20010-010 

 

1.9 CNPJ 

30.822.936/0001-69 
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1.10 Data de Constituição 

15.05.1986 

 

1.11 Telefones 

Sede: 55 21 3808-7500 

Filial São Paulo: 55 11 4298-7550 

 

1.12 Website 
www.bb.com.br/bbdtvm 
 

1.13 Nome e cargo do responsável pelo preenchimento do questionário 
Gerência Executiva Governança, Regulação e Compliance 
Divisão Governança e Estratégia Corporativa 
 

1.14 Telefone para contato 
55 21 3808-7500 
 

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

2. Informações institucionais 

 

2.1 Informar o quadro societário da gestora, incluindo os nomes dos principais sócios e 
respectivas participações (informar no mínimo, os sócios que possuem percentual de 
participação acima de 5%). 
A BB DTVM S.A. é uma subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., cujo maior acionista é o 
Tesouro Nacional. 
 

2.2 Qual a estrutura empresarial do conglomerado ou grupo econômico? (Quando 
aplicável). 

Anexo 1 Organograma Banco do Brasil. 

 

2.3 Fornecer o organograma da gestora (anexar resumo profissional dos principais 
executivos). 

Anexo 2 - Organograma BB DTVM; 

Anexo 3 - Resumo Profissional. 

 

2.4 A gestora é signatária dos Códigos de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA? Em 
caso afirmativo, citar os Códigos. 

Sim, a BB DTVM é filiada à ANBIMA, bem como aderente e participante dos seguintes 
Códigos de Regulação e Melhores Práticas: 

 Código ABVCAP/ANBIMA FIP E FIEE; 

 Código de Negociação de Instrumentos Financeiros;   

 Código de Ética; 

 Código dos Processos da Regulação e Melhores Práticas; 

 Código de Administração de Recursos de Terceiros;   
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 Código de Distribuição para público em geral, exceto private; 

 Código para o Programa de Certificação Continuada.    
 

2.5 A gestora é signatária do Código de Ética da ANBIMA? 

Sim, desde 2007 a BB DTVM adere ao Estatuto da ANBIMA e ao Código de Ética e às demais 
normas e regulamentos da Associação por ocasião de sua admissão à entidade. 

 

2.6 A gestora é signatária do PRI – Principles for Responsible Investment? 

Desde novembro de 2010 a BB DTVM é signatária do PRI – Princípios para o Investimento 
Responsável, iniciativa de investidores globais com apoio das Nações Unidas através da 
Iniciativa Financeira da UNEP - Programa Ambiental das Nações Unidas e o Pacto Global, 
propondo-se a aplicar em seus processos de gestão e em suas análises e tomadas de decisão 
de investimento práticas que favoreçam a integração de temas ambientais, sociais e de 
governança corporativa (ASG). 

 

2.7 A gestora é signatária de outros Códigos ou assemelhados? Caso seja, citar as 
instituições. 

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

 

2.8 Os principais executivos, conforme o item 2.3, detêm participação em outros negócios 
no mercado financeiro e de capitais ou atividades relacionadas à gestora? (Exceto no 
caso de participação em empresas ligadas).  

O Banco do Brasil S.A., controlador da BB DTVM S.A., detém diversas participações em 
outros negócios, conforme demonstrado no organograma do conglomerado. Quanto aos 
principais executivos da BB DTVM S.A., estes não possuem participações em outros 
negócios. 

 

2.9  Informar se o conglomerado ou grupo econômico da gestora presta serviços de 
administração fiduciária, distribuição, consultoria, controladoria e custódia.  

A maioria dos fundos sob gestão da BB DTVM contrata o Banco do Brasil para a prestação 
dos serviços de distribuição, controladoria e custódia. 

Estes serviços são executados pela Diretoria de Operações – DIOPE -  e estão definidos em 
contratos com modelagem padronizada pela ANBIMA. 

Em casos específicos, por definição dos clientes (FIs e FICFIs), são utilizados serviços de 
terceiros. 

 

2.10 Outras informações institucionais que a gestora julgue relevante (opcional). 

Não há. 

 

3. Receitas e dados financeiros 

 

3.1 Preencha a tabela abaixo com os valores correspondentes aos números da gestora. 
Informar os últimos 5(cinco) anos. 
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Ano 
Patrimônio sob gestão 
(posição em 31/dez) 

Número de pessoas que 
trabalham na empresa 

Número de Portfólios 
sob gestão 

2016 714,8 265 644 

2017 851,9 285 742 

2018 927,4 284 785 

2019 1046,3 281 879 

2020 1177,1 285 1020 

Fonte: Sistemas Internos 

 

3.2 Tipologia dos portfólios sob gestão (sem dupla contagem – excluir estrutura Master 
Feeder). 

 

Tipologia dos portfólios sob gestão – Base Dezembro 2018  
(sem dupla contagem) 

FUNDOS Nº % Carteira 

Domicílio local 993 97,48% 

Domicílio em outro país 17 1,67 

 

CLUBES DE INVESTIMENTO Nº % Carteira 

Domicílio local 2 0,02% 

 

CARTEIRAS Nº % Carteira 

Domicílio Local 7 0,68% 

Carteira de Investidor Não Residente 0 0,00% 
Fonte: Sistemas Internos 

 

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

Tipo Nº Exclusivos/Reservados % Total 

Renda Fixa 274 176 63,69% 

Previdência 319 174 25,64% 

Ações 106 42 5,35% 

FIDC 7 0 1,77% 

Multimercado 274 200 2,49% 

Offshore 17 14 0,78% 

Cambial 7 4 0,11% 

FIP 3 0 0,11% 

FII 1 0 0,01% 

Fundo de Índice (ETF) 2 0 0,06% 

FIEE 0 0 0,00% 

Outras categorias 0 0 0,00% 
Fonte: Sistemas Internos 

 

3.4 Atualmente, qual é o percentual do montante sob gestão que são originados 
especificamente de aplicações da própria gestora (incluindo controladores, coligadas, 
subsidiárias, seus sócios e principais executivos)? 

Banco do Brasil - Documento assinado eletronicamente



 

6 
Janeiro 2021 

 

#Pública 

Em 31 de Dezembro de 2020, a BB DTVM possuía aplicações em fundos sob sua 
administração, na modalidade Seed Money, no valor de R$ 16.775.727,17 aproximadamente 
0,0014% do total de recursos administrados. O Controlador não investe em fundos 
administrados pela BB DTVM.  

 

Executivos e demais funcionários eventualmente podem deter posições em fundos abertos 
aos clientes em geral ou em fundos específicos para funcionários do Banco do Brasil. 

 

4. Recursos humanos 

 

4.1 Quais são as regras de remuneração ou comissionamento dos profissionais e 
associados? 

A política de remuneração dos funcionários da BB Gestão de Recursos DTVM S.A. está 
alinhada à política de remuneração do Banco do Brasil S.A. e objetiva retribuir os funcionários 
considerando o mérito individual e coletivo, a produtividade e a contribuição para os objetivos 
da Instituição. 

Os parâmetros de remuneração serão atualizados sempre que houver reajuste salarial 
decorrente de Acordo Coletivo de Trabalho, pelo mesmo índice percentual aplicado pelo 
Banco do Brasil. 

 

4.2 Quais são os mecanismos de retenção de talentos usados pela gestora? 

 Além dos benefícios que são comuns a todos os funcionários do Conglomerado BB (plano 
de saúde, previdência complementar, plano odontológico, auxílio creche, auxílio a filho com 
deficiência, auxílio transporte, cesta e ajuda alimentação, Programa de Assistência Social - 
PAS etc.), temos alguns programas na área de Gestão de Pessoas com objetivo claro de 
reconhecer e reter talentos, como o Programa de Desempenho Gratificado que estipula o 
pagamento de uma premiação vinculada ao resultado e ao desempenho dos participantes, e 
que poderá ser concedida semestralmente; como também os programas de Desenvolvimento 
e Capacitação, Programa de Mentoria,  e Programa de Qualificação (Assessor Master, 
Gerente de Divisão e Gerente Executivo),  que busca identificar funcionários aptos a 
assumirem as posições-chave da empresa e prioriza a ascensão profissional interna como 
forma de  valorizar o potencial humano da Organização. 

4.3 Existe programa para treinamento, desenvolvimento e certificação profissional dos 
profissionais/associados? Descreva, de forma sucinta, inclusive, com relação ao 
controle e monitoramento dos profissionais certificados. 

A política de treinamento e desenvolvimento profissional está alinhada com a estratégia 
corporativa e inserida nas Políticas e Diretrizes de Gestão de Pessoas do Conglomerado BB 
e da BB DTVM. Visa promover a Educação Corporativa de forma contínua, por meio de 
soluções educacionais oferecidas a todos os funcionários, a fim de potencializar o 
desempenho profissional e organizacional. Prevê a concessão de bolsas de pós-graduação 
(especialização ou mestrado profissional) e de bolsas para estudo de idiomas estrangeiros; a 
contratação de cursos para desenvolvimento e aprimoramento dos conhecimentos e 
habilidades dos funcionários, além de incentivar e priorizar a obtenção de certificações legais. 

A BB DTVM possui Programa Trilhas de Aprendizagem, para as funções de Assessoramento 
e Liderança; de Sustentabilidade; de Transformação Digital, de Trabalho Remoto e, ainda, as 
Trilhas de Ética, Segurança da Informação, Riscos e Controles Internos, que objetivam 
atender à ICVM 558, Artigo 21. 

 

O Programa de Certificação Profissional da BBDTVM  objetiva promover a certificação dos 
funcionários de acordo com os dispositivos legais reguladores e as normas internas 
estabelecidas para cada certificação; incentiva a obtenção das seguintes certificações: 
Certificação Profissional Anbima série 20 (CPA-20); Certificação Profissional Anbima para 
Especialistas em Investimento (CEA); Certified Financial Planner (CFP);  Certificação 
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Profissional Anbima para Gestores de Recursos de Terceiros (CGA); Chartered Financial 
Analyst (CFA), além de outras certificações profissionais estratégicas para determinadas 
áreas de atuação. 

A conformidade das certificações legais é acompanhada periodicamente pela Equipe Gestão 
de Pessoas, O controle é realizado através de planilhas eletrônicas, e gerenciamento do 
banco de dados da Anbima, com objetivo de monitor a validade, a obtenção e renovação das 
diversas certificações pelos profissionais da Empresa. A equipe Gestão de Pessoas, ainda, 
orienta sobre o vencimento e obrigatoriedade legal das certificações, além de contratar ações 
de capacitação preparatórias para realização dos exames. 

 

4.4 De que forma o desempenho dos gestores é avaliado? 

No que se refere ao atingimento dos benchmarks, os gestores são avaliados, mensalmente, 
pelo Fórum de Performance, com a participação do Diretor Executivo de Gestão.  

Nas avaliações são utilizados indicadores de retorno e risco, como desvio-padrão, índice de 
Sharpe, tracking error (divergência não planejada), retorno absoluto, variação de PL, entre 
outros. 

Além disso, é utilizada a Gestão de Desempenho Profissional por Competências e Resultados 
- GDP, sistema de avaliação que tem como objetivos: mensurar o desempenho individual por 
meio da manifestação das competências profissionais e da contribuição para o alcance dos 
resultados esperados; orientar o processo de desenvolvimento profissional; facilitar a 
consecução dos objetivos organizacionais; contribuir com o planejamento de carreira; 
subsidiar outros subsistemas e programas de gestão de pessoas da empresa. 

 

4.5 A instituição adota treinamento dos colaboradores e empregados em Prevenção à 
Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (“PLDFT”)? Em caso positivo, 
descreva a metodologia e periodicidade aplicadas. 
A BB DTVM, de acordo com as políticas e procedimentos do Banco do Brasil, possui 
programas de treinamento periódico. Estes cursos incluem o tema prevenção e combate à 
lavagem de dinheiro, sendo oferecidos em uma plataforma de e-learning. A BB DTVM 
também possui um programa anual de treinamento de conformidade que é obrigatório para 
todos os seus funcionários que, dentre os temas abordados, inclui PLD. Além disto, a BB 
DTVM estimula seus funcionários a realizarem a prova para obtenção da Certificação Interna 
em Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro oferecida pelo Banco do Brasil. Todos os 
cursos, uma vez concluídos, são registrados no currículo funcional de cada empregado, bem 
como a citada Certificação. 
 

4.6 Descreva os treinamentos elaborados junto aos colaboradores para prevenção e 
detecção de práticas ilícitas de trading (ex: front running, insider trading, spoofing etc.). 

A BB DTVM possui programa anual de treinamento de conformidade obrigatório para todos 
os seus funcionários com temas relacionados ao Manual de Diretrizes e Conduta Ética, 
documento que estabelece as diretrizes para identificação, gerenciamento e mitigação de 
potenciais ou efetivos conflitos de interesse que possam existir no exercício da atividade de 
gestão de recursos de terceiros com o objetivo de preservar e proteger os interesses dos 
clientes. 

 

 

5. Informações gerais 

 

5.1 Existem planos de expansão ou mudança de estratégia? Descreva. 

Vide resposta 5.2 

 

5.2 Qual o limite para o crescimento dos ativos sob gestão suportado pela atual estrutura 
da gestora (instalações, profissionais hardware e software). 
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A BB DTVM preza por incrementar seu resultado com eficiência operacional. Na captação de 
novos recursos são consideradas as condições de mercado, a complexidade da gestão e a 
capacidade humana e tecnológica. Cabe ressaltar que todo o crescimento é pautado no 
Planejamento Estratégico e no Plano de Negócios da empresa, priorizando-se os 
investimentos necessários para o crescimento sustentável de longo prazo.  

 

5.3 A gestora é objeto de avaliação por agência de rating? Qual a nota atribuída? (Anexar 
relatório mais recente). 

Em 2006, a BB DTVM recebeu o Rating MQ1, nota máxima em qualidade de gestão, atribuída 
pela Moody’s América Latina, uma das principais agências classificadoras de risco do mundo. 
Esse Rating vem sendo revisado anualmente, de forma que a última publicação de 
manutenção da nota atribuída à BB DTVM se deu em janeiro de 2021.  

Desde 2017, a BB DTVM também recebe nota “Excelente” pela Fitch Ratings, considerada 
máxima em uma escala de 5 níveis, atestando que a estrutura operacional e a capacidade de 
gestão de ativos da BB DTVM são consideradas extremamente robustas, comparadas às 
melhores práticas adotadas pelos gestores de recursos. Este rating tem sido reafirmado 
anualmente inclusive em 2020 mantendo sua perspectiva estável. 

 

5.4 Com base nos últimos 05 (cinco) anos, a gestora já recebeu alguma premiação por 
publicações ou entidades no que tange à qualidade e ao histórico de gestão? Quais? 

No que tange à qualidade e histórico de gestão a BB DTVM já recebeu várias premiações, 
dentre elas: 

2020 

 Ranking TOP Asset  

Maior Gestor no Ranking Geral 
Maior Gestor nas categorias Fundos de Pensão, Varejo, Previdência Aberta e 
Governo/Fundos Governamentais  

Fonte: Revista Investidor Institucional – Edição 329 – Setembro 2020  

  

 Melhores Fundos para Institucionais  

30 fundos considerados excelentes  

Fonte: Revista Investidor Institucional – Edição 328 – Agosto 2020  

  

 Ranking TOP Asset  

Maior Gestor no Ranking Geral 
Maior Gestor nas categorias Fundos de Pensão, Varejo, Previdência Aberta, 
Exclusivos, FIDC  

Fonte: Revista Investidor Institucional – Edição 324 – Abril 2020  

  

 Melhores Fundos para Institucionais  

20 fundos considerados excelentes  

Fonte: Revista Investidor Institucional – Edição 323 – Março 2020  

  

 Melhor Banco para Investir  

2ª colocação na Categoria Ações  
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Fonte: IstoÉ Dinheiro – fevereiro 2020 –  Edição 1157 - 
www.istoedinheiro.com.br/campeoes-da-qualidade  

  

 Ranking Exame - Onde Investir 2020  

Melhor Gestora de Fundos Renda Fixa  

Fonte: Revista Exame - Edição 1201 - 22/01/2020  

 

2019 

 Ranking TOP Asset 

Maior Gestor no Ranking Geral 
Maior Gestor nas categorias Fundos de Pensão, Varejo, Previdência Aberta, 
Exclusivos, FIDC 

Fonte: Revista Investidor Institucional – Edição 318 – Setembro 2019 

 

 Melhores Fundos para Institucionais 

21 fundos considerados excelentes 

Fonte: Revista Investidor Institucional – Edição 317 – Agosto 2019 

 

 Ranking TOP Asset 

Maior Gestor no Ranking Geral 
Maior Gestor nas categorias Fundos de Pensão, Recursos de Governo, Varejo, 
Previdência Aberta, Exclusivos, FIDC  

Fonte: Revista Investidor Institucional – Edição 313 – Abril 2019 

 

 Melhores Fundos para Institucionais 

18 fundos considerados excelentes 

Fonte: Revista Investidor Institucional – Edição 312 – Março 2019 

 

 Melhor Banco para Investir 

1ª colocação na categoria Renda Fixa 

2ª colocação nas categorias Ações e Varejo Seletivo 

Fonte: Revista IstoÉ Dinheiro – Edição 1106 – Ano 20 – Fevereiro 2019 

 

2018 

 

 Melhor Gestor de Fundos Renda Fixa – Guia Exame de Fundos 

Fonte: Revista Exame – Edição: 1175 – 12/12/2018 – ano 52 – nº23 

 

 Ranking TOP Asset 

Maior Gestor no Ranking Geral 
Maior Gestor nas categorias Fundos de Pensão, Recursos de Governo e Recursos 
de Varejo. 

Fonte: Revista Investidor Institucional – Edição: 308 – Outubro/2018 
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 Melhores Fundos para Investidores Institucionais 

12 fundos considerados excelentes 

Fonte: Revista Investidor Institucional – Edição: 306 – Agosto/2018 

 

 Ranking TOP Asset 

Maior Gestor no Ranking Geral  

Maior Gestor nas categorias Fundos de Pensão, Governo, Previdência aberta, 
Varejo, Capitalização, Fundos exclusivos e FIDC’s. 

Fonte: Revista Investidor Institucional – Edição: 302 – Abril/2018 

 

 Melhores Fundos para Investidores Institucionais 

14 fundos considerados excelentes 

Fonte: Revista Investidor Institucional – Edição: 301 – Março/2018 

 

 Melhor Banco para investir na categoria Varejo Seletivo 

Período de Análise: 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017 

Fonte: FGV - http://cef.fgv.br/mbi 

 

2017 

 Ranking TOP Asset  

Maior Gestor no Ranking Geral 

Maior Gestor nas categorias Fundos de Pensão, Governo e Políticas Públicas, 
Capitalização, Varejo, FIDCs e Fundos Exclusivos. 

Fonte: Revista Investidor Institucional - Edição: 290 - Março/2017 

 

 Ranking Melhores Fundos para Institucionais 

1ª Colocação na categoria Multimercado 

12 fundos considerados excelentes 

Fonte: Revista Investidor Institucional - Edição: 291 – Abril/2017 

 

 Ranking TOP Asset 

Maior Gestor no Ranking Geral  

Maior Gestor nas categorias Fundos Exclusivos, FIDCs, Fundos de Pensão, 
Recursos de Capitalização, Governo e Varejo 

Fonte: Revista Investidor Institucional – Edição: 295 – Agosto/2017 

 

 Ranking Melhores Fundos para Institucionais 

11 fundos considerados excelentes 

Fonte: Revista Investidor Institucional – Edição: 297 – Outubro/2017 

 

 Ranking Exame Top Gestão 2018 
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Melhor Gestor de Fundos Varejo  

Fonte: Revista Exame - Edição: 1152 – 20/12/2017 – Ano 51 – nº24. 

 

 Melhor Banco para investir na categoria Ações e 2ª colocação na categoria 
Multimercado  

Fonte: FGV - http://cef.fgv.br/node/23 

 

2016 

 Ranking TOP Asset 

Maior Gestor no Ranking Geral 

Maior Gestor nas categorias Fundos de Pensão, Fundos Exclusivos, Recursos de 
Capitalização e Varejo 

Fonte: Revista Investidor Institucional - Edição: 279 - Março/2016 

 

 Ranking TOP Asset 

Maior Gestor no Ranking Geral 

Maior Gestor nas categorias Fundos de Pensão, Recursos de Capitalização e 
Varejo 

Fonte: Revista Investidor Institucional - Edição: 284 - Agosto/2016 

 

 Melhor Banco para investir nas categorias Multimercado e Varejo Seletivo 

Período de Análise: 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2015 

Fonte: FGV - http://cef.fgv.br/node/23 

 

6. Análise econômica, de pesquisa e de crédito 

 

6.1 Descreva a estrutura de análise econômica, de pesquisa e de crédito da gestora, 
conforme segmento, quando aplicável (anexar resumo profissional). 

A empresa conta com três áreas de pesquisa, assim divididas: 

 

• Equipe de Análise Fundamentalista e Quantitativa - 13 analistas e 01 Gerente; 

• Equipe Macroeconômica – 5 analistas e 01 Gerente; 

• Análise de Crédito - 7 analistas e 01 Gerente. 

 

6.2 A estrutura de análise econômica e de pesquisa inclui pesquisa de temas ASG – 
ambientais, sociais e de governança corporativa? Como estas questões são 
consideradas durante o processo de decisão de investimento? Descreva. 

Sim.  

A BB DTVM desenvolveu metodologia para incorporação de aspectos ambientais, sociais e 
de governança corporativa em suas análises, que se referem exclusivamente a recursos de 
terceiros. A metodologia engloba indicadores gerais (estrutura de governança, aspectos 
sociais, ambientais e o posicionamento da empresa com relação aos índices de 
sustentabilidade, assim como seu alinhamento ao padrão GRI) e indicadores específicos (de 
acordo com as necessidades de cada área).  
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A Divisão de Análise Fundamentalista e Quantitativa realiza anualmente, no último 
quadrimestre do ano, um ranqueamento das empresas componentes do seu universo de 
cobertura, no que tange aos aspectos ASG.  

As avaliações são disponibilizadas aos gestores para que estes possam aplicar práticas que 
favoreçam a integração de temas ambientais, sociais e de governança corporativa.  

Este ranqueamento outrora servia para subsidiar a carteira recomendada para fundos 
exclusivos ligados ao tema. Atualmente o ranking funciona como um diferencial na 
ponderação de pesos na carteira fundamentalista recomendada mensalmente. 

. As principais dimensões analisadas são: 

- Governança, ética e Integridade: avalia a composição e independência do conselho de 
administração e remuneração dos administradores; 

- Indicadores de desempenho social: avalia questões relacionadas a rotatividade, saúde e 
segurança no trabalho, certificações sociais, equidade e assistência à família.  

- Indicadores de desempenho ambiental: avalia aspectos de biodiversidade, inovação, 
certificações ambientais, utilização de água e energia. 

As mesmas dimensões acima são consideradas na Divisão de Análise de Crédito. Após uma 
avaliação criteriosa dos aspectos elencados, é definido um rating ASG para as empresas 
emissoras de dívida. De acordo com esse rating, a operação analisada poderá ter seu limite 
elevado, reduzido ou indeferido. Essa avaliação é feita de forma periódica e recorrente, nas 
revisões de limite de crédito das empresas e nas análises de novas emissões de dívida.  

No ano de 2020 a BB DTVM desenvolveu metodologia ASG para os Títulos Soberanos, 
estabelecendo uma classificação de risco ASG, considerando esta nota dentre os aspectos 
que avaliam o risco e as perspectivas macroeconômicas globais e específicas para o universo 
de países sob acompanhamento 

 

6.3 Descreva as principais mudanças na equipe de análise nos últimos 05 (cinco) anos. 

Em fevereiro de 2018, Luis Cláudio Leite Tavares assumiu a gerência da Divisão de Análise 
Fundamentalista e Quantitativa no lugar de Carlos Frederico Gomes Valladares que havia 
gerenciado a divisão no ano de 2017, cabe ressaltar que o Luis Claudio já trabalhava na 
Divisão de Análise Fundamentalista e Quantitativa há mais de 9 anos.  

Em novembro de 2019, Marcio Fadigas de Almeida assumiu a Gerência de Divisão de Análise 
de Credito, no lugar de Marcelo Rodrigues de Farias. Cabe ressaltar que Marcio Fadigas 
possui experiência de 19 anos de marcado financeiro, tendo atuado nas áreas de análise e 
gestão. 

Em fevereiro de 2019, Marcelo Rebelo Lopes assumiu a Gerência da Divisão de Análise 
Macroeconômica, no lugar de Marcelo Arnosti. Cabe ressaltar que Marcelo Rebelo possui 
experiência de 11 anos no mercado financeiro, tendo atuado nas áreas de Análise 
Macroeconômica por 8 anos e 2 anos em Produtos. 

 

As mudanças ocorridas na equipe de analistas devem-se a programas de Aposentadoria 
Incentivada, e a oportunidades de ascensão a cargos gerenciais. Em todas as ocasiões 
buscou-se repor os talentos trazendo pessoas do Banco do Brasil ou da própria BB DTVM 
com perfil adequado para a área e treinando-os internamente. 

Em dezembro 2020 a equipe ganhou o reforço de uma analista dedicada à ASG, Daphne 
Chistianne da Costa Breyer, fortalecendo a incorporação e incentivo às práticas ASG que já 
vinham sendo adotadas pela BB DTVM. 

 

6.4 Utiliza research próprio ou de terceiros? Em que proporções? 
100% próprio. 
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6.5 Caso utilize research próprio, quais ferramentas de análise são utilizadas no processo 
decisório?  Esta equipe trabalha exclusivamente para o buy side ou também produz 
relatórios e informações para outros (sell side)? 

O analista fundamentalista tem como principal objetivo a cobertura das empresas listadas na 
B3 (atualmente 113 empresas são cobertas), em especial às componentes dos principais 
índices da Bolsa. Cada analista é responsável por um ou mais setores dentro do seu universo 
de cobertura e pelas empresas pertinentes a estes setores, devendo analisar os dados 
econômico-financeiros, fazer projeções, recomendar papéis e assessorar os gestores no 
processo de tomada de decisão, o que na maioria das vezes é feito conjuntamente.  

 

A análise das empresas cobertas é feita por DCF (fluxo de caixa descontado). Para 
empresas que estão buscando uma Oferta Pública Inicial de Ações (IPO), a análise da 
operação pode ser efetuada por, além de DCF, análise de múltiplos, dependendo do valor 
da oferta e do interesse na operação. 

 

Todos os dados informativos disponíveis, bem como recomendações e outras informações 
que sejam relevantes, das empresas constantes do quadro de cobertura, ficam disponíveis 
aos gestores em página específica da Divisão de Análise Fundamentalista e Quantitativa e 
através de um índice compilado denominado, Stock Guide, os gestores tem acesso a todas 
as informações numéricas realizadas e projetadas pelos analistas das companhias. 

 

O analista quantitativo é responsável por desenvolver e gerir modelos quantitativos que 
auxiliem os analistas fundamentalistas e os gestores no processo de alocação. A análise 
quantitativa avalia o comportamento histórico dos ativos, utilizando modelos matemáticos e 
estatísticos com o objetivo de capturar distorções nos preços das ações (mercados 
imperfeitos), bem como auxiliar a decisão de investimento (estudos sobre derivativos e 
operações estruturadas). 

 

São exemplos dos modelos desenvolvidos: 

 Ranking Quantitativo - objetiva contribuir com estudos que buscam capturar 
distorções no mercado. Para isto, propõe-se que as estratégias sejam divididas 
em três carteiras de investimentos quantitativas: Valor, Crescimento e Momento. 
A carteira Valor objetiva identificar ações que estão sendo negociadas a preços 
inferiores ao que poderiam, quando observamos seus fundamentos. A Carteira 
Crescimento captura ações de companhias cuja expectativa de crescimento seja 
superior à média do mercado. A carteira Momento procura medir a velocidade 
com a qual uma tendência está se desenvolvendo. É a força percebida por trás 
de um movimento de preços. 

Long x short - apresenta técnicas para estimação de volatilidade de 
determinadas ações. Mais especificamente, busca-se identificar oportunidades 
de Long X Short no mercado brasileiro através da análise de spreads de pares 
de ações previamente determinados, indicados pelos analistas fundamentalistas. 

 
 Carteira teórica de FII – portfólio elaborado com base na composição do IFIX, 

com o objetivo de oferecer exposição ao mercado brasileiro de fundos imobiliá-

rios. O modelo quantitativo seleciona os principais ativos do índice de referência, 

buscando formar uma carteira com as mesmas características de risco do índice 

de referência (benchmark), sem a necessidade de replicá-lo integralmente.  

 
 

 Previsão de mudanças na composição das carteiras teóricas - o 
monitoramento do comportamento das ações no mercado permite antecipar a 
composição dos índices IBOVESPA e IBRX.  
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 Surpresa de resultados - computando-se indicadores financeiros do resultado 
da empresa e comparando-os com os valores esperados pelo mercado, calcula-
se o índice de surpresa, que, variando de -3 a +3, indica a tendência de curto 
prazo para o papel (desvalorização ou valorização). 

 

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

O analista de crédito tem como principal objetivo a avaliação e acompanhamento de 
empresas e instituições financeiras brasileiras emissoras de dívida no mercado de capitais 
(atualmente 114 empresas e 64 bancos são cobertos). Cada analista é responsável por 
um ou mais setores dentro do seu universo de cobertura e pelas empresas pertinentes a estes 
setores, devendo analisar os dados econômico-financeiros, fazer projeções, propor limite de 
crédito e assessorar os gestores no processo de tomada de decisão. 

 

A análise das empresas é feita por análise de capacidade de pagamento e estrutura da 
operação, que leva em consideração, dentre outros, projeção de fluxo de caixa, covenants 
financeiros e avaliação de garantias. Ademais, o acompanhamento da situação financeira e 
dos indicadores destas companhias é realizado constantemente, de modo a detectarmos 
eventual deterioração ou melhora na qualidade de crédito do ativo, subsidiando os gestores 
com as melhores informações para suas tomadas de decisão (compra, venda ou 
renegociação das condições pactuadas). 

 

Todos os dados de limite de crédito e classificação interna de risco ficam disponíveis aos 
gestores em página específica da Divisão de Análise de Crédito e, ainda, em aplicativo próprio 
da BB DTVM, o Gestão de Risco de Crédito (GRC).  

 

Tanto os analistas fundamentalistas, quanto os quantitativos e, também, os de crédito, 
divulgam informações relevantes e opiniões próprias sobre as empresas/operações por 
intermédio de e-mail aos Gestores e realizam/participam de apresentações/reuniões 
constantemente. 

 

6.6 Que serviços ou sistemas são contratados para apoio na análise? 

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

 

7. Gestão de recursos 

 

7.1 Descreva as principais mudanças na equipe de gestão nos últimos 05 (cinco) anos. 

As movimentações internas não geraram impacto nas atividades da empresa, pois foram 
programadas, e a empresa já possuía recursos humanos preparados para ocupar cargos 
gerenciais na gestão de fundos de investimento. Ao longo de 2017 a dezembro de 2020 
ocorreram ainda rodízios, ascensões, aposentadorias ou retorno ao Controlador BB, abaixo 
descritas: 

Em 11/2016: 

Divisão Fundos de Renda Fixa Indexados 
Sai: Emílio Ricardo Carvalhais (assumiu a Gerência Executiva de Riscos e Conformidade) 
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Entra: Manoel Aparecido Rodrigues 

Em 01/2017: 

Divisão Fundos Renda Fixa e Câmbio 
Sai: Flávio Furtado (aposentadoria) 
Entra: Roberto Batista de Jesus 

Divisão Fundos de Ações Indexados: 
Sai: Wanderley Dutra Mendonça (aposentadoria) 
Entra: Verana Barbosa Regattieri 

Divisão Fundos de Ações Ativos 
Sai: Carlos Frederico Gomes Valladares (assumiu a Divisão de Análise Fundamentalista e 
Quantitativa) 
Entra: Vinícius Ribeiro Vieira 

Em 02/2018:  

Divisão de Análise Fundamentalista e Quantitativa 
Sai: Carlos Frederico Gomes Valladares (assumiu a Gerência Executiva de Gestão de Riscos) 
Entra: Luis Claudio Leite Tavares 

Em 03/2018: 

Divisão Fundos de Renda Fixa Exclusivos 
Sai: Daniel da Rocha e Silva Carvalho (assumiu a Divisão de Inovação) 
Entra: Rodolfo Rocha Pires 
Em 05/2018: 

Divisão Fundos Offshore e Alocação no Exterior 
Sai: Daniel Bogado (retorno ao BB) 
Entra: João Medeiros Fonseca 
Em 01/2019: 

Diretor Presidente: 
Sai: Paulo Roberto Lopes Ricci (aposentadoria) 
Entra: Carlos José da Costa André 

Diretoria de Gestão de Ativos: 
Sai: Carlos José da Costa André (assumiu a presidência da empresa) 
Entra: Marcelo Marques Pacheco 

Gerência Executiva de Fundos Multimercado, Ações e Offshore 
Sai: Marcelo Marques Pacheco (assumiu a Diretoria de Gestão de Ativos) 
Entra: Jorge Marino Ricca 

Em 02/2019 

Gerência Executiva Análise e Alocação Doméstica (Recém-criada): 
Entra: Marcelo Gusmão Arnosti 

Divisão Análise Macroeconômica 
Sai: Marcelo Gusmão Arnosti (assumiu a Gerência Executiva Análise e Alocação Doméstica) 
Entra: Marcelo Rebelo Lopes 

Em 11/2019 

Divisão Análise de Crédito 
Sai: Marcelo Rodrigues de Farias (assumiu a Gerência Executiva de Governança, Regulação 
e Compliance) 
Entra: Márcio Fadigas de Almeida 

Em 12/2019 
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Divisão Fundos Multimercados 
Sai: Renato Magalhães David (aposentadoria) 
Entra: Luiz Eduardo Carvalho Terra de Faria 

Divisão Fundos Multimercados Exclusivos 
Sai: Luiz Eduardo Carvalho Terra de Faria (assumiu Divisão Fundos Multimercados) 
Entra: Mauro Luiz Martins de Faria 

Em 01/2020: 

Gerência Executiva de Fundos Multimercado, Ações e Offshore 
Sai: Jorge Marino Ricca (retorno ao BB) 
Entra: Marcelo Gusmão Arnosti   

Gerência Executiva Análise e Alocação Doméstica 
Sai: Marcelo Gusmão Arnosti (assumiu a Gerência Executiva de Fundos Multimercado, Ações 
e Offshore) 
Entra: Marcelo Rodrigues de Farias 

Em 01/2020 

Operações em Mercado: 
Sai: Luiz Gustavo Moraes Gelbaum (Licença) 
Entra: Luiz Henrique Aragão de Souza 

Em 09/2020 

Divisão Fundos Offshore e Alocação no Exterior 
Sai: João Medeiros Fonseca (Demissão a pedido) 
Entra: Frederico Monteiro de Aguiar 

Em 11/2020 

Diretor Presidente: 
Sai: Carlos José da Costa André (assumiu a vice-presidência de Finanças do BB) 
Entra: Aroldo Salgado de Medeiros Filho 
 

7.2 Descreva procedimentos e/ou políticas formais de seleção e acompanhamento de 
fornecedores e/ou prestadores de serviço relacionados à atividade de gestão de 
recursos/distribuição, incluindo as corretoras. 

A contratação de prestadores de serviços somente ocorrerá quando for conveniente aos 
fundos, segundo a análise discricionária da BB DTVM, ou quando solicitados pelos cotistas 
de fundos exclusivos, devendo ser observados, em ambos os casos, os critérios de 
elegibilidade instituídos no Manual de Due Diligence, Monitoramento e Fiscalização dos 
Prestadores de Serviços de Fundos de Investimento, que consideram aptas a prestar serviços 
aos fundos aquelas instituições que apresentem as seguintes características, quando for o 
caso: 

a) Autorização, pelos órgãos competentes, à prestação dos serviços contratados
 quando essa for condição essencial para tal; 

b) Adesão aos órgãos autorreguladores dos quais a BB DTVM participe; 

c) Desempenho notório, reconhecido pelo mercado, que pode ser comprovado por 
meio de estudos, experiências, publicações, organização, equipe técnica, ou de outros 
mecanismos relacionados à atividade contratada; 

d) Remuneração e custos compatíveis aos praticados pelo mercado; 

e) Situação cadastral e de crédito/solvência (dos sócios, inclusive) sem restrições no 
mercado e no Banco do Brasil; 

f) Adoção de Políticas de Compliance, controles internos e de gestão de riscos, em 
especial de risco operacional, adequadas às suas atividades; 
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g) Adoção de Política de Chinese Wall; 

h) A atuação de acordo com as normas referentes à Prevenção e o Combate à 
Corrupção e à Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao 
Terrorismo, bem como a adoção de procedimentos de análise de dados cadastrais que tenha 
como finalidade a identificação dos clientes, incluindo, sem limitação, os processos de know 
your customer (conheça seu cliente) e know your partner (conheça seu parceiro); 

i) Adesão aos acordos ou iniciativas internacionais dos quais a BB DTVM seja 
participante, tais como: FATCA, PRI e outros que a administradora esteja integrada, e a 
efetiva implementação de tais regras nos procedimentos adotados pela instituição contratada; 

j) Para a seleção de corretoras a empresa executa, ainda, ranking anual com os 
seguintes critérios: 

i. Possuir avaliação de crédito favorável da Diretoria de Crédito do Banco do 
Brasil (DICRE) para a prestação de serviço de corretagem para BB DTVM; 

ii. Possuir certificação concedida pela [B]³ de Execution Broker nos segmentos 
de BMF&Bovespa; 

iii. Ser cadastrada na [B]³ como PNP – Participante de Negociação Pleno; 

iv. Estar entre as 20 primeiras corretoras com maior volume negociado no 
ranking [B]³, em pelo menos 3 meses dos últimos 6 meses divulgados. 

O processo de contratação dos prestadores de serviços para os fundos de investimento é 
formalizado através de contratos, observando, no mínimo, os critérios de responsabilidades 
entre as partes estipulados por regulador e autorregulador. 

Para a seleção e acompanhamento dos prestadores de serviços dos Fundos de Investimento 
é realizado processo de due diligence, por equipe específica vinculada a Gerência de 
Administração de Fundos e, quando necessário, com suporte das áreas de Compliance e 
Controles Internos e de Gestão de Risco de Liquidez e de Mercado. 

A interação entre contratante e contratado, a partir do nível de celeridade e criticidade de 
ajustes necessários, poderá se dar por conferências telefônicas, vídeo conferências ou 
reuniões presenciais, no limite, inclusive, com a formalização de acordos de níveis 
operacionais (service level agreement). 

    

7.3 Descreva o processo de investimento. 
A BB DTVM considera na gestão do portfólio de produtos e serviços, os cenários e tendências 
do macroambiente, as necessidades e expectativas dos clientes, a melhor relação risco-
retorno do investimento, a avaliação econômico-financeira, a regulação e autorregulação do 
mercado, a inserção na programação orçamentária, os princípios de controles internos e 
compliance, a avaliação dos impactos socioambientais e o posicionamento institucional. Os 
analistas têm plena autonomia de indicar quaisquer papéis de seu universo de cobertura que 
considerem como oportunidades, porém a decisão de alocação é tomada de forma conjunta 
entre analistas e gestores. Para que tal decisão ocorra, há reuniões mensais (para 
aprofundamento de temas pertinentes à composição das carteiras recomendadas) entre as 
equipes, mas, mais importante que isso, ocorrem interações frequentes e trocas de 
informações diárias entre os analistas e gestores. 
 
Há comitês e fóruns formalmente constituídos que auxiliam no processo de tomada de 
decisão. 
 
Os principais sistemas de informação utilizados são: Broadcast, Bloomberg, CMA, Risk 
Management, Morningstar, RTM Anbima, Economática, Apligraf, Aplicativos e Gráficos e 
Plataforma Quantum Axis. 
 
São utilizados sistemas e aplicativos internos e de terceiros, tais como de envio e de rateio 
de ordens, gerenciamento do fluxo de caixa, alocação de ativos, e outros, além de modelos 
quantitativos para subsidiar a análise dos mercados e planilhas proprietárias desenvolvidas 
pelas Divisões. 
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Tais sistemas e aplicativos são utilizados na rotina de gestão de recursos para: auxiliar na 
gestão do fluxo de caixa dos fundos e carteiras, considerando a liquidação de operações 
realizadas, o recebimento de proventos e o fluxo de aplicações e resgates; elaborar 
estratégias e projetar o retorno esperado; definir as estratégias a serem implementadas; 
executar as estratégias definidas; monitorar o risco das estratégias, assegurar o cumprimento 
das regras de regulamento, normativos legais e normas de gestão e acompanhar a 
rentabilidade obtida pelos fundos e carteiras. 

7.4 Como é controlado o prazo médio dos títulos de fundos de longo prazo, para fins de 
sua classificação tributária? 

O sistema SINQIA (ex-Drive) calcula diariamente o prazo médio das carteiras. 
Adicionalmente, cada equipe de gestão realiza seu próprio controle com o auxílio de planilhas 
e relatórios internos, alimentados pelo sistema SINQIA, monitorados e atualizados ao logo do 
dia. 
Encontra-se em desenvolvimento no sistema proprietário Front Office as funcionalidades de 
apuração do prazo médio para o compliance e fluxo de caixa intraday. 
 

7.5 Descreva os critérios adotados para distribuição do envio de ordens entre as 
corretoras aprovadas, incluindo o limite de concentração de volume de operações por 
corretora, se houver. 

O critério de distribuição das ordens para as corretoras é de forma equitativa, por mercado de 
atuação, visto que tem corretoras que não negociam mercado de BMF (futuros) e outras que 
não fazem mercado à vista com esta DTVM, não existindo nenhuma outra forma adicional de 
distribuição. 

Em virtude do trabalho remoto não pudemos utilizar as corretoras que só tem mercado de 
bolsa com a mesma frequência que utilizamos as corretoras que tem os dois mercados, pois 
o novo sistema de telefonia não nos permite ouvir duas linhas ao mesmo tempo, como feito 
com o equipamento Etrali que temos na mesa física da DTVM. 

Por este motivo estas corretoras só foram acionadas para ordens de leilão, ficando com uma 
receita de bolsa aproximadamente 1/3 menor do que as corretoras que tem bolsa e BMF, 
resguardando, na medida do possível, o critério de equidade. 

 

7.6 Como são avaliados ativos no exterior, quando aplicável? Descrever como é realizado 
o controle e o processo de acompanhamento. 

A avaliação e aquisição de ativos no exterior seguem critérios similares aos aplicados para 
negociação de ativos no Brasil. 

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

Cotas de fundos offshore só podem ser negociadas caso a gestora internacional seja 
aprovada no processo de Due Dilligence conduzido pela Divisão de Governança em 
Administração de Fundos da BB DTVM. Adicionalmente, cabe ao gestor realizar a análise 
qualitativa do fundo, bem como avaliar adequação da estratégia, condições de liquidez e 
níveis de concentração no fundo offshore. 

Na negociação dos demais ativos (ações, ADRs, ETFs etc), cabe ao gestor do fundo realizar 
a análise qualitativa e quantitativa do ativo. O momento mais adequado para efetuar a compra 
do ativo (Timing) é definido pelo gestor, que utiliza análise gráfica e técnica como suporte na 
decisão. O gestor consulta as condições de preço e liquidez do ativo previamente e envia a 
ordem usualmente condicionada a determinado nível de preço. Em caso de negócio não 
realizado nas condições estipuladas, o gestor avalia ajustes na ordem e reencaminha para a 
mesa de negociações. Os ativos investidos devem obedecer às normas legais, ao 
regulamento e à norma de gestão das carteiras e dos fundos geridos.     
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8. Distribuição 

 

8.1 A gestora realiza distribuição dos fundos sob sua responsabilidade? Se sim, descreva 
os procedimentos adotados referentes aos processos de verificação dos produtos ao 
perfil do cliente (Suitability), conheça seu cliente (KYC), PLDFT e cadastro de cliente.  

Em sua grande maioria, o Banco do Brasil é contratado para a prestação do serviço de 
distribuição dos fundos geridos pela BB DTVM através de contratos com modelagem 
padronizada pela ANBIMA. 
A BB DTVM também oferta cotas de fundos quando se tratar de cotistas exclusivos, 
reservados, ou distribuídos por esforços restritos, a correntistas do Banco do Brasil, por 
intermédio de sua área de distribuição. 

Para o distribuidor Banco do Brasil os procedimentos de prevenção e combate à lavagem de 
dinheiro são executados, em primeira linha de defesa, pela rede de agências do Banco que 
realiza desde os procedimentos de KYC (Know You Client - Conheça seu Cliente) até a etapa 
monitoramento das análises dos indícios.  Em segunda linha de defesa, a Diretoria de 
Segurança Institucional do Banco do Brasil – DISIN normatiza e supervisiona o processo 
conduzido pela rede de agências ficando responsável pela análise em segunda instância e 
comunicação dos indícios ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF.  
Para Distribuidor contratado, que não o Banco do Brasil, realizamos processo de Due 
Diligence com o propósito de avaliar os procedimentos existentes. 
Ressaltamos que a BB DTVM possui Política Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, 
ao Financiamento do Terrorismo e à Corrupção própria, alinhada à de seu controlador e em 
conformidade com a legislação vigente. 
O processo de cadastro de clientes e de Suitability é realizado pelo Controlador Banco do 
Brasil S.A., Distribuidor contratado. No anexo 4 encontra-se o Resumo da Política de 
Suitability do Banco do Brasil S.A. 
 

8.2 A gestora terceiriza alguma atividade relacionada à distribuição?  Se sim, descreva as 
atividades, bem como o nome e o CNPJ do(s) terceiro(s) contratado(s). 

O Banco do Brasil (CNPJ: 00.000.000/0001-91) é contratado para a prestação do serviço de 
distribuição dos fundos geridos pela BB DTVM.  

Para a distribuição por Conta e Ordem, temos contrato com Banco BTG Pactual (CNPJ 
30.306.294/0001-45), Easynvest (CNPJ: 62.169.875/0001-79), Modal DTVM 
(05.389.174/0001-01), Necton Investimentos (52.904.364/0001-08), Ativa Investimentos 
(33.775.974/0001-04), Órama DTVM (13.293.225/0001-25) e CM Capital Markets 
(02.685.483/0001-30) para a prestação de serviço de distribuição de fundos geridos pela BB 
DTVM por meio de suas plataformas. 

8.3 Como é feita a prospecção de clientes/distribuição de fundos? Detalhar o processo de 
captação realizado pela instituição. Exemplos: Indicação de clientes, prospecção. Qual 
o perfil dos clientes? (segmento e categoria do investidor). Exemplo: Varejo, Corporate, 
PJ, Investidor profissional, Qualificado? 

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

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

O portfólio de produtos para distribuição por conta e ordem é destinado ao público investidor 
em geral, e disponível pelos canais e plataformas de terceiros contratados ou por meio de 
seus agentes autônomos vinculados. 

 

8.4 Descreva a estrutura operacional da gestora, voltada para a atividade de distribuição, 
incluindo sistemas de controle de movimentação (aplicação e resgate), critérios para 
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execução das ordens e registro das solicitações, bem como o seu arquivamento e 
forma de proteção. 

A distribuição de fundos administrados e geridos pela BB DTVM é realizada, 
preponderantemente pelo Banco do Brasil, na sua rede de agências, pelo BB Banco de 
Investimento, por meio de contrato de prestação de serviços. Por ser uma instituição 
participante do sistema de distribuição, a BB DTVM também oferta cotas de fundos quando 
se tratar de cotistas exclusivos, reservados, ou distribuídos por esforços restritos, a 
correntistas do Banco do Brasil, por intermédio de sua área de distribuição. 

A BB DTVM se utiliza da estrutura tecnológica e processos do Conglomerado, que oferece 
sistemas de grande porte, bem como de seus sistemas próprios desenvolvidos internamente 

As informações necessárias à consecução dos serviços afetos à distribuição, tais como: 
análise do perfil do cliente, cadastro, posição dos cotistas, dentre outras, são disponibilizadas 
nos sistemas do Conglomerado Banco do Brasil. 

 

9. Risco 

 

9.1 Descreva as principais mudanças na equipe de risco nos últimos 05 (cinco) anos. 

Em janeiro de 2018 Carlos Frederico Gomes Valladares assumiu a Gerência Executiva de 
Gestão de Riscos, então composta A Gerência Executiva Gestão de Riscos, desde janeiro de 
2018 sob a responsabilidade de Carlos Frederico Gomes Valladares, é composta por quatro 
Divisões, sendo elas: Modelagem para Risco de Mercado, Liquidez e de Crédito; Informações 
para Risco de Mercado, Liquidez e de Crédito; Gestão de Risco de Mercado, Liquidez e de 
Crédito, e Gestão de Riscos Corporativos. 

 Em abril de 2018 houve uma reestruturação organizacional, com transferência da Divisão de 
Conformidade para a Gerência Governança, Regulação e Compliance, sob o nome Divisão 
Compliance e Controles Internos. Adicionalmente houve revisão da Nomenclatura da 
Gerência e Divisões, conforme abaixo: 

 

DE PARA 

Gerência Gestão de Riscos e Conformidade Gerência Gestão de Riscos 

Divisão Modelagem para Risco de Mercado 
e Liquidez de Fundos de Investimento 

Divisão Modelagem para Riscos de 
Mercado, Liquidez e de Crédito 

Divisão Informação para Risco de Mercado e 
Liquidez de Fundos de Investimento 

Divisão Informação para Riscos de 
Mercado, Liquidez e de Crédito 

Divisão Gestão de Risco de Mercado e 
Liquidez de Fundos de Investimento 

Divisão Gestão de Riscos de Mercado, 
Liquidez e de Crédito 

Divisão Gestão do Risco Operacional Divisão Gestão de Riscos Corporativos 

   

Em dezembro/2019, o Gerente responsável pela Divisão Modelagem para Risco de Mercado, 
Liquidez e de Crédito, Mauro Ritins, se aposentou, tendo sido nomeado Juliano Otávio 
Mendes dos Santos para o cargo. 

Em agosto/2020, a Gerente responsável pela Divisão Gestão de Riscos Corporativos, Lizie 
Maria, se aposentou. Atualmente, responde pela Divisão o Gerente Ricardo Cesar Massena 
Misiec. 

Em dezembro de 2020, a Diretoria Executiva aprovou nova estrutura organizacional da BB 
DTVM. A seguir, as principais alterações na Gerência Gestão de Riscos: 

Nomenclatura 
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Gerência Gestão de Riscos 
Gerência Gestão de Riscos, Controles 
Internos e Compliance 

Divisão Informação para Riscos de Mercado, 
Liquidez e de Crédito 

Divisão Desenvolvimento e Suporte de TI 

 

Migração da Divisão Compliance e Controles Internos da Gerência Governança, Regulação 
e Gestão Financeira para Gerência Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance; e 

Migração da Divisão Desenvolvimento e Suporte de TI da Gerência Gestão de Riscos, 
Controles Internos e Compliance para Gerência Tecnologia, Analytics, Pessoas e Inovação. 

                             

9.2 Quais são os relatórios de riscos, com que frequência são gerados e o que contêm 
estes relatórios? 

Como principal ferramenta para mensuração dos riscos de mercado é utilizado o sistema 
RiskWatch da IBM. Além deste, diversos sistemas auxiliares foram desenvolvidos ou 
adquiridos para gestão e controle dos riscos de mercado dos fundos de investimento. 

Todas as informações sobre os riscos de mercado e liquidez dos fundos de investimento e 
carteiras administradas, bem como sobre limites e consumos, são disponibilizadas 
diariamente na intranet, em área específica de acesso restrito aos funcionários da BB DTVM, 
ou por meio de correio corporativo, a saber: 
  

• VaR diário e Histórico do VaR diário  

• Volatilidade 

• Perdas em Cenários de Estresse histórico  

• Duration  

• Nível de utilização dos limites de risco  

• Descasamento de ações  

• LVaR e Índice de Liquidez dos fundos (em normalidade e em cenário de estresse)  

 

Além dos gestores dos fundos, os relatórios também são analisados pelos analistas da equipe 
de risco.  

O monitoramento da liquidez é realizado diariamente através de relatórios disponibilizados na 
intranet. Em primeira camada, o controle é realizado pelos gestores e em segunda camada, 
pela Divisão Gestão de Riscos de Mercado, Liquidez e de Crédito, através de sistema interno  

Mensalmente é elaborado o Relatório Mensal de Exposição ao Risco, em atendimento ao 
Art.23, parágrafo 1º, inciso V da Instrução CVM nº 558. Este relatório apresenta o limite de 
estresse e o consumo do limite de todos os fundos e carteiras administradas, o índice de 
liquidez e o nível de exposição de crédito nos fundos sob a administração/gestão da BB 
DTVM, destacando os pontos de atenção referentes aos riscos abordados, sendo 
encaminhado à Diretoria Executiva e aos Gerentes Executivos de Gestão. O Relatório Mensal 
de Exposição ao Risco apresenta ainda indicadores de risco operacional, risco de estratégia 
e risco de reputação. 
 

9.3 Descreva como cada operação de crédito é analisada, aprovada e monitorada? 
Descreva a segregação entre as atividades. 

As aquisições de títulos de instituições não financeiras (debêntures, notas promissórias etc.) 
são avaliadas pela Divisão de Análise de Crédito da BB DTVM, mediante análise técnica 
individualizada da empresa e da operação. 
Concluída a etapa de análise de crédito do emissor/operação, caso a decisão seja favorável 
pela aquisição do título, essa se dará com base em limites previamente estabelecidos pela 
BB DTVM. 
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A decisão sobre o estabelecimento de limite para emissores é dada pelo Comitê de Crédito e 
Governança dos Ativos e a Diretoria Executiva da BB DTVM. 
A gestão de fundos decide pela aquisição ou não do título e os papéis ingressam nos 
procedimentos normais da Gestão. 
As decisões de investimento em títulos representativos de dívidas privadas devem atender 
aos critérios contidos no Manual de Gestão de Risco de Crédito, documento interno aprovado 
em instância colegiada que define critérios objetivos para análise e estabelecimento de limites 
em operações de crédito privado. 
Os valores investidos devem obedecer às normas legais, ao regulamento e à norma de gestão 
das carteiras e dos fundos geridos (exposição a risco de crédito privado). Além das alçadas 
internas da BB DTVM. 
O macroprocesso de Gestão de Crédito pode ser subdividido em: 
 
• Originação: define os meios e os processos de relacionamento da BB DTVM com o 
mercado, com vistas à identificação de oportunidades negociais, investimentos e 
desinvestimentos em ativos privados de renda fixa; 
• Análise: define os procedimentos de apreciação da qualidade de crédito dos títulos 
ofertados aos fundos, para embasamento da decisão de crédito; 
• Decisão de Crédito: define os procedimentos de decisão de crédito para autorização 
de participação em emissões e estabelecimento de limites de crédito; 
• Gestão: define os procedimentos de gestão dos títulos privados de renda fixa nos 
fundos e carteiras; 
• Acompanhamento: define os procedimentos de acompanhamento da qualidade do 
crédito de títulos e carteiras; 
• Recuperação: define os procedimentos de recuperação de créditos inadimplidos ou 
em processo de inadimplência. 
 
Na originação, as emissões de renda fixa em títulos privados de empresas financeiras e não 
financeiras são identificadas no mercado mediante demanda das Gerências de Gestão de 
Fundos ou mediante oferta dos agentes de mercado em emissão primária ou oferta 
secundária dos papéis. 
Via de regra, são consideradas para análise de estabelecimento de limite de crédito junto à 
BB DTVM as emissões e/ou emissor que sejam classificados na categoria Grau de 
Investimento (Rating AAA, AA, A, BBB), em escala nacional, por uma das principais agências 
de classificação de risco de renome internacional, representadas atualmente pela Fitch, 
Moody’s e Standard & Poor’s. 
O estabelecimento de limite de crédito para as emissões passa pela análise da capacidade 
de pagamento do emissor, mediante projeções de fluxo de caixa, além da análise de garantias 
e estrutura jurídica da operação, nível de governança corporativa dos emissores e histórico 
de operações com o mercado de capitais. Também é observado o estabelecimento de 
covenants ajustados e factíveis para cada realidade de mercado. 
As operações são deferidas em Comitê de Crédito e Governança dos Ativos composto por 
cinco executivos, por unanimidade de votos, onde são estabelecidos limites segregados e 
concorrentes para o emissor e para a emissão, considerando-se sempre a exposição geral a 
grupos econômicos. 
Importante destacar que os limites estabelecidos têm base em critérios de classificação de 
risco próprios, que não se confundem com os ratings estabelecidos por agências de rating 
externas. 
Uma vez encarteiradas, as operações passam a contar com acompanhamento permanente 
da qualidade do crédito, em especial dos índices financeiros acordados na escritura da 
emissão. Eventual alteração do risco da emissão ensejará medidas proativas para reequilíbrio 
da qualidade do crédito, repactuação de condições contratuais ou redução da exposição ao 
risco, o que for mais aplicável. 
Já para as operações que tem como emissores instituições financeiras (Letras Financeiras, 
CDBs), seus limites e prazos operacionais são revisados periodicamente, quando são 
elencadas as instituições aptas a operar com os fundos da BB DTVM. 
Casos omissos e/ou exceções às regras estabelecidas no Manual de Gestão de Risco de 
Crédito serão decididos pela Diretoria Executiva da BB DTVM, mediante parecer do Comitê 
de Crédito e Governança dos Ativos.  
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9.4 Como são analisadas as garantias das operações e quais os critérios utilizados (análise 
de formalização, execução, etc)? Há reavaliação periódica da qualidade do crédito e de 
suas garantias? Qual sua periodicidade? 

A análise de garantias é feita com base em laudos de especialistas e com apoio do suporte 
jurídico, sempre que necessário. 

A qualidade do crédito é revisada anualmente e as garantias, em geral, são reavaliadas em 
periodicidade definida em escritura. 

 

9.5 As questões e riscos ASG –  ambientais, sociais e de governança corporativa – são 
considerados na análise de risco de crédito? (Exemplos: perda de licença ambiental, 
corrupção, envolvimento em casos de trabalho escravo ou infantil, etc.). 

Sim, a BB DTVM, em seus processos de avaliação dos ativos investidos de recursos de 
terceiros, busca considerar uma combinação de retorno financeiro com a Governança 
Corporativa, de acordo com princípios de ASG, atendendo a Resolução Bacen nº 4.327/2014, 
as diretrizes do PRI, (Principles for Responsible Investment) e seguindo o Código AMEC de 
Princípios e Deveres dos Investidores Institucionais – Stewardship.  

A empresa não assume risco de crédito de emissor: inadimplente com suas dívidas ou em 
litígio com a BB DTVM, exceto no contexto de recuperação de créditos ou para redução da 
exposição; em exercício de atividade que apresente restrições legais ou prejudique nossa 
imagem; enquadrado nos crimes de “lavagem de dinheiro” ou ocultação de bens, direitos e 
valores ou que exerça qualquer outra atividade ilegal; responsável por dano doloso ao meio 
ambiente; que submeta trabalhadores a formas degradantes de trabalho ou os mantenha em 
condições análogas à de trabalho escravo; que pratique a exploração sexual de menores; 
que pratique a exploração de mão–de obra infantil; entidade religiosa; partido político; e clube, 
federação e confederação desportivos profissionais. 

Para as operações de crédito privado, os aspectos ASG compõem uma régua qualitativa e 
quantitativa que influencia a tomada de decisão, podendo implicar na objeção ao limite de 
crédito, redução ou ampliação do limite. 

 

9.6 A gestora, independentemente do critério de apreçamento, possui algum procedimento 
ou estratégia no caso da iminência ou ocorrência de eventos de inadimplência? 
Descreva. 

A deterioração do risco de crédito e os eventos de perda ou quase perda são tratados de 
forma individualizada, com vista a minimizar o risco de crédito, tais como: suspensão do limite 
de crédito, redução de exposição, reforço de garantias, renegociação do ativo. Em função da 
severidade dos fatos podem ser propostas provisões parciais ou integrais dos ativos em risco. 

 

9.7 A instituição possui área de tecnologia da informação própria? Caso afirmativo, 
detalhar as atividades atuais, organograma e a qualificação dos profissionais. 

Sim. A Equipe de Tecnologia da Informação é responsável por: 
 

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

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

• Prospectar soluções de TI para os processos da BB DTVM; 
• Negociar com o BB e fornecedores externos as soluções técnicas de TI; 
• Prestar assessoramento no desenvolvimento e automação dos processos; 
• Conduzir as atividades relativas às demandas de TI da BB DTVM em sistemas 

próprios, corporativos e de terceiros; 
• Desenvolver, implantar e manter aplicativos próprios; 
• Conduzir as atividades relacionadas aos serviços de telecomunicações; 
• Administrar as bases de dados; 
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• Desenvolver, normatizar e implementar critérios, padrões e procedimentos relativos 
à coleta e tratamento de dados e geração de informações dos produtos e negócios 
da BB DTVM; 

• Orientar a prestação de serviço de help-desk terceirizado; 
• Acompanhar os serviços de TI fornecidos pelo BB e por fornecedores externos; 
• Subsidiar os processos relativos aos sistemas e aplicativos no Plano de Continuidade 

dos Negócios. 
 

Organograma e qualificação dos profissionais - Anexo 5. 
 

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

9.8 Descreva os procedimentos de verificação de ordens executadas e de checagem das 
posições das carteiras. 

As ordens de compra e/ou venda de ativos e derivativos financeiros são cadastradas pelos 
gestores, especificando os instrumentos, taxas, volumes e comitentes, e expedidas sempre 
com a identificação prévia e precisa do fundo em nome do qual devem ser executadas. 
  
A mesa de operações acessa as ordens nesses aplicativos através de telas específicas que 
não permitem aos seus operadores identificar os comitentes, somente a área gestora. Caso 
as ordens sejam cumpridas apenas parcialmente, o próprio aplicativo procede ao rateio 
proporcional entre os comitentes. 
 
Quando do grupamento de ordens, por meio desses sistemas internos previamente 
programados, os rateios são realizados automaticamente mediante critérios equitativos 
(distribuição "pro-rata" com Preço Médio), em conformidade com o artigo 82, Parágrafo Único 
da ICVM 555. 
 

9.9 Existe sistema de gravação de ligações telefônicas? Em caso positivo, qual a política 
de escuta das gravações? 

Sim. O Manual de Diretrizes de Conduta Ética da BB DTVM que é aplicado aos Conselheiros, 
membros da Diretoria Executiva, empregados e colaboradores da empresa, clarifica que um 
dos deveres de todos é: autorizar, incondicionalmente, a escuta telefônica nos ramais 
corporativos gravados (a qualquer tempo, sem prévia solicitação ou comunicado, para efeito 
exclusivo de verificação de conformidade com as diretrizes da BB DTVM), que poderão ser 
executadas pelo Gerente da Divisão de Operações em Mercado (para os respectivos 
operadores), pelo Gerente da Divisão de Compliance e Controles Internos ou pelo Gerente 
Executivo de Gestão de Riscos. A Diretoria de Tecnologia - DITEC, do Banco do Brasil 
fornece a estrutura de telefonia da Distribuidora, um sistema que permite a gravação e 
recuperação de ligações telefônicas de ramais de áreas estratégicas, como Diretoria, Gestão, 
Mesa de Operações, Central de Atendimento e Equipe de Suporte ao Administrador e 
Distribuidor. A disponibilidade da escuta ao requisitante autorizado se dá em sua própria 
estação de trabalho, (de forma reservada, que mantém a privacidade de seu conteúdo). 
 
 

9.10 Descreva os procedimentos de back-up e redundância de informações, desktops e 
servidores (para back-up, cite especificamente a periodicidade, local e prazo de 
armazenamento). 

A garantia de backup está definida em Instruções Normativas do Banco do Brasil, provedor 
de toda nossa infraestrutura tecnológica utilizada pela BB DTVM. 
O ambiente distribuído do Rio de Janeiro compreende uma rede de comunicação de dados e 
serviços com suporte técnico à BB DTVM. Toda a infraestrutura de TI é redundante entre 
diferentes sites, a exemplo de storages com serviço de replicação síncrona entre sites, 
switches SAN, servidores e fitotecas, para armazenamento em mídias do tipo cartucho, 
gerenciadas pelo software TSM (Tivoli Storage Manager Server). 
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Os procedimentos são realizados de forma automatizada, utilizando a solução discriminada 
acima, controlado através de regras de retenção e políticas diferenciadas, acordadas com os 
gestores das unidades de negócio. 
O gerenciamento do ciclo de vida dos dados é uma forma de controlar o fluxo dos sistemas 
de informação desde a criação e armazenamento inicial até o momento onde ele torna-se 
obsoleto e é deletado. Este processo prevê a organização dos dados em camadas ou 
"tierização", controladas por políticas específicas e migração de dados entre as camadas de 
forma automatizada. 
As políticas utilizadas para o controle do ciclo de vida dos dados são definidas pela Equipe 
de Engenharia de TI do Banco do Brasil. 
Estas políticas determinam: 
 

• Periodicidade - tempo de retenção (1 ano, 3 anos, 5 anos, 30 anos, dependendo da 
política aplicada diretórios/pastas); 
• Tipos de arquivos - quais os tipos de arquivos são controlados; e 
• Localização dos arquivos - definição quanto aos servidores e drives de redes que 
contém os diretórios/pastas a serem monitorados. 
 

9.11 Descreva a política de controle de acesso ao Data Center (físico e lógico) 

O acesso ao Data Center é permitido somente para pessoas autorizadas e gerenciadas, via 
sistema de controle de acesso, com cartões de aproximação. Os acessos devem ser limitados 
à quantidade mínima de pessoas estritamente necessária à execução dos serviços e nos 
respectivos turnos. 

Todas as pessoas que circulam pelo ambiente estão devidamente identificadas. É vedado, 
sob qualquer pretexto, permitir a entrada ou saída de pessoas sem a devida identificação e o 
registro nos dispositivos de controle de acesso. 

O serviço de vigilância compreende período 24 por 7, o vigilante é orientado a abordar as 
pessoas que estejam circulando sem o crachá ou cartão de identificação. 

O crachá (identidade funcional) ou cartão de identificação é de uso obrigatório durante toda 
a permanência no prédio, inclusive por ocasião da entrada e saída. Deve estar afixado acima 
da linha da cintura, de forma a facilitar sua visualização. A utilização do crachá ou cartão de 
identificação é individual e não pode ser emprestado, cedido ou repassado a outra pessoa. 
O cartão de identificação é fornecido pela unidade responsável pelo gerenciamento do 
ambiente. 

O monitoramento é efetuado por meio do sistema de CFTV e ocorre em período 24 horas, 7 
dias por semana, integrando o aparato de segurança das unidades, sendo seu uso destinado, 
exclusivamente, à proteção do patrimônio e das pessoas. 
 

9.12 Descreva o parque tecnológico atual da instituição. Citar no-breaks, capacidade dos 
servidores, links de internet e telefonia etc. 

O parque tecnológico provido pelo Banco do Brasil é suportado por servidores próprios para 
ambiente de missão crítica, em cluster geográfico e com replicação síncrona de dados, com 
redundância de links e operadoras de telecom.  

O Data Center é suportado por vários geradores (4 x 275 kVA e 3 x 160 kVA) em paralelo 
redundante. Todo ambiente é contingenciado e com alta disponibilidade, inclusive com sites 
de contingência para usuários. 
 

9.13 A gestora possui filtro de e-mail, firewall e sistemas de antivírus? 

Sim. 

 

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

10. Compliance e controles internos 

 

10.1 A gestora adota procedimentos de monitoramento contínuo das regulamentações e 
autorregulamentação aplicáveis ao seu segmento de atuação com execução de ações 
preventivas e corretivas? Em caso positivo, descreva os procedimentos adotados. 

A Divisão de Regulação e Autorregulação acompanha a legislação, normativos e matérias de 
interesse para a empresa, fundos e carteiras administradas. Para isso, monitora diariamente 
publicações das entidades externas de regulação, autorregulação e controle, tais como CVM, 
Anbima, CGU, BACEN, Receita Federal, entre outras. Após cuidadosa análise das matérias, 
são divulgadas na Intranet da BB DTVM aquelas relacionadas às atividades e rotinas da 
empresa, de forma a dar ampla divulgação aos funcionários. Além disso, a Divisão de 
Regulação e Autorregulação analisa e coordena o processo de adaptação da legislação de 
fundos de investimentos e carteiras administradas, analisando os impactos e oportunidades 
em conjunto com as demais áreas da BB DTVM. A referida Divisão faz parte da Gerência de 
Governança, Regulação e Gestão Financeira, que é subordinada diretamente `s Diretoria de 
Administração de Fundos e Gestão Corporativa. 

 

10.2 Descreva os procedimentos adotados pela gestora para controlar a faixa de preços dos 
ativos e valores mobiliários negociados para os fundos de investimento sob sua 
gestão. 

As ordens de compra e venda de ativos financeiros são cadastradas pelos gestores no 
sistema "FRONT OFFICE", especificando volumes e fundos a serem alocados. A Divisão de 
Operações acessa as ordens no sistema que não permitem aos operadores identificarem os 
fundos. 
No caso dos títulos públicos e através do sistema "OFERTA" os gestores acompanham em 
tempo real as ofertas de compra e venda dos títulos e os negócios realizados junto ao 
mercado. Esse mesmo sistema serve para controle dos preços dos ativos, bem como insumo 
para o Comitê de Precificação de Ativos e na função de Price Maker junto à Anbima. 
No caso de Renda Variável os ativos são listados em Bolsa (B3) e disponíveis para 
acompanhamento em tempo real pelos sistema de cotações da B3. 

 

10.3 Descreva o processo para adesão ao Código de Ética e Conduta, bem como suas 
atualizações, pelas profissionais que trabalham na gestora. 

Anualmente, ou quando da ocorrência de alterações, os empregados assinam 
eletronicamente o Termo de Ciência do Manual de Diretrizes de Conduta Ética da BB DTVM, 
e também a Declaração Anual de Observância ao Manual de Diretrizes de Conduta Ética. 

 

10.4 Descreva como é realizado o monitoramento da política de investimentos pessoais. 

Os empregados e membros da Diretoria Executiva da BB DTVM estão sujeitos às regras 
discriminadas no Capítulo V – Normas para Investimentos Pessoais do Manual de Diretrizes 
de Conduta Ética. O monitoramento é realizado trimestralmente verificando se as 
negociações realizadas foram devidamente autorizadas pela área de Compliance e estão em 
conformidade com as regras vigentes.  
 

10.5 Existe fundo ou outro instrumento de investimento exclusivo para sócios e executivos 
da gestora? 
Não 
 

10.6 Descreva os procedimentos de monitoramento implementados para prevenção e 
detecção de práticas ilícitas de trading (ex: front running, insider trading, spoofing etc.). 
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Solicitações de compra ou venda de ativos alvo por parte de empregados e membros da 
Diretoria Executiva da BB DTVM devem ser encaminhadas via sistema próprio para ciência e 
análise pela Divisão Compliance e Controles Internos. A solicitação, uma vez analisada 
poderá ser autorizada ou negada, também via sistema.  
 
Além disso, são efetuados testes periódicos em que são confrontadas as operações 
registradas e aquelas efetivamente cursadas pelos funcionários. Ressalte-se que todas as 
operações autorizadas devem ser realizadas exclusivamente por meio do home-broker do 
Banco do Brasil. Os resultados dos testes são levados ao conhecimento dos órgãos de 
administração competentes.  
 

10.7 Descreva os procedimentos adotados para PLDFT no processo de seleção e alocação 
e monitoramento na negociação de ativos. 

A BB DTVM realiza o monitoramento diário das negociações de ativos públicos e privados 
(mercado secundário), nas Carteiras e nos Fundos geridos por meio de testes específicos, 
em conformidade com o estabelecido nas Instruções da CVM e da ANBIMA. 

 

10.8 Caso a gestora desenvolva outras atividades, descreva sua política de chinese wall, 
informando como se dá a proteção de informações entre departamentos e os 
potenciais conflitos de interesse advindos das diferentes atividades. 

A BB Gestão de Recursos DTVM S.A. é uma subsidiária integral do Conglomerado Banco do 
Brasil, sendo responsável pela gestão dos fundos de investimento e carteiras administradas. 
Atendendo às Resoluções CMN 2451 e 2486 (Chinese Wall), a BB DTVM concentra-se 
exclusivamente em gestão de recursos de terceiros. A segregação é garantida pela 
autonomia administrativa, caracterizada pela existência de quadro de pessoal, Conselho de 
Administração, Conselho Fiscal e Diretoria próprios. Além disso, internamente a área de 
gestão de ativos é segregada da área de riscos e de gestão da empresa. 
 

10.9 Descreva as regras e procedimentos de monitoramento das operações realizadas fora 
de plataformas eletrônicas de negociação, enfatizando estabelecimento de preços e 
fontes de referência utilizadas. 

As operações realizadas fora de plataforma eletrônica são relativas a negociações com títulos 
públicos, que são feitas em sua grande maioria em mercado de Balcão e são lançadas no 
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). O acompanhamento é realizado via 
sistema interno – Front Office/ACF¹ que os informa das etapas de cada operação naquele 
sistema até a contabilização das mesmas.  

Esse mercado é monitorado durante o dia pelos operadores, via telefone (mercado de 
balcão), plataforma BMF e plataforma CETIP, e informado, via sistema interno (Oferta), aos 
gestores como informação de mercado. 

São monitorados também relatórios, disponibilizados pelo Banco Central do Brasil, de 
operações realizados no mercado e relatório da ANBIMA, referentes a preços indicativos para 
os diversos títulos. 

 As operações são realizadas via sistema interno – Front Office/ACF¹, onde os operadores 
recebem as solicitações dos gestores, sem a identificação dos comitentes, e a cada execução 
são informadas neste sistema as quantidades e condições de cada operação que foi 
executada. 

¹Front Office/ACF - Administração de Carteiras de Fundos - Sistema desenvolvido pela Diretoria de 
Tecnologia do BB para servir de intermediário entre as operações fechadas pelos seus usuários e o SELIC - 
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, do Banco Central, através de troca de mensagens via STR - 
Sistema de Transferência de Reservas, também do Banco Central.  Responsável também pelas 
contabilizações das operações fechadas e atualizadas no sistema SELIC, bem como os respectivos débitos 
e créditos devidos nas contas-correntes dos Fundos e Carteiras. 

 

10.10 Como é verificado a adesão dos limites de risco, limites legais ou regulamentares das 
posições dos fundos sob gestão da gestora? A gestora utiliza algum agente externo? 
(Ex.: consultoria) 
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O consumo dos limites é disponibilizado diariamente na intranet da BB DTVM para 
acompanhamento pelos gestores e pela área de risco, sendo o acesso restrito aos 
funcionários da gestora. Relatórios de Consumo também são encaminhados às divisões 
responsáveis pelos fundos, Gerentes Executivos e Diretoria, sendo as violações dos limites 
comunicadas tempestivamente às alçadas cabíveis, a fim de serem solucionadas. 

Com relação à adesão dos fundos de investimento aos limites legais e regulamentares 
estabelecidos em sua política de investimento, a Divisão de Compliance e Controles Internos 
monitora diariamente as posições das carteiras, utilizando o sistema proprietário denominado 
Front Office, que inclui módulo de Compliance.  

Caso haja algum fundo desenquadrado, a área de Compliance encaminha ao gestor um e-
mail comunicando a ocorrência ao tempo em que solicita esclarecimentos para providências 
sobre o fato. 

Mensalmente, a Diretoria recebe o Relatório Mensal de Conformidade no qual são reportadas 
todas as ocorrências.  
 

10.11 Descreva como são tratados os conflitos de interesse resultantes da participação ou 
atuação dos sócios ou executivos em outros negócios, bem como de sua eventual 
participação em conselhos fiscais e de administração. 

A investidura em cargo da Diretoria Executiva requer dedicação integral, sendo vedado a 
qualquer de seus membros, sob pena de perda do cargo, o exercício de atividades em outras 
sociedades ou instituições com fim lucrativo, salvo: 

I - Em sociedades subsidiárias ou controladas do Banco do Brasil S.A., ou em sociedades 
das quais este participe, direta ou indiretamente; ou 

II - Em outras sociedades, por autorização prévia e expressa do Conselho de Administração. 

Os conselheiros, membros da Diretoria Executiva, empregados e colaboradores da BB DTVM 
são orientados e comprometem-se a abster-se da prática de qualquer ato (ação ou omissão) 
que possam provocar conflitos entre seus interesses pessoais e os da empresa ao tratar com 
fornecedores, clientes, prestadores de serviços e qualquer pessoa física ou jurídica que 
realize ou venha a realizar negócios com a BB DTVM. 

 

10.12 A gestora recebe comissões/remuneração (rebate) pela alocação em ativos e valores 
financeiros? Quais as regras? 

A BB DTVM não recebe comissões para alocação por investimentos em títulos e valores 
mobiliários distribuídos em balcão. Temos por política repassar ao fundo de investimento 
qualquer benefício obtido, em razão de nossa qualidade de Administrador. 

No que se refere a pagamento de rebates a gestores externos pela alocação de recursos via 
Fundos de Fundos, as diretrizes e procedimentos estão consignados em contratos, e 
conformidade com os fundos previstos no §3º, artigo 92, da ICVM 555/14. 

 

11. Jurídico 

 

11.1 Descreva como são tratadas as questões jurídicas e legais da gestora (departamento 
jurídico próprio ou consultoria de terceiros). 

A Diretoria Jurídica do Banco do Brasil é a responsável pelo assessoramento, gestão e 
prestação de serviços jurídicos, pela gestão das demandas judiciais e extrajudiciais e pela 
defesa jurídica dos interesses da BB DTVM. Para tanto, disponibiliza assessorias jurídicas 
regionais, podendo utilizar serviços advocatícios terceirizados nas situações previstas nos 
normativos internos. A referida Diretoria subordina-se diretamente à Presidência do Banco do 
Brasil. 
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12. Anexos ou endereço eletrônico 

 

Documento Anexo ou link 

Resumo profissional dos responsáveis pelas áreas 
e equipe de gestão 

Anexo 3 

Código de ética e conduta 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/sobre-nos/etica-e-

integridade/etica#/ 

Manual/Política de Exercício de Direito de Voto 
(Proxy Voting) 

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/politica-

de-voto#/ 

Relatório de Rating 
Anexo 6 – Relatório Fitch Rating                                                              

Anexo 7 – Relatório Moody’s 

A 

 

Manual/Política de Liquidez 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/informacao-aos-

investidores#/ 

Manual/Política de Suitability (caso a gestora 

realize distribuição de cotas dos fundos geridos) 

Anexo 4 

Formulário de referência 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/informacao-aos-

investidores#/ 

Manual/Política de Controles Internos e 
Compliance 

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/informacao-aos-

investidores#/ 

Manual/Política de gestão de risco 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/informacao-aos-

investidores#/ 

Manual/Política de investimentos pessoais 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/sobre-nos/etica-e-

integridade/etica#/ 

Manual/Política de rateio e divisão de ordens entre 

as carteiras de valores mobiliários 

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/informacao-aos-

investidores#/ 

Manual/Política de segurança de informação 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/informacao-aos-

investidores#/ 

Manual/Política de Prevenção à Lavagem de 
Dinheiro 

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/informacao-aos-

investidores#/ 

Manual/Política de KYC 
Anexo 8_politica-especifica-identificacao-clientes 

Manual/Política que tratem da troca de 
informações entre a atividade de distribuição 
realizada pela gestora e os administradores 
fiduciários 

Não se aplica 

Manual/Política de Responsabilidade 
Socioambiental 

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/informacao-aos-

investidores#/ 

Manual/Política de seleção e contratação de 
terceiros 

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/informacao-aos-

investidores#/ 
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Lista das corretoras aprovadas (se houver) 

 Ativa S.A. CTCV                                

 BGC Liquidez DTVM                                

 Bradesco S/A CTVM                                

 BTG Pactual CTVM S/A                   

 Citigroup GMB CCTVM S/A   

Credit Suisse Brasil S/A CTVM     

 Genial Institucional CCTVM S/A       

Goldman Sachs do Brasil CTVM      

Guide Investimentos SA CV 

 Itaú CV S/A 

Merrill Lynch S.A. CTVM 

 Morgan Stanley CTVM S/A 

Necton Investimentos S/A CVMC       

 Nova Futura CTVM LTDA 

 Renascença DTVM Ltda 

Safra CVC LTDA 

Santander S/A CCT Terra Investimentos CM SA 

Tullett Prebon Brasil S.A. CVC 

UBS Brasil CCTVM 

XP Investimentos CCTVM 

 

 

 

 Tullett Prebon Brasil S/A CVC 

 UBS Brasil CCTVM S/A 

 XP Investimentos CCTV M S/A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BB Gestão de Recursos 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

 

Assinado eletronicamente por:
F0240800 - AGUINALDO BARBIERI - 29/01/2021 às 21:46
F6015618 - JULIO CESAR VEZZARO - 29/01/2021 às 16:46
Código Validação: 3937353549059DU

https://www49.bb.com.br/assinatura-digital/#/17,506276,1,

https://www49.bb.com.br/assinatura-digital/#/17,506276,1,


1 - Governo Federal controla o Banco do Brasil S.A. por meio do Ministério da Economia com  50,00000112% do total de ações.

Estrutura de Controle do Banco do Brasil S.A.

12.178.134 ON

0,425% DO TOTAL

AÇÕES EM TESOURARIA

BANCO DO BRASIL S.A.

(BBAS3)

OUTROS ACIONISTAS

1.420.530.344 ON

49,575% DO TOTAL

Capital

no País

829.408.400 ON

28,945% DO TOTAL

Capital

no Exterior

591.121.944 ON

20,630% DO TOTAL

CONTROLADOR

1.432.708.542 ON

50,000% DO TOTAL ¹

União

Federal
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* REPRESENTADAS APENAS AS EMPRESAS NAS QUAIS O BANCO DO BRASIL S.A. DETÉM, DE FORMA DIRETA OU INDIRETA, NO MÍNIMO DE 10% DO CAPITAL VOTANTE OU TOTAL.

CONTROLADAS

COLIGADAS E SIMPLES PARTICIPAÇÕES – BANCO MÚLTIPLO *

VOTORANTIM ASSET

MANAGEMENT DTVM 

LTDA

VOTORANTIM

CORR. SEGUROS S.A.

BV LEASING

ARRENDAMENTO

MERCANTIL S.A.

BVIA – BV INVEST.  

ALTERN. E GESTÃO DE

RECURSOS S.A.

PROMOTIVABVEP – BV 

EMPREENDIMENTOS E

PARTICIPAÇÕES S.A.

BB TECNOLOGIA

E SERVIÇOS S.A.

BB LEASING S.A. 

ARRENDAMENTO

MERCANTIL

BB ADMINISTRADORA

DE CARTÕES DE

CRÉDITO S.A.

BB  DTVM S.A.

BB CAYMAN

ISLANDS HOLDING

(BB-CI)

BB ADMINISTRADORA

DE CONSÓRCIOS S.A.

BB SECURITIES LLC BB ELO CARTÕES

PARTICIPAÇÕES S.A.

(BB ELO CARTÕES)

BESC DTVM S.A.

(BESCVAL)

BANCO

PATAGONIA S.A.

BANCO DO BRASIL

AMERICAS

BB CORRETORA DE

SEGUROS E

ADMI.DE BENS S.A.

(BB CORRETORA)

BB SEGURIDADE

PARTICIPAÇÕES S.A.

BB SECURITIES LTD BB TUR VIAGENS

E TURISMO LTDA

ATIVOS S.A. SEC. 

DE CRÉD. FINANCEIROS

BB USA HOLDING

COMPANY INC

BB SECURITIES ASIA

PTE LTD

ATIVOS S.A. GESTÃO

DE COBRANÇA E REC. 

DE CRÉDITO

BB SEGUROS

PARTICIPAÇÕES S.A.

(BB SEGUROS)

BANCO PATAGONIA

URUGUAY

S.A. I.F.E.

GPAT COMPAÑIA

FINANCIERA S.A.

PATAGONIA

INVERSORA S.A.

PATAGONIA

VALORES S.A.

BB ASSET

MANAGEMENT

IRELAND

BB AGBB BANCO DE

INVESTIMENTO S.A.

(BB-BI)

100% ON

100% Total 100% Total

100% ON

100% Total

100% ON

100% Total

100% ON

100% Total

100% ON

100% Total

BB 99,95% ON

99,97%Total

BB-BI 0,0003% ON

0,0003% Total

100% ON

100% Total

99,62% ON

99,62% Total

100% ON

100% Total

100% ON

100% Total

80,39% ON

80,39% Total

66,25% ON

66,25% Total

100% ON

100% Total

100% ON

100% Total

100% Total 100% Total

100% ON

100% Total

100% ON

100% Total

100% ON

100% Total

100% ON

100% Total

99,99% ON

99,99% Total

99,99% ON

99,99% Total 100% Total

BB-CI 99% Total

BB 1% Total

BB-CI 51% ON

25,50% Total

BB-BI 49% ON

74,50% Total

100% ON

100% Total

CIA. HIDROMINERAL

PIRATUBA S.A.

BB 14,13% ON

14,13% Total

CADAM S.A.

BB 56,19% PN

21,64% Total

GESTORA DE INT. DE

CRÉDITO S.A.

(QUOD)

BB 20% ON

20% Total

CADAM

OVERSEAS LTD

100% Total

KAOLIN

INTERNATIONAL N.V.

100% Total

BANCO BV

49,99% ON

50% Total

100% ON

100% Total

100% ON

100% Total

100% ON

100% Total

100% ON

100% Total

100% ON

100% Total99,99% Total

UBS BB SERV. \ ASSE. 

FIN. PART. S.A.

(UBS BB)

BB-BI 49,99% ON

49,99% Total



COLIGADAS E SIMPLES PARTICIPAÇÕES – MEIOS DE PAGAMENTO *

COLIGADAS E SIMPLES PARTICIPAÇÕES – SEGURIDADE *

ESTRUT. BRAS.

DE PROJ. S.A.

COLIGADAS E SIMPLES PARTICIPAÇÕES – BB-BI *

BRASILCAP

CAPITALIZAÇÃO S.A.

BRASILPREV SEG. E

PREV. S.A.

BRASIL DENTAL S.A.

ALIANÇA DO BRASIL

SEGUROS S.A.

BB MAPFRE

PARTICIPAÇÕES S.A.

BRASILSEG

COMPANHIA DE

SEGUROS

CICLIC CORRETORA

DE SEGUROS S.A.

CIELO S.A.

CATENO GEST. DE

CONTAS DE PAG. S.A.

ALIANÇA PAGAMENTOS

E PARTICIPAÇÕES LTDA

(ALIANÇA PAG)

BRASPAG TECNOLOGIA

EM PAGAMENTO LTDA

PAGGO SOLUÇÕES E

MEIOS DE PAGAMENTOS

S.A.

CIELO USA INC. MULTIDISPLAY COM. E

SERV. TECN. S.A.

MERCHANT

E-SOLUTIONS INC

M4 PRODUTOS E

SERVIÇOS S.A.

STELO S.A.

CIA BRASILEIRA GESTÃO

SERVIÇOS

PREVSAÚDE COM. 

PROD. E SERV. 

FARMÁCIA LTDA

GUILHER COM. IMP., 

EXP. E DIST. MED. 

E TEC. SAÚDE LTDA

GALGO SISTEMAS DE

INFORMAÇÃO S.A.
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ELO PART. LTDA

(ELOPAR)

BB Elo Cart. 49,99% Total

ALELO S.A.

100% ON

100% Total

ALPHA SERV. DE

AUTOATENDIMENTO. S.A.

100% ON

100% Total

LIVELO S.A.

100% ON

100% Total

ELO HOLDING

FINANCEIRA S.A.

100% ON

100% Total

ELO SERVIÇOS S.A.

99,99% ON

13,94% PN

56,97% Total

MOVERA SERV. E

PROMOÇÃO DO

EMPREEND. LTDA

ELOPAR 99,99% TOTAL

ELO HOLDING 0,01% TOTAL

KARTRA

PARTICIPAÇÕES LTDA

ELOPAR 99,99% TOTAL

ELO HOLDING 0,01% TOTAL

BANCO DIGIO

100% ON

100% Total

TBFORTE TRANSP. 

VALORES BRASIL FORTE

LTDA

99,99% Total

TECNOLOGIA

BANCÁRIA S.A.

BB-BI 8,01% ON

8,01% Total

BB 4,51% ON

4.51% Total

TBNET COM., LOCAÇÃO

E ADM. LTDA

99,99% Total

BB Elo Cart. 28,65% ON

28,65% Total

BB Elo Cart. 22,22% ON

30% Total

Cielo 77,78% ON

70% Total 99,99% Total

50% ON

50% Total

SERVINET SERVIÇOS

LTDA

99,99% Total

99,99% Total

100% ON

100% Total

91,44% ON

91,44% Total

40,95% ON

40,95% Total

Aliança Pag 78,64% ON

78,64% Total

Cielo S.A. 21,36% ON

21,36% Total

100% ON

100% Total

100% ON

100% Total

FUNDAÇÃO

BANCO DO BRASIL

(FBB)

CAIXA DE ASSISTÊNCIA

DOS FUNCIONÁRIOS

DO BANCO DO BRASIL

(CASSI)

CAIXA DE PREVIDÊNCIA

DOS FUNCIONÁRIOS DO

BANCO DO BRASIL

(PREVI)

ECONOMUS INSTITUTO

DE SEGURIDADE SOCIAL

(ECONOMUS)

FUNDAÇÃO CODESC DE

SEGURIDADE SOCIAL

(FUSESC)

CAIXA DE ASSISTÊNCIA

DOS EMPREGADOS DOS

SISTEMAS BESC E

CODESC, DO BADESC

E DA FUSESC

(SIM)

BEP CAIXA DE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

(PREVBEP)

FUNDO DE PENSÃO

BANCO DO BRASIL

(BB PREVIDÊNCIA)

ADMINISTRADAS, PATROCINADAS E FUNDAÇÕES – BANCO MÚLTIPLO

* REPRESENTADAS APENAS AS EMPRESAS NAS QUAIS O BANCO DO BRASIL S.A. DETÉM, DE FORMA DIRETA OU INDIRETA, NO MÍNIMO DE 10% DO CAPITAL VOTANTE OU TOTAL.

99,99% Total 95,28% Total

BB Seguros 49,99% ON

74,99% Total

BB Seguros 49,99% ON

74,99% Total

BB Seguros 49,99% ON

74,99% Total

BB Seguros 49,99% ON

66,66% Total

BB Corretora 49,99% ON

74,99% Total

100% ON

100% Total
100% ON

100% Total

BB-BI 6,67% Total

Vot. Asset Man. 6,67%Total

BB-BI 11,11% ON

11,11%Total

Banco BV 11,11% ON

8,28% Total

KEPLER WEBER S.A.

BB-BI 17,45% ON

17,45% Total

KEPLER WEBER

INDUSTRIAL S.A.

100% Total

CÂMARA INTERBANCÁRIA

DE PAGAMENTOS

(CIP)

BB 12,75% Total



ESTRUTURA	ORGANIZACIONAL
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Comitê	de	Remuneração	

Diretor-Presidente

Diretoria	de		Administração	de	
Fundos	e	Gestão	Corporativa

Diretoria	de	Gestão	de	Ativos

Fundos	Renda
Fixa	e	Câmbio

Fundos	
Multimercados,		
Ações	e	Off	Shore

Operações	em	
Mercado

Administração	de	
Fundos

Produtos,
Comunicação	
e	Marketing

Governança,	
Regulação	e	

Gestão	
Financeira

Tecnologia,	
Analytics,	Pessoas	

e	Inovação

Gestão	de	Riscos,		
Controles	
Internos	

e	Compliance	

Comitê	de	Auditoria	

Comercial

Fundos	Renda
Fixa	Indexados

Fundos	Renda
Fixa	e	RF	
Crédito

Fundos	Renda	
Fixa	Exclusivos

Fundos	Renda	
Fixa	Coligadas

Fundos	de	Ações	
Ativos

Fundos	de	Ações	
Indexados

Fundos	Multi
Exclusivos

Fundos	Renda	
Fixa	e	Câmbio

Fundos	
Multimercados	

Fundos	
Offshore e	
Alocação	no	
Exterior

Estruturação	e	
Tributação de	

Fundos

Governança em	
Administração
de	Fundos	

Back-Office

Equipe	de	Suporte		
ao Custodiante

Comercial	para	
Coligadas

Equipe	de	Suporte		
ao	Gestor
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Comunicação	e	
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Crédito
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Riscos	
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Produtos
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Fundos
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Crédito

Análise	
Fundamentalista	e	

Quantitativa

Análise	e	Alocação	
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Estilo	e	Varejo	

PF/PJ

Comercial	para	
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#interna#

Resumos profissionais

Gestor de Recursos de Terceiros:  

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

Questionário Preenchido Por:

Divisão Governança e Estratégia Corporativa

Data: 

29.01.2021

QUESTIONÁRIO PADRÃO DE DUE 

DILIGENCE PARA FUNDOS DE 

INVESTIMENTO



#interna#

Nome Aroldo Salgado de Medeiros Filho

Email aroldomedeiros@bb.com.br

Data de Nascimento 01/10/1970

Instituição Atual BB DTVM S.A.

Cargo Diretor-Presidente

Data em que assumiu cargo atual 12/2020

Data em que passou a fazer parte do atual departamento 02/2019

Data de entrada (mês/ano) 02/2019

Nome BB DTVM S.A.

Cargo (último) Diretor Executivo Comercial e Produtos

Data de entrada (mês/ano) 02/2019

Data de saída (mês/ano) 02/2019

Nome Economus Instituto de Seguridade Social 

Cargo (último) Diretor Financeiro e de Previdência 

Data de entrada (mês/ano) 07/2018

Data de saída (mês/ano) 02/2019

Nome BB Securities (Londres)

Cargo (último) Diretor Executivo no Exterior

Data de entrada (mês/ano) 03/2013

Data de saída (mês/ano) 07/2018

Nome BB DTVM S.A.

Cargo (último) Gerente Executivo 

Data de entrada (mês/ano) 11/1999

Data de saída (mês/ano) 05/2000

Entidade N/A

Cargo N/A

Graduação

Curso Ciências Econômicas

Instituição Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ

Data da conclusão (mês/ano) 1993

Pós Graduação

Curso Organisational Leadership 

Instituição University of Oxford 

Data da conclusão (mês/ano) Em andamento

Pós Graduação

Curso Administração

Instituição IBMEC/RJ 

Data da conclusão (mês/ano) 12/2003

Pós Graduação

Curso Mercado de Capitais 

Instituição FGV/RJ 

Data da conclusão (mês/ano) 12/1995

Título CGA - Certificação de Gestores

Órgão Certificador ANBIMA

Instituição 2

Certificação Profissional

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação

Informações Gerais

Instituição 4

Instituição 3

Instituição 1

Experiência Profissional

mailto:aroldomedeiros@bb.com.br#


#interna#

Nome Aguinaldo Barbieri

Email aguinaldo@bb.com.br

Data de Nascimento 29.11.1967

Instituição Atual BB DTVM S.A.

Cargo Diretor Executivo de Administração de Fundos e Gestão da Empresa

Data em que assumiu cargo atual 07/2020

Data em que passou a fazer parte do atual departamento 07/2020

Data de entrada (mês/ano) 10/1986

Nome BB Américas Bank

Cargo (último) CEO

Data de entrada (mês/ano) 06/2018

Data de saída (mês/ano) 06/2020

Nome Banco do Brasil S.A

Cargo (último) Gerente Geral Unidade de Relação com Investidores

Data de entrada (mês/ano) 09/2013

Data de saída (mês/ano) 02/2015

Nome Banco do Brasil S.A

Cargo (último) Gerente Executivo da Diretoria de Mercado de Capitais

Data de entrada (mês/ano) 04/2011

Data de saída (mês/ano) 09/2013

Entidade ANBIMA

Cargo
Membro do Conselho de Melhores Práticas e Mercado; Membro do Comitê 

de Finanças;

Graduação

Curso Direito

Instituição FACULDADE DE DIREITO DE BAURU - ITE

Data da conclusão (mês/ano) 12/1992

Pós Graduação

Curso MBA-Finanças

Instituição FIA – FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACA0 – USP

Data da conclusão (mês/ano) 12/1998

Pós Graduação

Curso MBA-Comércio Exterior

Instituição Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP

Data da conclusão (mês/ano) 12/2003

Pós Graduação

Curso MBA-Gestão de Pessoas e Liderança

Instituição Universidade de São Paulo USP e Unisinos RS

Data da conclusão (mês/ano) 12/2011

Título Certificação de Conselheiro de Administração

Órgão Certificador IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa

Formação

Certificação Profissional

Informações Gerais

Experiência Profissional

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Cargos ocupados em Entidades de Classe



#interna#

Nome Julio Cesar Vezzaro

Email juliovezzaro@bb.com.br

Data de Nascimento 07/12/1978

Instituição Atual BB DTVM S.A.

Cargo Diretor Executivo Comercial e Produtos

Data em que assumiu cargo atual 12/2020

Data em que passou a fazer parte do atual departamento 12/2020

Data de entrada (mês/ano) 12/2000

Nome Banco do Brasil S.A.

Cargo Superintendente Private Bank 

Data de entrada (mês/ano) 06/2019

Data de saída (mês/ano) 11/2020

Nome Banco do Brasil S.A.

Cargo Gerente Executivo 

Data de entrada (mês/ano) 01/2017

Data de saída (mês/ano) 06/2019

Nome Banco do Brasil S.A.

Cargo (último) Gerente Geral

Data de entrada (mês/ano) 10/2012

Data de saída (mês/ano) 01/2017

Graduação

Curso Ciências Econômicas

Instituição Universidade Federal do Paraná

Data da conclusão (mês/ano) 01/2004

Mestrado

Curso Desenvolvimento Econômico

Instituição Gestão de Instituições Financeiras 

Data da conclusão (mês/ano) 12/2010

Pós Graduação

Curso Gestão de Instituições Financeiras 

Instituição FAE Business School

Data da conclusão (mês/ano) 12/2004

Título Certificação de Conselheiro de Administração

Órgão Certificador IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa

Título CFP – Certified Financial Planner

Órgão Certificador IBCPF

Título CPA20

Órgão Certificador Anbima

Cargos ocupados em Entidades de Classe
N/A

Formação

Certificação Profissional

Informações Gerais

Experiência Profissional

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3



#interna#

Nome Marcelo Marques Pacheco

Email mmarques@bb.com.br

Data de Nascimento 01/06/1972

Instituição Atual BB DTVM S.A.

Cargo Diretor Executivo Gestão de Ativos

Data em que assumiu cargo atual 02/2019

Data em que passou a fazer parte do atual departamento 11/2007

Data de entrada (mês/ano) 10/1997

Nome Banco do Brasil S.A

Cargo (último) Analista Sênior

Data de entrada (mês/ano) 04/1987

Data de saída (mês/ano) 10/1997

Curso Ciências Econômicas

Instituição Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ

Data da conclusão (mês/ano) 12/1993

Curso MBA em Finanças

Instituição IBMEC - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais

Data da conclusão (mês/ano) 09/2000

Curso Economia

Instituição IBMEC - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais

Data da conclusão (mês/ano) 01/2005

Título CGA - Certificação de Gestores

Órgão Certificador ANBIMA

Cargos ocupados em Entidades de Classe
N/A

Certificação Profissional

Mestrado

Formação

Informações Gerais

Experiência Profissional

Instituição 1

Graduação

Pós Graduação

mailto:mmarques@bb.com.br#


#interna#

Nome Flavio Mattos Gonçalves Almeida

Email flaviomattos@bb.com.br

Data de Nascimento 17/04/1972

Instituição Atual BB DTVM S.A.

Cargo Gerente Executivo de Fundos de Renda Fixa e Câmbio

Data em que assumiu cargo atual 09/2015

Data em que passou a fazer parte do atual departamento 05/2008

Data de entrada (mês/ano) 05/2008

Nome Previ

Cargo (último) Analista Sênior

Data de entrada (mês/ano) 06/2003

Data de saída (mês/ano) 05/2008

Nome Banco do Brasil S.A

Cargo (último) Analista Sênior

Data de entrada (mês/ano) 02/1988

Data de saída (mês/ano) 06/2003

Entidade ANBIMA

Cargo Vice-Presidente do Grupo Consultivo Permanente de 

Precificação

Curso Economia

Instituição Universidade Federal Fluminense

Data da conclusão (mês/ano) 11/1999

Curso Especialização em Finanças Corporativas

Instituição Universidade Candido Mendes

Data da conclusão (mês/ano) 01/2000

Curso Especialização em Previdência Complementar

Instituição Universidade Federal do Rio de Janeiro

Data da conclusão (mês/ano) 12/2005

Curso Economia

Instituição IBMEC - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais - RJ

Data da conclusão (mês/ano) 01/2011

Título CPA-20

Título CGA - Certificação de Gestores

Órgão Certificador ANBIMA

Título CFP - Certified Finnancial Planner

Órgão Certificador Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais 

Financeiros

Pós Graduação

Mestrado

Certificação Profissional

Formação
Graduação

Pós Graduação

Informações Gerais

Experiência Profissional

Instituição 1

Instituição 2

Cargos ocupados em Entidades de Classe



#interna#

Nome Marcelo Gusmão Arnosti

Email arnosti@bb.com.br

Data de Nascimento 29/06/1974

Instituição Atual BB DTVM S.A.

Cargo Gerente Executivo de Multimercados, renda variável e offshore

Data em que assumiu cargo atual 02/2019

Data em que passou a fazer parte do atual departamento 03/2001

Data de entrada (mês/ano) 03/2001

Nome Banco do Brasil S.A

Cargo Escriturário

Data de entrada (mês/ano) 07/1998

Data de saída (mês/ano) 03/2001 - Cedido à BB DTVM S.A.

Graduação

Curso Ciências Econômicas

Instituição Universidade Estadual Paulista - UNESP - São Paulo

Data da conclusão (mês/ano) 2001

Pós Graduação

Curso MBA Relações Internacionais 

Instituição Fundação Getúlio Vargas - RJ 

Data da conclusão (mês/ano) 2013

Mestrado

Curso Economia

Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Porto Alegre

Data da conclusão (mês/ano) 2003

Título CPA-20

Órgão Certificador ANBIMA

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Informações Gerais

Experiência Profissional

Instituição 1

N/A

Formação

Certificação Profissional

mailto:arnosti@bb.com.br#


#interna#

Nome Marcelo Rodrigues de Farias

Email marcelofarias@bb.com.br

Data de Nascimento 03/10/1969

Instituição Atual BB DTVM S.A.

Cargo Gerente Executivo de Análise e Alocação Doméstica

Data em que assumiu cargo atual 01/2020

Data em que passou a fazer parte do atual departamento 01/2020

Data de entrada (mês/ano) 07/2004

Nome BB DTVM S.A.

Cargo (último) Gerente Executivo Governança, Regulação e Compliance

Data de entrada (mês/ano) 11/2019

Data de saída (mês/ano) 01/2020

Curso Processamento de Dados

Instituição Universidade Veiga de Almeida

Data da conclusão (mês/ano) 04/1998

Curso Finanças Corporativas

Instituição Universidade Cândido Mendes

Data da conclusão (mês/ano) 09/2000

Curso Administração, com Ênfase em Finanças

Instituição IBMEC-RJ

Data da conclusão (mês/ano) 04/2010

Título CPA-20

Órgão Certificador ANBIMA

Título CNPI

Órgão Certificador

APIMEC-Associação dos Analistas e Profissionais de 

Investimento do Mercado de Capitais  

Mestrado

Cargos ocupados em Entidades de Classe
N/A

Certificação Profissional

Informações Gerais

Experiência Profissional

Instituição 1

Formação
Graduação

Pós Graduação

mailto:marcelofarias@bb.com.br#


#interna#

Nome Marconi José Queiroga Maciel

Email marconi@bb.com.br

Data de Nascimento 08/09/1968

Instituição Atual BB DTVM S.A.

Cargo Gerente Executivo de Administração de Fundos

Data em que assumiu cargo atual 11/2019

Data em que passou a fazer parte do atual departamento 11/2019

Data de entrada (mês/ano) 01/2015

Nome Banco do Brasil S.A.

Cargo (último) Gerente de Divisão

Data de entrada (mês/ano) 02/1984

Data de saída (mês/ano) 01/2015

Entidade ANBIMA

Cargo

Comissão Temática de Representação em Administração e 

Custódia

Curso Ciências Econômicas

Instituição Universidade Federal da Paraíba - UFPB

Data da conclusão (mês/ano) 11/1995

Curso MBA Gestão de Negócios

Instituição IBMEC - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais RJ

Data da conclusão (mês/ano) 01/2001

Título CFP - Certified Financial Planner

Órgão Certificador IBCPF

Título Certificação Conselheiro de Administração

Órgão Certificador IBGC

Título CPA 10

Título CPA 20

Título CGA - Certificação de Gestores

Órgão Certificador ANBIMA

Título AAI - Agente Autônomo de Investimentos

Órgão Certificador ANCORD

Título Certificação Área Operações

Órgão Certificador BM&FBOVESPA

Título Certificação Área Compliance

Órgão Certificador BM&FBOVESPA

Informações Gerais

Experiência Profissional

Instituição 1

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação

Pós Graduação

Certificação Profissional

mailto:ecarvalhais@bb.com.br#


#interna#

Nome Renata Sturzeneker Cypreste

Email renatacypreste@bb.com.br

Data de Nascimento 22/05/1969

Instituição Atual

Cargo Gerente Executiva de Comercial

Data em que assumiu cargo atual 01/2020

Data em que passou a fazer parte do atual departamento 01/2020

Data de entrada (mês/ano) 01/2020

Nome Banco do Brasil S.A

Cargo (último) Gerente Geral UN

Data de entrada (mês/ano) 09/2018

Data de saída (mês/ano) 01/2020

Nome BB DTVM

Cargo (último) Gerente de Divisão

Data de entrada (mês/ano) 12/2014

Data de saída (mês/ano) 09/2018

Curso Administração de Empresas

Instituição Mackenzie

Data da conclusão (mês/ano) 09/1997

Curso Direito

Instituição Faculdade Milton Campos

Data da conclusão (mês/ano) 02/1992

Pós Graduação

Curso MBA Executivo em Negócios Financeiros

Instituição FGV

Data da conclusão (mês/ano) 06/2007

Título CPA 20

Órgão Certificador ANBIMA

Informações Gerais

Certificação profissional

Experiência Profissional

Instituição 1

Instituição 2

Formação

Graduação

Graduação

Cargos ocupados em Entidades de Classe
N/A

mailto:renatacypreste@bb.com.br#


#interna#

Nome Isaac Marcovistz

Email isaacmtz@bb.com.br

Data de Nascimento 31/03/1981

Instituição Atual BB DTVM S.A.

Cargo Gerente Executivo de Produtos, Comunicação e Marketing

Data em que assumiu cargo atual dez/20

Data em que passou a fazer parte do atual departamento jan/15

Data de entrada (mês/ano) nov/08

Nome BB DTVM S.A.

Cargo Gerente de Divisão

Data de entrada (mês/ano) jun/18

Data de saída (mês/ano) nov/20

Nome Banco do Brasil S.A.

Cargo Gerente de Relacionamento

Data de entrada (mês/ano) nov/06

Data de saída (mês/ano) nov/08

Entidade N/A

Cargo

Graduação

Curso Ciências Econômicas

Instituição Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

Data da conclusão (mês/ano) jun/05

Pós Graduação

Curso MBA em Negócios Financeiros

Instituição Fundação Getúlio Vargas - FGV/RJ

Data da conclusão (mês/ano) dez/07

Mestrado

Curso Mestrado Profissional em Administração - EBAPE

Instituição Fundação Getúlio Vargas - FGV/RJ

Data da conclusão (mês/ano) dez/18

Título CGA

Órgão Certificador ANBIMA

Informações Gerais

Experiência Profissional

Instituição 2

Formação

Certificação Profissional

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Instituição 1



#interna#

Nome Giselle Cilaine Ilchechen Coelho

Email gisellecoelho@bb.com.br

Data de Nascimento 06/11/1980

Instituição Atual BB DTVM S.A.

Cargo Gerente Executiva de Gestão da Empresa

Data em que assumiu cargo atual 04/2018

Data em que assumiu cargo atual 04/2018

Data de entrada (mês/ano) 02/2016

Nome BB Seguridade

Cargo Gerente de Divisão

Data de entrada (mês/ano) 08/2013

Data de saída (mês/ano) 01/2016

Nome Banco do Brasil S.A.

Cargo Gerente de Divisão

Data de entrada (mês/ano) 06/2009

Data de saída (mês/ano) 08/2013

Curso Sistemas de Informação

Instituição UPIS

Data da conclusão (mês/ano) 08/2007

Curso Pós Administração de Empresas e Finanças Empresariais

Instituição ESAB (EAD)

Data da conclusão (mês/ano) 04/2010

Curso MBA em Administração Empresas/Governança Corporativa

Instituição FGV

Data da conclusão (mês/ano) 10/2016

Curso Mestrado em Gestão Empresarial

Instituição FGV

Data da conclusão (mês/ano) 10/2018

Título CPA-20

Órgão Certificador ANBIMA

Formação
Graduação

Pós Graduação

Pós Graduação

Cargos ocupados em Entidades de Classe
N/A

Informações Gerais

Mestrado

Certificação Profissional

Experiência Profissional

Instituição 1

Instituição 2

mailto:gisellecoelho@bb.com.br#


#interna#

Nome Selma Cristina da Silva

Email selmacsilva@bb.com.br

Data de Nascimento 02/04/1970

Instituição Atual BB DTVM S.A.

Cargo
Gerente Executiva - Governança, Regulação e Gestão 

Financeira

Data em que assumiu cargo atual 10/2017

Data em que passou a fazer parte do atual departamento 10/2017

Data de entrada (mês/ano) 10/2017

Nome BB Securities Limited - Londres

Cargo (último) Diretora Executiva Adjunta

Data de entrada (mês/ano) 03/2014

Data de saída (mês/ano) 10/2017

Nome Banco do Brasil S.A.

Cargo (último) Gerente de Divisão

Data de entrada (mês/ano) 09/1992

Data de saída (mês/ano) 03/2014

Curso Administração de Empresas

Instituição Centro Universitário Nove de Julho - UNINOVE

Data da conclusão (mês/ano) 07/2005

Pós Graduação

Curso Mercado de Capitais

Instituição Universidade Paulista - UNIP

Data da conclusão (mês/ano) 08/2007

Título CPA-20

Órgão Certificador ANBIMA

Título UK Financial Regulation

Órgão Certificador CISI - Londres - Reino Unido

Título Securities - Level 3

Órgão Certificador CISI - Londres - Reino Unido

Informações Gerais

Experiência Profissional

Instituição 1

Formação

Comentários adicionais
N/A

Instituição 2

Cargos ocupados em Entidades de Classe
N/A

Graduação

Certificação profissional

mailto:selmacsilva@bb.com.br#


#interna#

Nome Carlos Frederico Gomes Valladares

Email carlosfrederico@bb.com.br

Data de Nascimento 11/01/1970

Instituição Atual BB DTVM S.A.

Cargo Gerente Executivo de Riscos

Data em que assumiu cargo atual 01/2018

Data em que passou a fazer parte do atual departamento 03/2011

Data de entrada (mês/ano) 10/1997

Nome Banco do Brasil S.A

Cargo (último) Assessor

Data de entrada (mês/ano) 05/1984

Data de saída (mês/ano) 10/1997

Entidade

ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais

Cargo Comissão Temática Gestão de Riscos

Curso Ciências Contábeis

Instituição FIJ-Faculdades Integradas de Jacarepaguá

Data da conclusão (mês/ano) 1998

Curso MBA Finanças e Mercado de Capitais

Instituição PUC - RJ

Data da conclusão (mês/ano) 1999

Curso Administração

Instituição IBMEC - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais - RJ

Data da conclusão (mês/ano) 2011

Título CPA-20

Órgão Certificador ANBIMA

Informações Gerais

Experiência Profissional

Instituição 1

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação

Certificação Profissional

Pós Graduação

Mestrado

mailto:carlosfrederico@bb.com.br#


#interna#

Nome Manoel Aparecido Rodrigues

Email manoelrodrigues@bb.com.br

Data de Nascimento 29/01/1971

Instituição Atual BB DTVM S.A.

Cargo Gerente de Divisão - Fundos Renda Fixa Indexados

Data em que assumiu cargo atual 11/2016

Data em que passou a fazer parte do atual departamento 11/2016

Data de entrada (mês/ano) 05/1998

Nome Banco do Brasil S.A

Cargo Caixa Executivo

Data de entrada (mês/ano) 07/1993

Data de saída (mês/ano) 05/1998

Curso Administração de Empresas

Instituição Instituto Superior de Ciências Aplicadas - Limeira/SP

Data da conclusão (mês/ano) 12/1994

Curso Especialização em Mercado de Capitais e Commodities

Instituição Universidade Cândido Mendes - RJ

Data da conclusão (mês/ano) 12/1999

Curso Administração de Empresas - Gestão Empresarial

Instituição Fundação Getúlio Vargas - Ebape - Rio de Janeiro

Data da conclusão (mês/ano) 01/2006

Título CPA-20

Órgão Certificador ANBIMA

Mestrado

Certificação Profissional

Cargos ocupados em Entidades de Classe
N/A

Informações Gerais

Experiência Profissional

Comentários adicionais

Título Dissertação Mestrado / A Composição da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna e os fundos de investimento no 

Brasil: Análise dos fatores de influência.

Instituição 1

Formação
Graduação

Pós Graduação

mailto:manoelrodrigues@bb.com.br#


#interna#

Nome Marise Reis de Freitas

Email mrfreitas@bb.com.br 

Data de Nascimento 30/11/1962

Instituição Atual BB DTVM S.A.

Cargo Gerente de Divisão - Fundos de Renda Fixa e RF Crédito

Data em que assumiu cargo atual 09/2015

Cargo anterior
Gerente de Divisão - Fundos de Renda Fixa Exclusivos 

Discricionários

Data em que assumiu cargo anterior 09/2014

Data em que passou a fazer parte do atual departamento 09/2014

Data de entrada (mês/ano) 05/1998

Nome Banco do Brasil S.A

Cargo (último) Analista de Negócios

Data de entrada (mês/ano) 07/1993

Data de saída (mês/ano) 05/1998

Curso Ciências Econômicas

Instituição Universidade Federal Fluminense

Data da conclusão (mês/ano) fev/90

Curso Análise de Conjuntura Econômica

Instituição Instituto de Economia - UFRJ

Data da conclusão (mês/ano) dez/98

Curso MBA em Finanças

Instituição COPPEAD - UFRJ

Data da conclusão (mês/ano) dez/00

Curso Economia Empresarial e Finanças

Instituição Fundação Getúlio Vargas - RJ

Data da conclusão (mês/ano) mai/11

Título CPA20 

Título CGA (isenção)

Órgão Certificador

ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais

Graduação

Pós Graduação 1

Mestrado

Certificação Profissiional

Pós Graduação 2

Informações Gerais

Experiência Profissional

Instituição 1

Formação

Cargos ocupados em Entidades de Classe
N/A



#interna#

Nome Rodolfo Rocha Pires

Email rodolfopires@bb.com.br

Data de Nascimento 31/08/1977

Instituição Atual BB DTVM S.A.

Cargo Gerente de Divisão - Fundos de Renda Fixa Exclusivos

Data em que assumiu cargo atual 11/2018

Data em que passou a fazer parte do atual departamento 11/2018

Data de entrada (mês/ano) 08/2002

Nome Banco do Brasil S.A

Cargo (último) Escriturário

Data de entrada (mês/ano) 04/2000

Data de saída (mês/ano) 08/2002

Curso Ciências Econômicas

Instituição Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Data da conclusão (mês/ano) 04/1999

Curso MBA Gestão de Ativos

Instituição PUC-RIO

Data da conclusão (mês/ano) 08/2005

Curso MBA Gestão Bancária

Instituição UNIELEVA

Data da conclusão (mês/ano) 07/2018

Título CPA-20

Título CGA - Certificação de Gestores

Órgão Certificador ANBIMA

Informações Gerais

Experiência Profissional

Instituição 1

Cargos ocupados em Entidades de Classe
N/A

N/A

Formação
Graduação

Pós Graduação

Pós Graduação

Certificação profissional

Comentários adicionais

mailto:rodolfopires@bb.com.br#


#interna#

Nome Wilton Carlos Albuquerque dos Santos

Email ww.santos@bb.com.br

Data de Nascimento 13/05/1964

Instituição Atual BB DTVM S.A.

Cargo Gerente de Divisão - Fundos de Renda Fixa para coligadas

Data em que assumiu cargo atual 06/2014

Data em que passou a fazer parte do atual departamento 11/2006

Data de entrada (mês/ano) 04/2000

Nome Banco do Brasil S.A.

Cargo (último) Gerente de Expediente

Data de entrada (mês/ano) 04/1983

Data de saída (mês/ano) 04/2000

Curso ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

Instituição Universidade Cândido Mendes - Rio (RJ)

Data da conclusão (mês/ano) 06/1998

Curso Finanças Corporativas

Instituição Universidade Cândido Mendes - Rio (RJ)

Data da conclusão (mês/ano) 12/2000

Curso MBA em Gestão de Ativos

Instituição Pontifícia Univesidade Católica - PUC Rio (RJ)

Data da conclusão (mês/ano) 12/2002

Curso Mestrado Profissiional em Administração

Instituição IBMEC - Rio (RJ)

Data da conclusão (mês/ano) 08/2013

Título CPA-20

Título CGA (isenção)

Órgão Certificador

ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais

Informações Gerais

Experiência Profissiional

Instituição 1

Formação
Graduação

Pós Graduação

Cargos ocupados em Entidades de Classe
N/A

Pós Graduação

Mestrado

Certificação Profissional



#interna#

Nome Roberto Batista de Jesus

Email robertobatista@bb.com.br

Data de Nascimento  14/04/1972 

Instituição Atual BB DTVM S.A.

Cargo Gerente de Divisão - Fundos de Renda Fixa e Câmbio

Data em que assumiu cargo atual 01/2017

Data em que passou a fazer parte do atual departamento 06/2008

Data de entrada (mês/ano) 06/2008

Nome Banco do Brasil S.A

Cargo (último) Analista pleno

Data de entrada (mês/ano) 05/1986

Data de saída (mês/ano) 06/2008

Curso Ciências Contábeis

Instituição Faculdade Moraes Jr

Data da conclusão (mês/ano) 03/2000

Curso MBA em Finanças

Instituição IBMEC

Data da conclusão (mês/ano) 12/2003

Curso MBA Executivo

Instituição FGV

Data da conclusão (mês/ano) 10/2003

Curso Mestrado Profissional em Sistema de Informações

Instituição UFF/LATEC

Data da conclusão (mês/ano) 07/2013

Título CPA20 

Título CGA (isenção)

Órgão Certificador

ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais

N/A

Graduação

Pós Graduação 1

Pós Graduação 2

Mestrado

Certificação Profissiional

Comentários adicionais

Informações Gerais

Experiência Profissional

Instituição 1

Cargos ocupados em Entidades de Classe
N/A

Formação



#interna#

Nome Vinicius Ribeiro Vieira

Email viniciusvieira@bb.com.br

Data de Nascimento 28/11/1985

Instituição Atual BB DTVM S.A.

Cargo Gerente de Divisão - Fundos de Ações Ativos

Data em que assumiu cargo atual 01/2017

Data em que passou a fazer parte do atual departamento 07/2012

Data de entrada (mês/ano) 07/2011

Nome Banco do Brasil S.A

Cargo (último) Gerente de Serviços

Data de entrada (mês/ano) 08/2007

Data de saída (mês/ano) 07/2011

Curso Economia

Instituição Universidade Federal do Rio de Janeiro - RJ

Data da conclusão (mês/ano) 02/2009

Pós Graduação

Curso Mestrado em Economia

Instituição UFRJ - RJ

Data da conclusão (mês/ano) 11/2011

Título CPA-20

Título CGA

Órgão Certificador ANBIMA

Cargos ocupados em Entidades de Classe
N/A

Certificação Profissional

Informações Gerais

Experiência Profissional

Instituição 1

Formação
Graduação

mailto:viniciusvieira@bb.com.br#


#interna#

Nome Frederico Monteiro de Aguiar

Email fredericomonteiro@bb.com.br

Data de Nascimento 21/11/1980

Instituição Atual BB DTVM S.A.

Cargo Gerente de Divisão - Fundos Offshore e Alocação no Exterior

Data em que assumiu cargo atual 09/2020

Data em que passou a fazer parte do atual departamento 09/2020

Data de entrada (mês/ano) 02/2015

Nome Banco do Brasil S. A.

Cargo (último)

Data de entrada (mês/ano)

Data de saída (mês/ano)

Curso Administração

Instituição Universidade Cândido Mendes

Data da conclusão (mês/ano) 09/2014

Curso MBA em Financas e Gestão Corporativa

Instituição Universidade Cândido Mendes

Data da conclusão (mês/ano) 07/2016

Título CGA

Título CPA20

Órgão Certificador ANBIMA

Pós Graduação

Cargos ocupados em Entidades de Classe
N/A

Informações Gerais

Experiência Profissional

Instituição 1

Certificação Profissional

Formação
Graduação



#interna#

Nome Verana Barbosa Regattieri

Email verana@bb.com.br

Data de Nascimento 30/07/1978

Instituição Atual BB DTVM S.A.

Cargo Gerente de Divisão - Fundos de Ações Indexados

Data em que assumiu cargo atual 01/2017

Data em que passou a fazer parte do atual departamento 01/2017

Data de entrada (mês/ano) 05/2006

Nome Previ - Diretoria de Investimentos

Cargo (último) Analista Pleno

Data de entrada (mês/ano) 09/2003

Data de saída (mês/ano) 05/2006

Nome Banco do Brasil S.A

Cargo (último) Analista Junior

Data de entrada (mês/ano) 05/2001

Data de saída (mês/ano) 09/2003

Curso Ciências Econômicas

Instituição Universidade Federal do Espírito Santo

Data da conclusão (mês/ano) 12/2000

Curso MBA Gestão Empresarial

Instituição UCAM - Universidade Cândido Mendes

Data da conclusão (mês/ano) 04/2016

Curso Economia Empresarial

Instituição UCAM - Universidade Cândido Mendes

Data da conclusão (mês/ano) 09/2008

Título CPA-20

Título CGA - Certificação de Gestores

Órgão Certificador ANBIMA

Graduação

Pós Graduação

Mestrado

Certificação profissional

Informações Gerais

Experiência Profissional

Instituição 1

Instituição 2

Formação

Cargos ocupados em Entidades de Classe
N/A

mailto:verana@bb.com.br#


#interna#

Nome Luiz Eduardo Carvalho Terra de Faria

Email  terradefaria@bb.com.br

Data de Nascimento 03/06/1971

Instituição Atual BB DTVM S.A.

Cargo Gerente de Divisão - Fundos Multimercados Exclusivos

Data em que assumiu cargo atual 11/2007

Data em que passou a fazer parte do atual departamento 11/2007

Data de entrada (mês/ano) 03/1996

Nome Banco do Brasil S.A

Cargo Carreira Administrativa

Data de entrada (mês/ano) 04/1993

Data de saída (mês/ano) 03/1996

Graduação

Curso Economia

Instituição Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Data da conclusão (mês/ano) 12/1999

Pós Graduação

Curso MBA - Finanças e Mercado de Capitais

Instituição PUC - RJ

Data da conclusão (mês/ano) 12/2000

Mestrado

Curso Administração de Empresas - Finanças

Instituição PUC - RJ
Data da conclusão (mês/ano) 12/2008

Título CPA-20

Título CGA - Certificação de Gestores

Órgão Certificador ANBIMA

Cargos ocupados em Entidades de Classe
N/A

Informações Gerais

Experiência Profissional

Instituição 1

Formação

Certificação Profissional



Nome Rafael Vidal Esteves

Email resteves@bb.com.br 

Data de Nascimento 01/10/1981

Instituição Atual BB DTVM S.A.

Cargo Gerente de Divisão - Fundos de Fundos

Data em que assumiu cargo atual 01/2017

Data em que passou a fazer parte do atual departamento 03/2011

Data de entrada (mês/ano) 06/2008

Nome Banco do Brasil S.A

Cargo Gerente de Relacionamento

Data de entrada (mês/ano) 09/2002

Data de saída (mês/ano) 06/2008

Graduação

Curso Ciências Econômicas

Instituição UFF

Data da conclusão (mês/ano) 07/2005

Pós Graduação

Curso MBA Executivo em Negócios Financeiros

Instituição PUC-Rio

Data da conclusão (mês/ano) 07/2011

Título CPA-20

Título CGA

Órgão Certificador ANBIMA

Formação

Certificação profissional

Informações Gerais

Experiência Profissional

Instituição 1

Cargos ocupados em Entidades de Classe
N/A

mailto:resteves@bb.com.br#


Nome Luis Claudio Leite Tavares

Email marcelolopes@bb.com.br

Data de Nascimento 29/07/1972

Instituição Atual BB DTVM S.A.

Cargo Gerente de Divisão - Análise Fundamentalista e Quantitativa

Data em que assumiu cargo atual 02/2018

Data em que passou a fazer parte do atual departamento 05/2008

Data de entrada (mês/ano) 05/2008

Nome Banco do Brasil S.A

Cargo (último) Assessor Pleno

Data de entrada (mês/ano) 03/2000

Data de saída (mês/ano) 05/2008

Curso Engenharia Mecânica

Instituição UFRJ

Data da conclusão (mês/ano) 11/1995

Curso Pós Graduação em Finanças

Instituição UCAM

Data da conclusão (mês/ano) 03/2005

Curso Pós Graduação em Auditoria, Contabilidade e Governança

Instituição UCAM

Data da conclusão (mês/ano) 09/2006

Título CPA-20

CGA - Certificação de Gestores

Órgão Certificador

ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais

Informações Gerais

Experiência Profissional

Instituição 1

Formação
Graduação

Pós Graduação

Cargos ocupados em Entidades de Classe
N/A

Mestrado

Certificação Profissional

mailto:marcelolopes@bb.com.br#


Nome Marcelo Rebelo Lopes

Email marcelolopes@bb.com.br

Data de Nascimento 22/01/1981

Instituição Atual BB DTVM S.A.

Cargo Gerente de Divisão - Análise Macroeconômica

Data em que assumiu cargo atual 02/2019

Data em que passou a fazer parte do atual departamento 03/2009

Data de entrada (mês/ano) 03/2009

Nome Banco do Brasil S.A

Cargo (último) Gerente de Relacionamento

Data de entrada (mês/ano) 12/2000

Data de saída (mês/ano) 03/2009

Curso Jornalismo

Instituição UERJ

Data da conclusão (mês/ano) 12/2005

Curso Ciências Econômicas

Instituição UFF

Data da conclusão (mês/ano) 07/2010

Curso Mestrado Profissional em Economia

Instituição IBMEC

Data da conclusão (mês/ano) 09/2014

Título CPA-20

Órgão Certificador

ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais

Informações Gerais

Experiência Profissional

Instituição 1

Formação
Graduação

Cargos ocupados em Entidades de Classe
N/A

Graduação

Mestrado

Certificação Profissional

mailto:marcelolopes@bb.com.br#


Nome Marcio Fadigas de Almeida

Email mfadigas@bb.com.br

Data de Nascimento 22/07/1967

Instituição Atual BB DTVM S.A.

Cargo Gerente de Divisão - Análise de Crédito

Data em que assumiu cargo atual 11/2019

Data em que passou a fazer parte do atual departamento 11/2019

Data de entrada (mês/ano) 08/2004

Nome Banco do Brasil S.A

Cargo (último) Analista Pleno

Data de entrada (mês/ano) 02/1988

Data de saída (mês/ano) 08/2004

Curso Administração de Empresas

Instituição Universidade Veiga de Almeida

Data da conclusão (mês/ano) 07/1993

Curso MBA Executivo em Administração de Empresas

Instituição IBMEC

Data da conclusão (mês/ano) 03/1997

Curso Pós-graduação em Finanças

Instituição Universidade Candido Mendo

Data da conclusão (mês/ano) 10/2000

Curso Mestrado em Economia

Instituição IBMEC

Data da conclusão (mês/ano) 03/2010

Título CPA-20

Título CGA - Certificação de Gestores

Órgão Certificador ANBIMA

Certificação profissional

Comentários adicionais
N/A

Pós Graduação

Graduação

Pós Graduação

Mestrado

Cargos ocupados em Entidades de Classe
N/A

Formação

Informações Gerais

Experiência Profissional

Instituição 1

mailto:mfadigas@bb.com.br#


Nome Juliano Otavio Mendes dos Santos

Email juliano.santos@bb.com.br

Data de Nascimento  18/02/1979 

Instituição Atual BB DTVM S.A.

Cargo Gerente de Divisão - Modelagem para Risco de Mercado e Liquidez

Data em que assumiu cargo atual 11/2019

Data em que passou a fazer parte do atual departamento 11/2019

Data de entrada (mês/ano) 07/2007

Nome Banco do Brasil S.A

Cargo (último) Analista Pleno

Data de entrada (mês/ano) 04/2002

Data de saída (mês/ano) 07/2007

Curso Ciências Econômicas

Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Data da conclusão (mês/ano) 02/2002

Curso MBA - FINANCAS CORPORATIVAS 

Instituição IBMEC

Data da conclusão (mês/ano) 10/2018

Título CPA-20

Título CGA - Certificação de Gestores

Órgão Certificador ANBIMA

Título FRM - FINANCIAL RISK MANAGER CERTIFICATION

Órgão Certificador GARP

Informações Gerais

Experiência Profissional

Instituição 1

Cargos ocupados em Entidades de Classe
N/A

Formação

Certificação profissional

Graduação

Pós Graduação

mailto:juliano.santos@bb.com.br#


Nome Adriano de Souza Abelaira Paz

Email adrianopaz@bb.com.br 

Data de Nascimento 26/04/1970

Instituição Atual BB DTVM S.A.

Cargo
Gerente de Divisão - Informações para Riscos de Mercado e 

de Liquidez de FI

Data em que assumiu cargo atual 03/2015

Data em que passou a fazer parte do atual departamento 05/2014

Data de entrada (mês/ano) 05/2014

Nome Banco do Brasil S.A

Cargo Analista Senior

Data de entrada (mês/ano) 01/2006

Data de saída (mês/ano) 1/5/2014 - Cedido à BB DTVM

Curso Engenharia Química

Instituição Universidade Federal Fluminense

Data da conclusão (mês/ano) 12/1999

Curso MBA Gestão de Risco

Instituição PUC-Rio

Data da conclusão (mês/ano) 10/2005

Informações Gerais

Experiência Profissional

Instituição 1

Formação
Graduação

Pós Graduação

Cargos ocupados em Entidades de Classe
N/A



Nome Adriana Mól Silva de Holanda Barbosa

Email adrianamol@bb.com.br

Data de Nascimento 09/01/1973

Instituição Atual BB DTVM S.A.

Cargo

Gerente de Divisão - Gestão de Riscos de Mercado e de 

Liquidez de FI

Data em que assumiu cargo atual 05/2014

Data em que passou a fazer parte do atual departamento 05/2014

Data de entrada (mês/ano) 05/2014

Nome Banco do Brasil S.A - Diretoria de Risco

Cargo Analista Senior

Data de entrada (mês/ano) 07/2004

Data de saída (mês/ano) 05/2014

Nome BB DTVM - Divisão de Fundos Cambiais

Cargo Analista Pleno

Data de entrada (mês/ano) 06/2000

Data de saída (mês/ano) 07/2004

Curso Matemática

Instituição Universidade Federal Fluminense

Data da conclusão (mês/ano) 12/1995

Curso Especialização em Finanças Corporativas

Instituição Universidade Candido Mendes

Data da conclusão (mês/ano) 08/2001

Curso Engenharia de Produção, com especialização em finanças

Instituição Universidade Federal Fluminense

Data da conclusão (mês/ano) 12/2006

Título CPA-20

Órgão Certificador ANBIMA

Informações Gerais

Experiência Profissional

Instituição 1

Instituição 2

Formação
Graduação

Pós Graduação

Cargos ocupados em Entidades de Classe
N/A

Mestrado

Certificação Profissional



Nome Ricardo Cesar Massena Misiec

Email misiec@bb.com.br 

Data de Nascimento 20/07/1967

Instituição Atual BB DTVM S.A.

Cargo Gerente de Divisão - Compliance  e Controles Internos

Data em que assumiu cargo atual 08/2012

Data em que passou a fazer parte do atual departamento 08/2012

Data de entrada (mês/ano) 08/1997

Nome Banco do Brasil S.A.

Cargo (último) Operador Financeiro

Data de entrada (mês/ano) 07/1993
Data de saída (mês/ano) 08/1997

Curso Administração de empresas

Instituição Universidade Católica de Brasília

Data da conclusão (mês/ano) jul/91

Curso Especialização IAG Master em Análise de Investimentos

Instituição PUC Rio

Data da conclusão (mês/ano) 04/1993

Informações Gerais

Experiência Profissional

Instituição 1

Formação
Graduação

Pós Graduação

Cargos ocupados em Entidades de Classe
N/A

mailto:misiec@bb.com.br#


Nome Mauro Luiz Martins de Faria

Email mauromartinsfar@bb.com.br

Data de Nascimento 07/05/1970

Instituição Atual BB DTVM S.A.

Cargo Gerente de Divisão - Fundos Multimercados Exclusivos

Data em que assumiu cargo atual 12/2018

Data em que passou a fazer parte do atual departamento 05/2002

Data de entrada (mês/ano) 05/2002

Nome Banco do Brasil S.A

Cargo (último) Escriturário

Data de entrada (mês/ano) 05/1985

Data de saída (mês/ano) 05/2002

Curso Administração de Empresas

Instituição Instituto Metodista Bennett/RJ

Data da conclusão (mês/ano) 02/2001

Curso MBA Gestão de Ativos

Instituição PUC RIO

Data da conclusão (mês/ano) 08/2005

Curso Mestrado Profissiional em Administração

Instituição IBMEC - Rio (RJ)

Data da conclusão (mês/ano) 07/2011

Título CPA-20

Título CGA - Certificação de Gestores

Órgão Certificador ANBIMA

Informações Gerais

Experiência Profissional

Instituição 1

Cargos ocupados em Entidades de Classe
N/A

N/A

Formação
Graduação

Pós Graduação

Mestrado

Certificação profissional

Comentários adicionais
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Anexo 5 
CURRÍCULO  

 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO 
E SUPORTE DE TI e DIVISÃO DE 

GOVERNANÇA DE TI E 
ANALYTICS  

 

 
 
 
 

Dezembro 
2020 

 



 

 

 

 
 
 
 

2 

#Pública 

 

Divisão de Governança TI e Analytics 
 

Gerente de Divisão 
Evandir Alves Barboza 

Graduação em Processamento de Dados 
Pós-Graduação em Análise, Projetos e Gerência de Sistemas 

Pós-Graduação em Banco de Dados: Data Warehousing, Data Mining e Gestão do Conhecimento nas Empresas 
Pós-Graduação em Arquitetura Empresarial e Sistemas Corporativos 

MBA em Finanças 

Atua desde 1999 na área de desenvolvimento de Sistemas e Banco de Dados 
 

Assessor Sênior  
Adriano Correia Louzada 

Bacharel em Sistemas de Informação 
Pós-Graduação em Finanças e Gestão Corporativa 

Pós-Graduação em Análise e Projeto de Sistemas 

Atua desde 2011 na área de Tecnologia da Informação 
 

Assessor Sênior  
Filipo Mariano Soares de Lima 

Graduação em Administração de Empresas 
MBA em Finanças 

 

Assessor Sênior  
Flavio William Pereira de Oliveira 

Graduação em Administração 
MBA em Controladoria e Finanças 

Pós-Graduação em Análise e Projeto de Sistemas 
Atua desde 1996 na área de desenvolvimento de Sistemas e Banco de Dados 

 

Assessor Sênior  
Patrick Gonçalves Rattes 

Bacharel em Informática 
Pós-Graduação em Engenharia de Software 

Atua desde 2005 na área de desenvolvimento de sistemas 
 

Gerente de Equipe 

Marcos Coutinho Monnerat Araujo 
Bacharel em Desenho Industrial 

Mestre em Sistemas Computacionais - Realidade Virtual 
MBA em Gestão de Investimentos 

Certificação de Gestores Anbima - CGA 
Pós-Graduação em Business Inteligence (em andamento) 

Atua desde 2018 na área de Business Inteligence e Analytics 
 

Assessor Pleno 

Ana Gabriela da Silva Teixeira 
Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

MBA em Gestão de Investimentos 
MBA em Gestão Empresarial 

Atua desde 2017 na área de Tecnologia de Informação 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Assessor Pleno 

Claudio Neumann Souza 
Bacharel em Informática 

Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas 

Atua desde 2001 na área de desenvolvimento de Sistemas 

 

Assessor Pleno 

Conrado Gomes de Queiroz Barros 
Bacharel em Sistemas de Informação 

MBA em Gestão Empresarial 
Atua desde 2012 na área de Tecnologia da Informação 

 

Assessor Pleno 
Priscila Barbosa dos Santos 

Graduação em Matemática 
Pós-Graduação em Finanças e Gestão Corporativa 

Especialização em Ciência de Dados 
Pós-Graduação em Business Intelligence – Conclusão em Fev/2021 

Atua desde 2018 na área de Business Intelligence e Analytics 
 

Assessor Júnior 

Livio Ludolff 
Graduação em Ciências Contábeis 

Pós-Graduação em Ciência de Dados e Big Data 
Atua desde 2019 na área de Business Intelligence e Analytics 
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Divisão de Desenvolvimento e Suporte de TI 

 

Gerente de Divisão 

Adriano de Souza Abelaira Paz 

Graduação Engenharia Química 
Pós-Graduação em Análise, Projetos e Gerência de Sistemas 

MBA Gestão de Riscos 
MBA Executivo em Business Analytics e Big Data 

 

Assessor Sênior  

Fabio Mesquita Henriques 

Graduação em Direito 
Graduação em Ciências Contábeis 

MBA em Finanças 
Atua desde 1999 na área de desenvolvimento de Sistemas e Banco de Dados 

 

Assessor Sênior 

Fernando Ferreira de Souza 

Bacharel em Sistemas de Informação 
Pós-Graduação em Engenharia e Arquitetura de Software 

Atua desde 2014 na área de desenvolvimento de Sistemas 
 

Assessor Sênior 
Katia Elizabete Andrade Silva 

Tecnólogo Processamento de Dados 

Pós-graduação Gestão e Finanças 
Pós-graduação Gestão Previdenciária 

 

Assessor Sênior 

Bruno Silva Baena de Souza 
Graduação em Engenharia da Computação 

Atua desde 2012 na área de Tecnologia da Informação 

 

Assessor Sênior 

Jonas Zandonoto de Lima 
Graduação em Ciências da Computação 

Mba Executivo – Gerenciamento de Projetos 

 

Assessor Pleno  

Sérgio Freire do Nascimento 
Graduação em Administração 

Graduação em Contabilidade 

Pós-Graduação em Análise e Desenvolvimento de Software 
Atua desde 2014 na área de desenvolvimento de sistemas 

 

Assessora Pleno 

Luciana Ludmila Corbo Costa 
Tecnólogo em Desenvolvimento de Sistemas para Internet 

Pós-Graduação em Finanças e Gestão de Empresas 

MBA em Inteligência de Negócio 
Atua desde 2011 na área de desenvolvimento de Sistemas 
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Assessor Pleno  

Sérgio Freire do Nascimento 
Graduação em Administração 

Graduação em Contabilidade 
Pós-Graduação em Análise e Desenvolvimento de Software 

Atua desde 2014 na área de desenvolvimento de sistemas 

 

Assessora Pleno 

Cristian Barbosa Celestino 
Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

Pós-Graduação em Engenharia de Dados 

Atua desde 2010 na área de desenvolvimento de sistemas  
 

Assessora Pleno 
Renato Pereira Reggiani 

Tecnólogo em Gestão de Pessoas 
MBA em Finanças 

 

Assessora Pleno 
Rosana de Paula Coutinho Barros 

Graduação em Ciências da Computação 
Pós-Graduação em Análise, Projetos e Gerência de Sistemas 

Pós-Graduação MFA em Design Digital 
Pós-Graduação em Ciência da Dados e Big Data – Conclusão em Jun/2021 

Atua desde 2015 na área de Tecnologia da Informação 

 

Assessora Pleno 

Gustavo Cunha Teles 
Pós-Graduação em Banco de Dados  

Pós-Graduação em Ciência de Dados e Big Data Analytics 
Atua desde 2018 na área de Tecnologia da Informação 

 

Assessor Júnior  
Rodrigo Loureiro Cardoso 

Graduação em Ciências da Computação 
Pós-Graduação em Desenvolvimento Orientado a Objetos com Java 

Atua desde 2019 na área de desenvolvimento de sistemas 
 

Assessor Júnior  

Bruno Ricardo Pereira Leite 
Tecnólogo em Desenvolvimento de Sistemas WEB 

MBA em Administração e Finanças 
Atua desde 2020 na área de desenvolvimento de sistemas 
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Gestores de Recursos 
 Brasil  

BB Gestão de Recursos – 
DTVM S.A. 

Principais Fundamentos do Rating  
Rating ‘Excelente’: O rating da BB Gestão de Recursos – DTVM S.A. (BB DTVM) reflete um 
processo de investimento robusto e bem disciplinado, franquia e participação de mercado 
amplas e uma forte geração de receitas e lucratividade. Também considera a estrutura 
organizacional bem segregada e segmentada, a equipe experiente e a robusta estrutura de 
risco e controles. Reflete, ainda, a contínua melhora da estrutura tecnológica da gestora, assim 
como a larga supervisão e o suporte de seu acionista, o conglomerado financeiro Banco do 
Brasil S.A. (BdB, Rating Nacional de Longo Prazo ‘AA(bra)’/Perspectiva Estável).  

O rating se aplica apenas às atividades da BB DTVM no mercado doméstico e não inclui seus 
fundos no exterior, a gestão de fundos de fundos, nem as atividades de private banking. O rating 
também não considera outras companhias do grupo, como a Brasilprev Seguros e Previdência 
S.A., responsável pelos planos de previdência privada; a BB Seguridade Participações S.A., que 
responde pelas atividades de seguros; e a Previ - Caixa de Previdência dos Funcionários Banco 
do Brasil. Estas atividades têm processos e políticas próprios e são segregadas da BB DTVM.  

Resiliência à Pandemia: Os ativos sob gestão (Asset Under Management – AUM) da BB DTVM 
continuaram crescendo no primeiro semestre de 2020 (4%), chegando a BRL1,1 trilhão, apesar 
da volatilidade causada pela pandemia de coronavírus. Além disso, a gestora conseguiu 
preservar processos e fluxos de trabalho diante dos protocolos de distanciamento social. A 
maioria dos profissionais tem trabalhado de forma remota, sem falhas operacionais relevantes.  

Principais Desafios: Na opinião da Fitch, os principais desafios da gestora são reforçar as 
pesquisas em mercados externos para ampliar o desenvolvimento de suas capacidades globais 
de investimento, continuar a fortalecer e integrar o sistema de front office e os controles de 
risco e aumentar sua diversificação com fundos de maior valor agregado.  

Robusto Processo de Investimento: As decisões são tomadas seguindo uma sólida estrutura 
de comitês e fóruns com responsabilidades bem definidas e formalizadas. Há uma ampla gama 
de mandatos e carteiras, com vasta cobertura da indústria local na oferta de produtos, porém 
concentrados em estratégias de renda fixa. O processo de investimento combina uma 
abordagem top-down com uma profunda análise bottom-up.  

Recursos de Investimento: A BB DTVM conta com uma estrutura organizacional robusta, 
organizada e segmentada, com profissionais qualificados e experientes. A rotatividade da 
diretoria não tem impactado a continuidade dos trabalhos e da estratégia. O sistema de front 
office foi desenvolvido internamente, sendo bem automatizado, embora a integração com 
prestadores de serviços e com o sistema de risco ainda possua interações manuais. 

Gestão de Risco: A BB DTVM é supervisionada por diversas entidades externas, como os 
reguladores brasileiros. As áreas de risco e de compliance são independentes e possuem fortes 
controles, com reporte direto ao CEO. A cultura de risco é conservadora, e a empresa utiliza 
um abrangente conjunto de ferramentas de gestão de risco, como testes de estresse.  

Desempenho dos Investimentos: O desempenho dos fundos da BB DTVM foi consistente e 
alinhado a seus objetivos e ao dos pares no período de 36 meses encerrado em abril de 2020.  

Companhia & Atendimento a Clientes: A BB DTVM é a maior gestora de recursos no Brasil, 
com AUM de BRL1,1 trilhão e 20,6% de participação de mercado em junho de 2020. 
Estabelecida em 1986, é subsidiária integral do BdB, o maior conglomerado financeiro do 
Brasil por ativos. O BdB é controlado pelo governo brasileiro.   

Rating 

Tipo de Rating Rating 
Pers-
pectiva 

Última 
Ação de 
Rating 

Rating de 
Qualidade de 
Gestão de 
Investimentos 

Excelente Estável 6 de 
agosto de 
2020 

Fonte: Fitch Ratings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia Aplicada 
Metodologia de Rating de Qualidade de 
Gestão de Investimentos (fevereiro de 2020) 

 

 

Analistas 
Pedro E. Gomes 

+55 11 4504 2604 

pedro.gomes@fitchratings.com 

 
Felipe Baquero Riveros 

+57 1 484 6770 

felipe.baquero@fitchratings.com 

 

https://www.fitchratings.com/site/re/895332
https://www.fitchratings.com/site/re/895332
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Estrutura Organizacional 

 

Processo de Investimento [Excelente] 

Objetivos do Investimento  

A BB DTVM possui políticas de investimento, indicadores de desempenho, orçamentos de 
risco e limites para todos os fundos decididos em comitês. O processo de investimento 
combina uma abordagem top-down com apoio de uma pesquisa macro robusta e análise 
bottom-up e pesquisa quantitativa profundas. A gestora tem uma abordagem conservadora em 
relação ao processo de investimento e aos limites de risco, com fortes controles, e um longo 
histórico de gerenciamento de ampla gama de portfólios, com ótimo conjunto de produtos, 
embora concentrados em renda fixa.  

A BB DTVM possui comitês e fóruns específicos com a participação do CIO para revisar e 
avaliar o desempenho e os riscos das estratégias. Também produz relatórios mensais de 
atribuição de desempenho e de risco que permitem aos gestores avaliar se a carteira está em 
conformidade com as políticas de investimento, aprender com os erros e ajustar seu processo 
de investimento. As discussões têm sido positivas para a curva de aprendizado da equipe em 
relação ao processo de investimento e estratégias.  

Processo de Pesquisa 

A BB DTVM tem amplo acesso a relatórios de alta qualidade de empresas de pesquisa 
especializadas, devido à posição e à franquia do grupo, ambas relevantes. O processo de 
pesquisa é consistente com o universo do investimento, com forte cobertura local, e 
demonstra disciplina e repetitividade. Toda a pesquisa é discutida nos comitês apropriados 
para avaliar a implantação e analisar resultados. Os materiais estão devidamente 
documentados, e as informações são disseminadas para as equipes de gestão e análise.  

União Federal Free Float

Banco do Brasil S.A.
(Ações em 

Tesouraria: 0,46%)

BB Gestão de 
Recursos - DTVM S.A.

(50,00%) (49,54%)

(100,0%)

Fonte: Fitch Ratings, BB DTVM.

   

 

     

 

      

 

       

 

Avaliação das Categorias 

Categoria Score  

Processo de Investimento Excelente 

Recursos de Investimento Excelente 

Gestão de Risco Forte 

Desempenho dos Investimentos  Consistente 

Companhia & Atendimento a Clientes Excelente 

Fonte: Fitch Ratings 
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Fonte: BB DTVM

Total de Ativos Sob Gestão 
(AUM)

(BRL Bi.)

Fonte: BB DTVM

AUM por Tipo de Investidor 
(Junho de 2020)

Fundos 
de 

Pensão
38%

Varejo
20%

Entidades 
Públicas

21%

Empresas
9%

RPPS
6%

Outros
6%

Fonte: BB DTVM

Renda Fixa
63%

Outros
5%Renda 

Variável
4%

Previdência
26%

Multimercados
2%

AUM por Tipo de Fundo
(Junho de 2020)

Fonte: BB DTVM

AUM por Tipo de Carteira
(Junho de 2020)

Fundos Abertos
68%

Fundos 
Exclusivos

32%
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A gestora possui uma robusta equipe de pesquisa econômica para realizar análises 
macroeconômicas, desenvolver modelos econométricos e fornecer uma ampla gama de 
insumos e análises em relação a Brasil, América Latina e mercados desenvolvidos. Os analistas 
de renda variável (dez de pesquisa, dois quantitativos e um gerente) estão divididos em 18 
setores e abrangem as principais empresas listadas na bolsa de valores brasileira (cerca de 
120, com modelos de fluxo de caixa profundos). A gestora planeja expandir a cobertura para 
outros mercados da América Latina, a fim de oferecer suporte a novas ofertas de produtos e 
ampliar a base de comparação das empresas. Há uma equipe de crédito privado com oito 
profissionais, que cobre cerca de cem empresas e quarenta instituições financeiras, com um 
processo bem definido de classificação e limites de crédito.  

Decisão de Investimento e Construção de Carteiras 

A BB DTVM tem um processo de investimento muito bem organizado e definido. Há uma 
robusta estrutura de comitês (mensais, semanais e sob demanda), com mandatos claramente 
definidos para cada categoria (juros, moeda, crédito privado, ações etc.), que incorporam 
adequadamente as conclusões fornecidas pelas áreas de pesquisa. Os comitês podem definir e 
avaliar estratégias, analisar modelos de risco, discutir preços, avaliar análises de crédito, discutir 
limites, avaliar apresentações de pesquisas, desempenho, revisão de produtos e lançamentos.  

As metas de preço de compra e venda são apresentadas e discutidas nos comitês e servem de 
base para a tomada de decisão dos gestores. Estes têm alguma autonomia para pequenos 
ajustes na implementação das estratégias e são responsáveis pela construção da carteira e do 
orçamento de risco para fundos. As ordens são centralizadas e executadas por uma grande 
mesa de operações, com profissionais dedicados a cada mercado.  

Recursos de Investmento [Excelente] 

Equipe 

A estrutura da BB DTVM é bem robusta, muito organizada e segmentada, com claras 
responsabilidades e controles. Há 287 funcionários, sendo 112 no processo de investimento. A 
gestora, mesmo sendo uma subsidiária, é formalmente independente do BdB, com processos 
específicos e relações bem formalizadas com o conglomerado. Sua diretoria é composta por 
quatro executivos e conta com conselhos fiscais e de administração independentes, que se 
reportam à Assembleia Geral de Acionistas.  

A estrutura conta com CEO, CIO, Diretor Comercial e de Produtos e COO (também 
responsável pela administração fiduciária), além de CRO e Compliance Officer. As equipes de 
investimento são segmentadas em três categorias: renda fixa e câmbio; multimercados, renda 
variável e offshore; e análise e alocação doméstica. Estas áreas são segregadas em 14 
subáreas, incluindo uma forte equipe de pesquisa (macro, ações, crédito e modelos 
quantitativos). A gestora ainda conta com uma mesa de trading e uma equipe de suporte ao 
gestor, além do apoio das áreas de risco e de produtos, entre outras.  

As áreas de risco (crédito, mercado, liquidez e operacional) e de compliance são totalmente 
independentes da equipe de investimento, com executivos subordinados ao CEO da BB DTVM. 
Apesar da estrutura própria de risco operacional, a equipe de risco operacional do grupo também 
supervisiona a gestora. Algumas atividades de suporte, como recursos humanos (RH), jurídico e 
contabilidade, são fornecidas pelo grupo, geralmente com profissionais dedicados à BB DTVM. A 
gestora possui uma equipe de tecnologia da informação (TI), mas recebe apoio da controladora 
para projetos maiores. A área de negociação/trading é robusta (11 profissionais) e formalmente 
segregada dos gestores para todos os mandatos. O risco de pessoa-chave é baixo. Sua longa 
história não apresenta interrupção relevante de seu processo de investimento ou de seus 
planos estratégicos, pois todo o processo de tomada de decisões baseia-se principalmente em 
comitês e os funcionários geralmente têm um relacionamento de longo prazo com a empresa.  

A BB DTVM possui gestores altamente experientes, com mais de 15 anos como analistas e/ou 
gestores. A maioria dos executivos faz parte do grupo há mais de 25 anos e está na gestora há 
mais de 15. A BB DTVM contrata quase todos os seus funcionários em nível júnior e depois os 
desenvolve e treina nos conhecimentos específicos exigidos por função. A rotatividade tem 
sido baixa, apesar de mudanças regulares na diretoria. O CEO mudou em 2017 e em 2019 (de 
Paulo Ricci para Carlos André, que já era diretor da instituição). Os quatro diretores foram 
alterados em 2019, sendo basicamente mudanças de executivos entre empresas do grupo. 
Essas modificações não afetaram a continuidade dos negócios.  
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Equipe (Gestão de Recursos) 

 

Fluxos de Trabalho do Front-Office e Tecnologia 

A BB DTVM implantou, em 2016, um sistema de front office desenvolvido internamente e 
customizado para suas necessidades e especificidades. O sistema conta com gerenciamento e 
envio de ordens (para ações, renda fixa e futuros), controles de fluxo de caixa, pré-trading 
compliance e outras ferramentas para ajudar gestores e analistas. Há também outras 
implantações, como um sistema de atribuição de desempenho e um novo internet banking 
(projeto gerenciado pelo grupo). O nível de automação do processo de front office tem 
aumentado substancialmente desde 2016, reduzindo a intervenção manual e diminuindo o 
risco operacional. Apesar disso, a integração com o sistema de risco e prestadores de serviços 
ainda possui interações manuais.  

A BB DTVM é beneficiada pela grande estrutura corporativa de TI do grupo. Possui uma 
infraestrutura completa, que conecta os sistemas de mainframe do conglomerado com os 
sistemas específicos da gestora. O grupo tem demonstrado alto comprometimento com os 
planos estratégicos da BB DTVM, cujos projetos têm sido priorizados. A implementação do 
sistema de front office melhorou a integração entre sistemas de negociação e as plataformas de 
middle e back office, aumentando a automação de processos. A BB DTVM possui uma equipe 
dedicada, de 14 profissionais, para coordenar demandas específicas com a equipe de TI do 
grupo e desenvolver pequenos projetos, que não exigem altos investimentos. O sistema de 
gerenciamento de risco é o RiskWatch, da IBM, que é robusto, enquanto os de liquidez e risco 
operacional são internos.  

A BB DTVM tem uma experiência muito boa e capacidade para assumir mandatos exclusivos 
(32% do AUM em junho de 2020) utilizando procedimentos padronizados (comuns a toda a 
indústria brasileira). Os sistemas podem se adaptar a diretrizes, administradores fiduciários, 
custodiantes e estruturas demandadas por diferentes tipos de investidores. O grupo tem 
sólidos procedimentos e políticas de continuidade de negócios (BCP) e TI, com rotinas e 
permissões bem definidas.  

Suporte de Middle/Back Office e Provedores de Serviços de Terceiros 

A BB DTVM possui uma equipe estável e altamente experiente dedicada aos serviços de 
middle e back office, com BRL1,1 trilhão em ativos sob administração (AUA) em junho de 2020. 
A equipe de operações é totalmente segregada da de investimentos e está dividida em cinco 
áreas principais (estruturação e tributação de fundos, governança de fundos, back office, 
suporte a custodiantes, e suporte a gestores) e suporte de cinco áreas comerciais 
(Institucionais; Governo e Regime Próprio da Previdência Social - RPPS; Estilo e Varejo; 
Private, Atacado e Novos Canais; e Coligadas) e da área de Produtos e Canais Offshore. Os 
processos são bem padronizados e automatizados. 

Diretor-Presidente

Diretoria Comercial e 
de Produtos

Diretoria 
de Gestão de Ativos

Operações de 
Mercado

Fundos de 
Renda Fixa e 

Câmbio

Fundos 
Multimercados, 

Ações e Offshore

Análise e Alocação 
Doméstica

Diretoria de 
Administração de 

Fundos e Gestão da 
Empresa

Administração de 
Fundos

Gestão da 
Empresa

Produtos, 
Comunicação e 

Marketing

Governança, 
Regulação e 
Compliance

Gestão de Riscos

Fonte: BB DTVM S.A.

Comercial
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Os serviços de custódia e controladoria (cerca de 93%) são segregados e efetuados por outra 
unidade de negócios do grupo. A precificação dos ativos e o cálculo de cotas dos fundos são 
realizados diariamente, de acordo com as regras locais, por equipe de controladoria. Há um 
comitê mensal de precificação, coordenado pelo CRO, com participação das equipes de risco e 
do COO. A área de riscos valida os modelos de preços e volatilidade.  

Há um processo bem estruturado e formalizado de contratação de prestadores de serviço e 
supervisão de provedores terceirizados, e a BB DTVM supervisiona o trabalho de todos os 
provedores de terceiros, inclusive do grupo. As contrapartes também devem passar por um 
processo de pré-aprovação feito por uma equipe dedicada do BdB. O processo de seleção de 
corretores é revisado a cada seis meses pela equipe de negociação e monitorado pelas áreas de 
controle. Há 21 corretoras aprovadas, sendo que as cinco maiores negociaram 36% do volume 
em junho de 2020.  

Gestão de Risco [Forte] 

Controle de Risco  

A BB DTVM é supervisionada por múltiplas entidades externas (administradores, 
custodiantes, auditoria interna do grupo; área de risco e compliance da BB DTVM e do grupo; e 
auditoria externa da empresa e dos fundos). A gestora também está sujeita aos reguladores 
brasileiros Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Banco Central e Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). A estrutura de riscos e controles 
da gestora, de cultura muito conservadora, é forte e independente, com relatórios diários e 
procedimentos de escalonamento com comitês e fóruns supervisionados pelos principais 
executivos. Os comitês são mensais ou bimestrais. O CRO é subordinado ao CEO da gestora. A 
equipe de risco e controle é robusta e experiente, havendo supervisão dupla por diferentes 
áreas. Além disso, há supervisão da estrutura de risco, também muito forte, do conglomerado.  

Fundos e carteiras de investimento têm estrutura apropriada e independente, com políticas 
registradas na CVM, seguindo a regulação local. A gestora conta com conjunto sólido de 
políticas, procedimentos e controles. As violações não foram relevantes, mesmo na pior 
momento da pandemia, e foram prontamente resolvidas. A gestora possui práticas muito boas 
de identificação, mapeamento e controle de riscos operacionais e ações corretivas. Há robusta 
estrutura corporativa, que tem o processo crítico de mapeamento da BB DTVM. A gestora tem 
tido baixas perdas operacionais (apenas BRL34 mil no primeiro semestre de 2020).  

Monitoramento e Mensuração de Risco & Teste de Estresse 

A BB DTVM possui um abrangente gerenciamento de risco ex-post, que utiliza testes de 
estresse e VaR (sua principal métrica de risco) adaptados ao mandato dos fundos. O VaR é 
calculado diariamente através do RiskWatch (Algorithmics), fornecido pela IBM, que possui 
possibilidades de simulações. A equipe de risco também utiliza tracking error para alguns fundos 
através de um sistema proprietário, implantado em 2018. Premissas, insumos e metodologias 
de risco são discutidos em comitês regulares, com a participação dos principais executivos.  

Os fortes controles de liquidez, realizados diariamente, também são monitorados por um 
sistema desenvolvido internamente. O monitoramento ocorre em três etapas. A primeira 
utiliza uma métrica de liquidez principal em relação à porcentagem do AUM, que possui 
liquidez de um dia. Essa métrica é calculada para os fundos e consolidada para analisar a 
liquidez global das carteiras. A segunda etapa é calcular a probabilidade de resgates e a 
liquidez em um cenário de estresse em relação aos passivos do fundo, enquanto a terceira 
analisa a concentração de clientes para as principais carteiras e compara os controles 
realizados nos processos um e dois com os maiores investidores. O monitoramento do risco de 
crédito também é bem robusto. A gestora apresentou sete créditos problemáticos nos cinco 
últimos anos, sendo apenas um de valor relevante, mas dividido em vários fundos e não 
representativo em cada um deles. O risco de crédito de contraparte é limitado, devido aos 
altos padrões do mercado local, em função da centralização das negociações na B3 e na Selic 
(câmaras de compensação locais).  

Compliance 

A BB DTVM possui um completo conjunto de políticas e controles para alocação justa das 
ordens, código de ética, manual de marcação a mercado, política de investimento pessoal, etc. 
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Há uma política específica de distribuição de fundos e relacionamento com distribuidores. 
Também existem procedimentos e políticas de monitoramento, que são rigorosamente 
seguidos pela equipe de compliance e controles, com discussões nos comitês periódicos.  
 
A área de compliance da BB DTVM tem responsabilidades segregadas das da equipe de 
compliance do BdB e monitora os serviços relevantes de terceiros, inclusive aqueles prestados 
por outras empresas do grupo. A gestora tem controle ativo das ordens de negociação e dos 
investimentos pessoais dos funcionários, compartilhando este monitoramento com o grupo. 
Os funcionários precisam pedir autorização para investir em alguns títulos, tem 
monitoramento trimestral e são obrigados a operar apenas com a home broker do BdB. A 
gestora possui sólidos controles de negociação pré e pós (D+1), usando o sistema de front office 
com alertas e avisos. Como administradora fiduciária, também realiza ações efetivas de 
correções, que devem ser reportadas à CVM, visto ser a responsável legal pelos fundos. 
 

Estruturas de  
Supervisão Interna  Periodicidade 

Estruturas de  
Supervisão Externa  Periodicidade 

Comitê de Administração 
Fiduciária e Gestão da 
Empresa - DD DTVM S.A. Quinzenal 

Controladoria e Custódia 
- Banco do Brasil S.A. Diária 

Comitê de Crédito e 
Governança dos Ativos - 
BB DTVM S.A. 

Semanal ou Sob 
Demanda 

Auditoria Interna: Banco 
do Brasil S.A. Regular 

Comitê Superior de Gestão 
de Riscos e Controles 
Internos - BB DTVM S.A. Bimestral 

Auditoria Externa – 
Deloitte e KPMG Mensal e Anual 

Comitê de Produtos, 
Comunicação, Marketing e 
Inovação Mensal CVM Regular 

Comitê de Ética e 
Disciplina - BB DTVM S.A. Trimestral Anbima  Regular 

Administração Fiduciária - 
BB DTVM S.A. Diária Banco Central Regular 

Fonte: Fitch Ratings, BB DTVM S.A. 

 
Alinhamento de Interesses  

A BB DTVM possui uma clara política de remuneração, baseada principalmente em salários 
fixos, que são aumentados pelo cargo do empregado, como outras empresas estatais 
brasileiras. Havia apenas um programa de bônus relacionado aos resultados financeiros do 
grupo e definidos pela categoria profissional do sindicato, de baixa representatividade em 
relação à remuneração anual. Neste ano, a gestora implantou um programa de bônus 
semestral para os profissionais mais bem avaliados de cada área, melhorando a remuneração 
variável, apesar de ainda estar abaixo da indústria local. A BB DTVM mantém um programa 
específico de remuneração para os diretores (o CEO e os outros três executivos). A avaliação 
das metas e objetivos deste programa ocorre anualmente e o bônus de compensação pode 
atingir o equivalente a 12 salários mensais. A gestora paga 50% em espécie e os outros 50% em 
ações do conglomerado (seguindo um plano de aquisição com 20% das ações sendo 
transferidas imediatamente e os outros 80% divididos nos quatro anos seguintes).  

Desempenho dos Investimentos [Consistente] 
O desempenho ajustado ao risco dos fundos da BB DTVM foi consistente e alinhado a seus 
objetivos e aos pares relevantes no período de 36 meses encerrado em abril de 2020. A 
maioria das estratégias, incluindo fundos de renda fixa, previdência e multimercados, se 
posicionou do primeiro ao terceiro quintis em comparação com os pares no período analisado. 
Tais fundos representavam 63%, 26% e 2% do AUM em junho de 2020.  
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Companhia & Atendimento a Clientes [Excelente] 

Companhia 

A BB DTVM é uma subsidiária integral do BdB. Estabelecido em 1808, o banco é controlado 
pelo governo brasileiro, que detém 50,01% de suas ações ordinárias. É um dos maiores 
conglomerados financeiros da América Latina e é o maior banco do Brasil, com cerca de 19% 
de participação de mercado no total de ativos e depósitos. O conglomerado é um dos líderes de 
mercado em muitos segmentos locais, incluindo seguros, planos de previdência e gestão de 
ativos. Fundada em 1986, a BB DTVM é líder em AUM na indústria brasileira desde 1994, com 
participação de mercado de 20,6% em junho de 2020, segundo o ranking da Anbima. O 
relacionamento da BB DTVM com o conglomerado é bem definido, por meio de acordos 
formais, com forte comprometimento e apoio ao desenvolvimento da empresa.  

O conglomerado BdB tem sido rentável, com lucro líquido de BRL6,4 bilhões no primeiro 
semestre de 2020 (BRL18,2 bilhões em 2019). A BB DTVM tem respondido por de 5% a 7% do 
lucro líquido do BB e é uma importante linha de negócios para o grupo. O AUM tem crescido 
praticamente em linha com a indústria local (13% em 2019, 9% em 2018, 18% em 2017 e 21% 
em 2016). Não obstante, o AUM cresceu 4% no primeiro semestre de 2020, enquanto a 
indústria local decresceu 3%, mostrando resiliência diante da pandemia de coronavírus. Em 
junho de 2020, o AUM por tipo de investidor era constituído por fundos de pensão (38%), 
varejo (20%), entidades públicas (21%), empresas (9%), fundos de previdência de estados e 
municípios (6%) e outros (6%). Por tipo de estratégia, o AUM era composto por renda fixa/DI 
(63%), fundos de previdência (26%), renda variável (4%), multimercados (2%) e outros (5%). A 
concentração do AUM é elevada: os cinco principais investidores detinham 43% do AUM em 
junho de 2020 (dez maiores: 46%), concentrados em empresas do grupo.  

Atendimento a Clientes 

A BB DTVM tem boa comunicação geral com seus clientes. A gestora utiliza a ampla estrutura 
de distribuição do grupo, com agências bancárias, centrais de atendimento e internet banking. 
O BdB está investindo nos segmentos private e varejo de alta renda, que representam boas 
oportunidades para o negócio de fundos. Também possui uma equipe de distribuição com 
áreas segmentadas de suporte a cada canal (banco de varejo, corporativo, entidades públicas, 
seguradoras, investidores institucionais). Os relatórios têm bom nível de informação, com 
conteúdo transparente e envio periódico (basicamente mensal). A BB DTVM tem um comitê 
específico (Comitê de Produtos, Comunicação e Marketing) para avaliar a grade de produtos 
da gestora, aprovar lançamentos e validar iniciativas. Há boa experiência com mandatos 
exclusivos, especialmente os dedicados a entidades públicas e investidores institucionais. A 
gestora também tem bom histórico de adaptação e personalização de estratégias offshore 
oferecidas em diferentes países e por diferentes estruturas.  
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BB Gestao de Recursos DTVM S.A.
Análise de Qualidade de Gestor

Fundamentos da Avaliação
Avaliação: MQ1 (Excelente)

A análise de qualidade de gestor da Moody’s para a BB Gestão de Recursos DTVM (BB
DTVM) é MQ1 (Excelente). A BB DTVM é uma afiliada do Banco do Brasil (Ba2 estável, ba2)
é a maior empresa de gestão de ativos do país. Em 30 de setembro de 2020, os ativos sob
gestão (“AUM”, em inglês) totalizaram R$ 1,179 bilhão (aproximadamente US$ 209 bilhões).
A avaliação MQ1 reflete a visão da Moody’s que a gestora de recursos tem características de
gestão excelentes.

A avaliação do MQ1 é baseada principalmente: (1) no processo de investimento disciplinado
e bem-estabelecido, (2) forte posição de mercado e o valor da franquia apoiados pelo
Banco do Brasil, (3) desempenho moderado ajustado ao risco de seus recursos e (4) seus
procedimentos de gestão de riscos estabelecidos. Os futuros desafios para a BB DTVM são:
(1) manutenção da posição no mercado em um cenário cada vez mais competitivo e (2)
melhora do desempenho de investimento ajustado ao risco dos seus fundos de renda fixa.

Desenvolvimentos Recentes
Nos primeiros nove meses de 2020, a BB DTVM teve R$ 41,2 bilhões em captação líquida,
principalmente no segmento de renda fixa. Durante o mesmo período, toda a indústria teve
captações de R$ 202 bilhões. Embora os fluxos no segmento de renda fixa tenham sido
fracos, dadas as taxas de juros mais baixas no país, a BB DTVM registrou captações de R$ 132
milhões no período.

A empresa tem conseguido aumentar seu AUM e manter sua posição de liderança no
mercado no Brasil, apoiada pela forte franquia do Banco do Brasil. A BB DTVM continua a
ser beneficiada por um amplo alcance de distribuição e atendimento ao cliente do banco,
que inclui agências, pontos de serviço e escritórios em todo o mundo. A empresa continua a
apresentar moderado desempenho ajustado ao risco na maioria das categorias de fundos.

Este relatório é uma tradução de BB Gestao de Recursos DTVM S.A.:Manager Quality
Analysis publicado em 12 Janeiro 2021.

http://www.surveygizmo.com/s3/1133212/Rate-this-research?pubid=PBC_1261257
https://www.moodys.com/credit-ratings/BB-Gestao-de-Recursos-DTVM-SA-credit-rating-809088822/summary
https://www.moodys.com/credit-ratings/BB-Gestao-de-Recursos-DTVM-SA-credit-rating-809088822/summary
https://www.moodys.com/credit-ratings/Banco-do-Brasil-SA-credit-rating-85560/summary
http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1252459
http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1252459
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Visão Geral da Avaliação

Figura 1

Nome BB Gestão de Recursos DTVM

Início das operações 1986

Avaliação da Moody's MQ1

R$1.179 bilhão (US$209 milhões)

Maior gestora de recursos do país com 21% de participação de mercado

Número de funcionários 292 (115 diretamente envolvidos nas atividades de gestão de investimentos)

Empresa gestora de recursos

Ativos sob gestão (setembro/2020)

Fonte: Moody's Investors Service

Sediada no Rio de Janeiro, Brasil, a BB DTVM é a maior gestora de ativos do país e subsidiária integral do Banco do Brasil (Ba2 estável)
o maior banco do Brasil, com uma participação de 21% medida pelo total de depósitos em poupança em junho de 2020. O Banco do
Brasil possui uma das maiores redes de distribuição entre os bancos brasileiros, com mais de 5.440 agências que atendem quase 64,8
milhões de clientes.

A BB DTVM iniciou suas operações em 1986 como o braço de gestão de ativos do Banco do Brasil e é líder de mercado desde 1994.
A BB DTVM é um componente fundamental do grupo, pois melhora a capacidade de geração de capital do Banco do Brasil, e oferece
uma opção de venda de produto.
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Esta publicação não anuncia uma ação de rating de crédito. Para quaisquer ratings de crédito referenciados nesta publicação, consulte a aba de ratings na página do emissor/entidade
em www.moodys.com para acessar as informações mais atualizadas sobre ação de rating de crédito e histórico de rating.
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Fator 1 — Atividades de Gestão de Investimentos
Metodologias de Investimento:
Consideramos o processo de identificação de investimentos e a qualidade dos processos de alocação de ativos da BB DTVM, bem como
sua capacidade de adequar o objetivo de um fundo com uma estratégia de investimento, fatores positivos na avaliação do processo
de decisão de investimento da empresa. O processo de gestão de investimentos da BB DTVM segue tanto uma abordagem top-
down como bottom-up para executar a sua estratégia de investimento. O processo de investimento é coordenado por uma variedade
de comitês e fóruns que seguem uma política de investimento disciplinada, caracterizada pelo uso de derivativos principalmente
para fins de hedge, o constante monitoramento dos riscos de mercado, crédito e operacionais, e desempenho a longo prazo como
alvo. Os comitês permitem uma troca gratuita de opiniões entre traders, gestores de carteira, gestores de risco, analistas, analistas
macroeconômicos e de investimento, o que garantem que as decisões não sejam tomadas apenas com base no julgamento de
um indivíduo, mas sim na opinião majoritária. O processo de investimento conta com uma variedade de modelos, ferramentas
quantitativas e sistemas integrados que apoiam decisões e permitem monitorar os riscos. A gestão de risco é parte integral das
atividades de gestão de investimentos da BB DTVM. Além disso, as múltiplas camadas de supervisão e o fato de o conglomerado ser
propriedade do governo federal aumentam a pressão para que a BB DTVM tenha procedimentos de controle e gestão de riscos muito
rigorosos.

Infraestrutura de Investimentos:
A BB DTVM tem uma infraestrutura de investimentos excelente, com gestão de carteira em tempo real, controles de risco e sistemas
de compliance. A gestora tem investido continuamente na atualização de sua infraestrutura tecnológica para expandir suas operações e
servir seus clientes. Consideramos que a BB DTVM tem uma exposição muito baixa ao risco de interrupção do negócio.

Estrutura Organizacional:
A área de gestão de recursos da BB DTVM é composta de 292 funcionários, dos quais 115 estão envolvidos diretamente nas atividades
de gestão de investimentos. A estrutura organizacional permite uma separação bem definida de funções e definição adequada de
responsabilidades de supervisão e linhas de relatório.

Exhibit 4

Estrutura Organizacional
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Fator 2 — Resultados dos Investimentos
Habilidade de Gestão e Risco (*):
As pontuações da BB DTVM em habilidade de gestão e risco são moderadas e os fundos têm demonstrado bom desempenho ajustado
ao risco em relação aos benchmarks locais. No segmento de renda fixa, a empresa manteve sua posição no 2º quintil. No segmento
de money market, o desempenho ajustado ao risco da gestora permaneceu no 5º quintil desde o segundo semestre de 2018. Fundo
de fundos foram classificados no 2º quintil e fundos multimercados no 3º quintil em junho de 2020. No geral, a Moody’s considera
os resultados dos investimentos da gestora como moderados e os fundos têm geralmente superado seus respectivos benchmarks,
embora não tenham consistentemente superado os pares locais. A Moody’s espera que os resultados dos investimentos da BB DTVM
em relação aos seus pares locais melhorem no futuro, dadas suas excelentes características de gestão.

Figura 5
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A Moody's observa que a avaliação leva em consideração fundos que podem cobrar taxas diferentes, têm estratégias e benchmarks diferentes, ou que podem ter como alvo tipos distintos
de investidores. Como resultado, a Moody's reconhece que um fundo que foi reduzido a um segmento pode não competir diretamente com outro dentro do mesmo segmento. Com base
em uma combinação das seguintes métricas: Information Ratio, Merton Skill, Alfa, Sharpe Ratio, Beta e Maximum Drawdown. Detalhes adicionais no Anexo 1.
Fonte: Moody's Investors Service

Fator 3 — Perfil Financeiro
Níveis e Estabilidade de Receitas e Rentabilidade:
A BB DTVM tem reportado consistentemente métricas financeiras sólidas e suas margens operacional e de lucro continuam muito
fortes. A BB DTVM tem reportado um nível relativamente baixo de volatilidade nos lucros, o que resultou em receitas e rentabilidade
estáveis. Além disso, o sólido desempenho de seus fundos, que permite que taxas de performance sejam mantidas pela gestora,
também apoia sua força financeira.

Organização Corporativa:
A BB DTVM beneficia-se do suporte financeiro proporcionado por seu controlador, Banco do Brasil. O controlador tem apoiado
continuamente a BB DTVM, por meio de investimento em infraestrutura tecnológica e compartilhamento de pessoal para expandir
o negócio de gestão de ativos. A marca da BB DTVM é sustentada pela força da franquia do Banco do Brasil, o que representa uma
vantagem competitiva no que diz respeito à distribuição por meio dos canais de distribuição próprios e outros canais de vendas do
grupo. A BB DTVM tem importância estratégica para o Banco do Brasil devido à sua capacidade de gerar consistentemente receita
líquida e fluxos de caixa positivos.

Ativos sob Gestão:
A BB DTVM possui uma oferta de produtos bem-diversificada, e os principais produtos são de renda fixa e fundos de previdência. A
base de clientes da BB DTVM também é bem-variada, e os principais investidores são de varejo, fundos de pensão fechados, governo e
previdência. A BB DTVM é a maior gestora de ativos do país e tem registrado um sólido crescimento do AUM ao longo dos anos.

4          27 January 2021 BB Gestao de Recursos DTVM S.A.: Análise de Qualidade de Gestor



MOODY'S INVESTORS SERVICE FINANCIAL INSTITUTIONS

Figura 6

Ativos Sob Gestão - BB DTVM
(Bilhões de Reais)

666.8 

783.8 

921.5 

999.5 
1,046.3 

1,178.6 

2015 2016 2017 2018 2019 set/20

+12.6%

+4.7%

+8.5%
+17.6%

+17.5%

Fonte: Anbima (setembro/2020)

Fator 4 — Serviço ao Cliente
Retenção e Reposição de Clientes:
A BB DTVM tem uma retenção relativamente forte de clientes, com o apoio de distribuição do Banco do Brasil e taxas muito baixas
de rotatividade de clientes. A taxa de reposição da empresa, medida pelo porcentual de ativos perdidos que são substituídos por novas
subscrições de investidores, também é forte.

Outras Considerações
O Que Poderia Alterar a Avaliação – Para Baixo

» Uma deterioração significativa do desempenho dos fundos ajustados ao risco, tanto em relação a seus pares quanto aos
benchmarks locais

» Os fundos registrarem uma queda considerável nos ativos sob gestão

» Desvios significativos nos processos de investimento que aumentem a exposição a riscos

5          27 January 2021 BB Gestao de Recursos DTVM S.A.: Análise de Qualidade de Gestor



MOODY'S INVESTORS SERVICE FINANCIAL INSTITUTIONS

Anexo: Avaliação de Desempenho dos Fundos
1. Amostra de Fundos
O banco de dados SI-ANBID inclui um grande número de fundos mútuos ativos (acima de 20.000), e selecionamos uma amostra de
fundos que atenderam a alguns critérios pré-determinados para uso em nossa análise de desempenho histórico:

1. Categorias dos Fundos: restringimos a amostra às categorias de fundos mútuos mais populares entre os investidores e
selecionamos os seguintes segmentos: O Patrimônio Líquido, Renda Fixa, Multimercado e Previdência.

2. Tipo de fundos: fundos master e fundos exclusivos não são considerados em nossa análise.

3. Tempo de Existência: consideramos apenas fundos mútuos com pelo menos três anos de histórico.

4. Tamanho do Fundo: somente fundos com um patrimônio mínimo de R$ 25 milhões em nossa última avaliação foram incluídos na
amostra.

Após o processo de filtragem ficamos com uma amostra de 4.179 fundos.

2. Avaliação de Desempenho
Analisamos o desempenho histórico de retorno ajustado ao risco alcançado por produtos individuais ou carteiras representativas
de fundos similares em todos os ativos oferecidos pela empresa. A análise abrange um período de três anos. Os resultados são
agregados, comparados a um universo de produtos geridos de forma semelhante, e pontuados com base em classificações de quintil.
A classificação da empresa em cada segmento é a pontuação média de todas as métricas de desempenho ponderadas por ativos sob
gestão.

No caso de resultados de desempenho ajustado ao risco, calculamos a média de três anos do Índice de Sharpe usando taxas de retorno
total mensais para uma amostra representativa das carteiras. A média do Índice de Sharpe é então comparada com uma distribuição
dos Índices de Sharpe estratificados em quintis para os pares locais.

De forma semelhante, estendemos esta forma de análise para outras medidas de risco importantes, que incluem Maximum Drawdown,
Beta e R2. Para isso, adicionamos medidas de habilidade de gestão, que incluem medidas importantes como Alpha, Information Ratio e
Habilidade de Gestão (“Merton Skill”).

Medidas Básicas Usadas para Avaliar Resultados de Investimento, Risco e Habilidade do Gestor:
Alpha mede a diferença entre o retorno efetivo de um fundo e seu desempenho esperado, dado seu nível de risco (conforme medido
pelo beta). Pode ser utilizado para mensurar a “habilidade” de um gestor de fundos.

Beta é uma medida da volatilidade de um fundo em relação ao mercado, o que para ações nos EUA, por exemplo, pode ser
representado pelo índice S&P 500.

O índice Sharpe mede o retorno ajustado ao risco do fundo. É o retorno médio da carteira superior à taxa livre de risco dividida pelo
desvio-padrão da carteira.

R2, ou o valor R-quadrado, é a fração de variância da variável dependente que é explicada pela variância da variável independente.

O Information Ratio é a razão do retorno em excesso de um gestor (Alpha) dividido pelo desvio padrão daquele excesso de retorno. É
uma medida do valor adicionado por um gestor ativo.

O Maximum Drawdown é o pior período de desempenho peak-to-valley para um fundo ou outro veículo de investimento,
independentemente de o drawdown consistir ou não por meses consecutivos de desempenho negativo.

O Merton Skill é uma medida da habilidade de market timing que inclui um índice entre apostas malsucedidas e bem-sucedidas em
mercados em queda (“down market”, em inglês).
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não será elegível para certos tipos de tratamento nos termos das leis dos E.U.A. A MJKK e a MSFJ são agências de rating de crédito registadas junto a Agência de Serviços Financeiros
do Japão (“Japan Financial Services Agency”) e os seus números de registo são “FSA Commissioner (Ratings) n° 2 e 3, respectivamente.

A MJKK ou a MSFJ (conforme aplicável) divulgam, pelo presente, que a maioria dos emitentes de títulos de dívida (incluindo obrigações emitidas por entidades privadas e entidades
públicas locais, outros títulos de dívida, notas promissórias e papel comercial) e de ações preferenciais classificadas pela MJKK ou MSFJ (conforme aplicável) acordaram, com
antecedência à atribuição de qualquer rating de crédito, pagar à MJKK ou MSFJ (conforme aplicável), para fins de avaliação de ratings de crédito e serviços prestados pela agência,
honorários que poderão ir desde JPY125.000 até, aproximadamente, JPY550.000,000.

A MJKK e a MSFJ também mantêm políticas e procedimentos destinados a cumprir com os requisitos regulatórios japoneses.

NÚMERO DO RELATÓRIO 1261257
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CLIENT SERVICES

Americas 1-212-553-1653

Asia Pacific 852-3551-3077

Japan 81-3-5408-4100

EMEA 44-20-7772-5454
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POLÍTICA ESPECÍFICA DE IDENTIFICAÇÃO DE CLIENTES*

1. Áreas Responsáveis

1.1. Gerência Comercial, Gerência Administração de Fundos e Gerência Produtos.  

2. Abrangência

2.1.   Esta Política orienta o comportamento da BB DTVM,  a Política Específica de 
Identificação de Clientes do Banco do Brasil e os normativos legais e regulamentares a que 
estão sujeitas as Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários. 

3. Regulamentação

3.1.  A presente Política tem como principais referenciais normativos: 
 Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998;
 Circular BACEN nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020;
 Instrução CVM n° 301, de 16 de abril de 1999; e
 Instrução CVM n° 505, de 27 de setembro de 2011.

4. Periodicidade de Revisão

4.1 Esta Política deverá ser revisada no mínimo a cada três anos ou, 
extraordinariamente, a qualquer tempo – observando eventuais alterações legais, 
normativas ou estatutárias, e revisões à Política Específica de Identificação de Clientes do 
Banco do Brasil S.A. – sendo submetida às instâncias competentes, conforme previsão 
estatutária, para deliberação. 

5. Introdução

5.1.  Objeto: A Politica de Identificação de Clientes norteia os processos de identificação 
e de registro de informações de clientes, parceiros e prestadores de serviços, como o 
objetivo de conferir integridade e confiabilidade às informações cadastrais a serem 
utilizadas no registro do investidor, bem como de mitigar os riscos operacional e de imagem. 

6. Enunciados

6.1 Utilizamos as informações cadastrais, disponibilizadas pelo BB , como ferramenta 
para avaliação de riscos, combate a fraudes e ilícitos e geração de negócios.  

6.2 Utilizamos as informações cadastrais, disponibilizadas pelo BB, previamente à 
realização de negócios.  

6.3 Condicionamos a realização de negócios à existência de cadastro do cliente, 
fornecedor e representante legal, em base única de dados do BB, ou confeccionando 

#publica
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diretamente pela BB DTVM, com informações atualizadas e  consideradas as 
particularidades de cada categoria de clientes e do tipo de negócio. 

6.4 Nos cadastros confeccionados pela BB DTVM, conduzimos o processo de registro 
de informações utilizando dados coletados diretamente dos clientes, fornecedores e 
representantes legais, ou ainda, informações obtidas em fontes externas, em especial, em 
consulta às informações públicas disponibilizadas por órgãos reguladores e fiscalizadores, 
garantindo ao titular o acesso aos dados cadastrais, quando requerido. 

6.5 Submetemos à análise da área gestora do cadastro do Banco do Brasil, aqueles 
casos onde se faz necessária a adoção de procedimentos de excepcionalidade para a 
consecução dos negócios, com vistas a respeitar as normas definidas pelo controlador. 

6.6 Administramos as informações cadastrais, disponibilizadas pelo BB ou coletadas 
diretamente pela BB DTVM, de forma sigilosa, utilizando-as somente no atendimento dos 
nossos interesses ou do próprio titular dos dados. 

6.7 Na utilização das informações cadastrais disponibilizadas pelo BB e na gestão das 
informações coletadas diretamente, adotamos mecanismos para garantir a confiabilidade e 
a aplicação dos princípios de segurança da informação e de proteção aos dados pessoais 
e respeito à privacidade do titular. 

7. Aprovação

7.1. Instância deliberativa competente: Conselho de Administração. 

7.2. Data da última revisão: 23.10.2020.
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QUESTIONÁRIO PADRÃO DUE DILIGENCE 

PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Anexo I – Fundos de Investimento 
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INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO DE INVESTIMENTO 

 

1 - Alterações desde a última atualização 

 

1.1 Nome 

BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 

    

1.2 CNPJ 

18.270.783/0001-99  

   

1.3 Data de início 

30/08/2013  

    

1.4 Classificação ANBIMA 

 Ações Livre  

   

1.5 Código ANBIMA 

 354.041 

   

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

Não. 

    

1.7 Classificação tributária (CP/LP/Ações) 

 Ações  

    

1.8 Descreva o público-alvo 

O fundo destina-se a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social 

instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles 

aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito 

Federal ou por Prefeituras.  

   

1.9 O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica 

aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN? 

Sim, Resolução CMN 3.922/10. 

    

1.10 Conta Corrente (banco, agência, nº) 

 Banco 001 – agência 1769-8 – conta 50.572-2 

    

1.11 Conta CETIP (nº) 
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 18110009 

   

1.12 Administração (indique contato para informações) 

BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores mobiliários S.A.  

Contato BB DTVM:  Rafael Alcântara da Silva – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária  

   

1.13 Custódia (indique contato para informações) 

 Banco do Brasil S.A. 

Contato BB DTVM: Maristela Amorim dos Santos – Gerente da Divisão de Suporte 

Operacional 

   

1.14 Auditoria externa   

KPMG 

Contato BB DTVM: Rafael Alcântara da Silva – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária 

  

1.15 Caso se aplique, informar: 

• Escriturador       

• Custodiante    

• Consultor Especializado       

• Assessor Jurídico       

• Co-gestor 

• Distribuidor 

• Outros 

Não se aplica. 

     

1.16 Cotização: abertura ou fechamento?    

 Fechamento 

    

1.17 Regras para aplicação e resgate: 

 Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação):  

• Horário Limite: 13h00    

• Cota de Aplicação: D+1   

• Liquidação: D+0   

 Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e eventuais 

penalidades para resgates antes do término desse período: Não há 

 

 Resgate (datas, horários, cotização e liquidação): 
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• Horário Limite: 13h00   

• Cota de Resgate: D+1   

• Crédito do Resgate: D+4           

 Aplicação inicial mínima: Sem limite       

 Aplicação máxima por cotista: Sem limite 

 Aplicação adicional mínima: Sem limite 

 Resgate Mínimo: Sem limite  

     

1.18 Taxa de Entrada (upfront fee) 

 Não há 

   

1.19 Taxa de Saída (redemption fee) 

 Não há 

   

1.20 Taxa de administração 

 1,00% a.a. 

    

1.21 Taxa de administração máxima 

2,00% a.a. 

  

1.22 Taxa de custódia máxima 

NA 

 

1.23 Taxa de Performance 

• % (Percentual): Não há.       

• Benchmark: NA       

• Frequência: NA       

• Linha-d’água: NA 

• Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste): NA 

   

 

1.24 Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este 

for diferente) excluindo-se as taxas de Administração e de Performance 

 Considerado o patrimônio líquido e as despesas em 31/12/2020, o custo foi de 

aproximadamente -0,0157%. 

  

1.25 Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? 

(Pagamento e/ou Recebimento) 

 Não se aplica. 
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2 - Perfil 

   

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

investimento. 

O fundo tem como objetivo aplicar seus recursos em cotas de FIs e/ou cotas de FICFIs 

direcionados para assumir posições em ações negociadas na Bolsa brasileira 

(BOVESPA) pertencentes a diversos setores da economia, de forma a buscar as 

melhores oportunidades no mercado. Para isso, o fundo atua por meio de diversificação 

de carteira, alocando seus recursos preponderantemente em cotas de FIs com 

estratégias de gestão diferenciadas no mercado de renda variável (análise “top down” 

setorial, stock picking, enhanced index e outras). 

     

2.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no 

histórico do Fundo. 

Não houve. 

        

2.3 Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento. 

Todas as decisões de alocação são tomadas em colegiado organizado sob a forma de 

comitês, conforme disposto no Manual de Alçadas e Limites Operacionais. 

Após a realização de reuniões diárias dos comitês, os gestores têm liberdade para 

determinar o melhor momento de realizar a operação. São usadas informações de 

mercado, boletins de análises, leitura de notícias on-line, além de análise técnica para 

implementar as decisões. Os processos de tomada de decisão são definidos por 

mercados e seguem os seguintes princípios e filosofias:  

   

• Seleção/compra/alocação de ativos de renda fixa emitidos pelo governo: 

No universo de títulos públicos federais são avaliados liquidez e prazo. O título é 

selecionado com base no perfil e objetivo do fundo (renda fixa, multimercado, atrelado à 

inflação etc.) e do cenário. Também avaliado o “peso” do título no fundo e então 

construído o portfólio. O Comitê de Gestão dá as diretrizes para mudanças necessárias. 

A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação 

e no regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os 

riscos. 

  

• Seleção/compra/alocação de títulos corporativos - risco privado de instituições 

financeiras e não financeiras*:  

No universo de títulos privados são avaliados o emissor, a liquidez e o prazo. Análise 

Quantitativa considerando histórico de crédito e indicadores do balanço. Emissores são 
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classificados por risco (modelo próprio). Também avaliado o peso do título no fundo e 

então construído o portfólio. Gestor tem a liberdade de efetuar ou não hedge da posição 

de renda fixa. A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos 

na Legislação e no regulamento do Fundo.  A Diretoria de Gestão de Risco e 

Conformidade analisa os riscos. 

* Cabe ressaltar que a BB DTVM segue Manual de Gestão de Risco de Crédito aprovado pela Diretoria, 

que determina todas as diretrizes, limites, políticas de aprovação para compra de títulos de risco de 

crédito nos âmbitos nacional e internacional. 

  

• Seleção de ações: 

No universo de ações é avaliada capitalização, governança e liquidez (FF). Análise 

Quantitativa (Preço/Lucro, EV/EBITDA, earnings growth), Analise Qualitativa (estrutura 

de capital, qualidade de gestão, fluxo de caixa descontado, utilizando modelo próprio). 

Também avaliado o peso do título no fundo e então construído o portfólio. O gestor do 

fundo toma a decisão de quando comprar e vender a ação recomendada. A Divisão de 

Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação e no 

regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os riscos. 

   

As decisões podem ser revistas e alteradas a qualquer momento por decisão do comitê 

responsável. Todas as operações são registradas em atas pela Divisão gestora. 

  

2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos. 

Investidor Institucional - EXCELENTE (2015; 2016) 

      

3 Equipe de Gestão do Fundo  

   

3.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão. 

 O fundo é gerido por Vinicius Ribeiro Vieira. 

      

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos. 

No 1º semestre de 2017, tivemos mudanças do gestor do fundo, assumindo Vinicius 

Ribeiro Vieira.. 

      

4 Estratégias e Carteiras 

      

4.1 Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo em 

cenário de stress (ex.: stop loss, stop gain, concentração de ativos, aluguel de ativos 

etc.). 

As aplicações dos FIs nos quais o fundo investe poderão, eventualmente, estar 
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concentradas em poucos emissores, o que pode expor os cotistas do fundo ao risco de 

concentração. Da mesma forma, os fundos investidos poderão, eventualmente, atuar no 

mercado de empréstimo de ações e de Opções. No entanto as definições de regras, 

procedimentos e limites de gestão relacionados a stop loss, stop gain, concentração de 

ativos e aluguel de ativos, pertencem aos fundos investidos. 

 

      

4.2 O fundo pode realizar operações de day trade?   

Não 

      

5  Uso de Derivativos  

  

No caso de FIC, os fundos investidos poderão atuar no mercado de derivativos 

para proteger parte de seu patrimônio ou para reproduzir uma posição em ações 

com a parcela de sua carteira que estiver direcionada para ativos financeiros de 

renda fixa, senda vedada a exposição, a esses mercados, superior ao Patrimônio 

Líquido do FIC. 

       

5.1  Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:       

• Proteção de carteira ou de posição: Sim        

• Mudança de remuneração/indexador: N/A        

• Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box, 

financiamentos com termo etc.): Sim    

• Alavancagem: Não  

       

5.2 Mercados em que são utilizados derivativos:  

• Juros: Não     

• Câmbio: Não    

• Ações: Sim    

• Commodities: Não se aplica   

        

Em Bolsas: 

• Com garantia: Sim   

• Sem garantia: Não   

       

Em Balcão: 

• Com garantia: Não 

• Sem garantia: Não 
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5.3  Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado? 

Não se aplica  

 

6 Compra de Cotas de Fundos de Investimento  

    

6.1 De Fundos de terceiros? 

Não 

     

6.2 De Fundos da gestora?       

Sim 

         

7 - Informações Adicionais 

   

7.1 PL atual 

 R$476.437.296,32 

   

7.2 PL médio em 12 (doze) meses 

 R$393.994.077,12  

     

7.3 PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora 

 R$ 62,919 bilhões.  

   

7.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua 

estratégia? Quais são os critérios de definição? 

Não há capacidade máxima estimada para captação de recursos para este Fundo. 

   

7.5 Número de cotistas 

 724  

  

7.6 Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, 

coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? 

 Não se aplica. 

  

7.7 Descreva as regras de concentração de passivo 

 Não estabelecido. 

  

7.8 Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas 

  52,42% 
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7.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de 

custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?  

Sim, por decisão de Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a transferência dos 

serviços de custódia e controladoria do fundo para o Banco do Brasil S.A.. 

  

7.10 A última demonstração financeira obteve algum parecer modificado (com ressalva, com 

abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente? 

Não houve 

  

8 - Gestão de Risco 

   

8.1 Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo. 

Para os fundos que permitem crédito privado, limites de exposição como concentração 

por emissor são descritas no regulamento e/ou na norma de gestão do fundo. Além disso, 

os fundos que possuem crédito privado são monitorados, mensalmente, através do 

relatório de Grau de Especificidade de Ativos (GEA). Para o cálculo do grau são 

analisados fatores como: duração dos ativos, risco de crédito médio e classificação IHH, 

que se refere a classificação de mercado do fundo. 

   

8.2 Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. 

A liquidez diária do fundo é acompanhada por meio do Índice de Liquidez do Fundo, cuja 

métrica, modelada internamente, fornece, em forma percentual, o total de ativos passível 

de negociação (conversão em recursos) em 1 dia útil. O Índice de Liquidez do Fundo é 

obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo 

de ativos financeiros. O grupo Cotas de Fundos assume liquidez desde que respeitada 

a relação entre os prazos de cotização dos fundos comprador e comprado. Quando o 

fundo investe em cotas de fundos de terceiros, se a cotização do fundo comprador for 

maior ou igual à cotização do fundo comprado, o Índice de Liquidez do ativo é igual a 

100%; caso contrário, igual 0. 

                                                         

8.3 Caso o fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. 

 Não se aplica. 

  

8.4 Se houver na carteira do fundo ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora 

realiza o acompanhamento?  

Para o cálculo e acompanhamento da liquidez de todos os ativos são utilizados dados 

de negociação em mercado de títulos, obtidas de fontes de dados públicas e 

independentes. Caso o ativo não possua dados de negociação, o mesmo é considerado 

como Sem Liquidez. 
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8.5 Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error 

e Expected Shortfall)? 

 VaR Dinamico 

 

8.6 Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: 

concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais? 

 Não se aplica 

  

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

8.5. 

Diariamente, os valores de consumo de limite são informados através da intranet e são 

enviados e-mails relacionando os Fundos com nível de utilização do limite de risco acima 

de 70% aos Gestores, Gerentes Executivos e Diretores da BB DTVM. Em caso de 

extrapolação de limite é acionado o processo denominado “Cadeia de Alçadas”, o qual 

possibilita condições para que os escalões superiores da BB DTVM exerçam o 

monitoramento do processo de regularização de limites de exposição a risco, ao mesmo 

tempo em que não impede a efetivação de uma estratégia considerada adequada pelo 

gestor.  Este deverá justificar a sua estratégia e solicitar prazo para permanecer com o 

limite extrapolado. Cabe à alçada superior competente a manifestação quanto 

concordância com a argumentação do gestor ou das alçadas inferiores, concedendo o 

prazo solicitado para a reversão da extrapolação.  Este processo é seguido para limites 

definidos internamente, não sendo observado quando o limite é definido pelo cliente 

(Fundos exclusivos). A Divisão de Risco realiza o acompanhamento do processo de 

enquadramento do Fundo e da formalização dos despachos em sistema automatizado 

com trilha de auditoria e promove o reporte periódico ao Comitê de Risco.  

                                                                 

8.8 Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5? 

4,00% 

      

8.9 De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela (s) metodologia(s) citadas no 

item 8.5. 

Para o gerenciamento do risco de mercado são calculados, diariamente, o consumo 

do(s) limite(s) de risco para todos os fundos. Os consumos calculados são 

disponibilizados diariamente na intranet, em área específica de acesso restrito aos 

funcionários da BB DTVM, ou por meio de correio corporativo. 
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8.10 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) 

metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo 

atingido? Comente.  

Em 26/10/2020. O fundo já vinha com alto consumo do limite em setembro e outubro 

(acima de 90%). O fundo fez uma pequena alocação em BBOV11 e com a alta 

volatilidade dos mercados, acabou ocorrendo a extrapolação. Máxima 214%  

      

8.11 Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos: 

3 meses? 2,3800%   

6 meses? 3,7100%   

12 meses? 3,6300%   

24 meses? 2,9800% 

    

8.12 Qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) 

ativo(s) nos últimos 24 (vinte e quatro) meses? 

 Fundo não permite alavancagem. 

   

8.13 Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex. 

Utiliza o cenário elaborado pela B³ ou o próprio)? 

Limite de perdas em estresse de 50% PL.  

O cenário utilizados para determinar as perdas em estresse segue metodologia 

desenvolviida internamente, em atendimento ao disposto no artigo 23, parágrafo 1º, 

inciso III da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015, que estabelece a divulgação 

de limites de exposição a risco das carteiras administradas e dos fundos de investimento 

que não têm, respectivamente, no contrato e nos documentos do fundo, limites 

expressos, foi definida a utilização de limites de perda em estresse para o horizonte de 

21 dias úteis. 

O cenário de estresse foi aprovado na 67ª reunião do Comitê de Riscos, de 02/06/2016, 

tendo sido definida periodicidade anual de revisão do mesmo. Referido cenário foi 

construído a partir: 

a) do levantamento das piores perdas históricas desde 2004, no horizonte de 21 dias 

úteis para os fundos de investimento e principais fatores de risco a que os fundos estão 

expostos; 

b) acréscimo de choque paralelo de 150 basis point sobre o spread de crédito das 

debêntures. 

 

   

8.14 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress 

foi excedido e por quê? 
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Não houve extrapolação do limite no período 

   

8.15 Qual o stress médio do fundo nos últimos:   

3 meses? 34,3500%   

6 meses? 34,1100%  

12 meses? 33,9000%  

24 meses? 35,2000%  

  

8.16 Comente o último stop loss relevante do fundo 

 Não possui política de stop loss 

 

9 – Comportamento do Fundo em Crises 

 

Período Evento Comportamento 

Mai/06 Crise das Bolsas norte-americanas NA 

Jul-Ago/07 Crise das hipotecas NA 

Out/08 – Mar/09 
Crise no Sistema Financeiro norte-

americano 
NA 

Jan/10 – Jun/10 Crise de endividamento dos PIGS NA 

Abril/11 – Set/11 Segunda crise da dívida na Europa NA 

Abril/15 – Ago/16 Crise política / recessão no Brasil 13,54% 

        OBS: Início do Fundo em agosto/2013. 

  

10 - Três períodos de maior perda do fundo  

  

Período              Evento Perda Explicação 
Tempo de 

Recuperação 

1 23/01/2020 - 23/03/2020 -47,74% 

Queda das bolsas globais 

devido à crise sanitaria do 

coronavírus e seus impactos 

na economia. 

Em 

recuperação 

2 16/05/2018 - 18/06/2018 -19,09% 

Revisões baixistas para o 

crescimento do PIB e a 

deterioração de dados de 

inflação trouxeram 

preocupações com o cenário 

interno. 

94 Dias 
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3 26/03/2020 - 03/04/2020 -11,38% 

Queda das bolsas globais 

devido à crise sanitaria do 

coronavírus e seus impactos 

na economia. 

6 Dias 

                Fonte Quantum Axis. 

                OBS: Os dados acima foram calculados em base anual, dentro de uma janela de 5 anos. 

 

11 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos 5 (cinco) anos 

  

11.1 Atribuição Contribuição (%) 

Alocação Não observado          

Seleção Não observado    

Timing  Não observado      

   

11.2 Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou 

resgates). 

Não houve alterações 

  

11.3 O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, 

do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê? 

 Não 

  

12 - Relacionamento com distribuidores/alocadores 

    

12.1 Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada 

para distribuidores/alocadores? 

Mensal, carteira completa. 

   

12.2 Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?  

A área de Distribuição da BB DTVM presta assessoria às agências de relacionamento 

no que se refere à gestão dos Fundos. Assuntos pontuais podem ser discutidos em 

conference calls com o gestor do Fundo quando negociado com à Divisão de 

Distribuição. 

 

12.3 Por quais canais o fundo é distribuído? 

 Agências, Auto-Atendimento, Internet Banking e App 

 

12.4 Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco 

maiores distribuidores ou alocadores, individualmente? 
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 1º - 100% 

 

13 - Atendimento aos Cotistas 

  

13.1 Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua 

periodicidade? Com que defasagem? 

 São disponibilizados informes mensais no site do Banco do Brasil com comentários 

macroeconômicos e do gestor, dados de fechamento do mês, rentabilidade, composição 

e evolução patrimonial. Outras informações poderão ser fornecidas, conforme demanda, 

na periodicidade possível e previamente acordada. 

  

13.2 Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o fundo e 

com qual frequência seu conteúdo é atualizado? 

 As informações estão disponíveis no site do Banco do Brasil S.A. e são atualizadas na 

periodicidade estabelecida pela legislação vigente. As agências de relacionamento do 

Banco do Brasil também podem fornecer informações sobre o produto. 

  

13.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser 

acessado e qual o horário para atendimento? 

 Sim, existe as Centrais de Atendimento do Banco do Brasil informadas no Regulamento 

do Fundo e a Central de Atendimento da BB DTVM S.A. no horário das 10 às 17 horas, 

em dias úteis. 

    

14 - Investimento no exterior 

  

14.1 Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos 

utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos 

utilizados. 

 Não se aplica  

  

14.2 Quais os riscos envolvidos? 

 Não se aplica  

  

14.3 Quais são os mercados em que o fundo opera? 

Não se aplica  

 

14.4  Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial? 

Não se aplica 
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14.5 Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de 

investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços 

e demais informações dos fundos de investimento ou veículo no exterior (administrador, 

custodiante, RTA, prime broker, entre outros). 

Administrador Fiduciário Não se aplica 

Custodiante Não se aplica 

Auditor Não se aplica 

RTA Não se aplica 

Prime Brokers Não se aplica 

NAV Calculator Não se aplica 

Domicílio do fundo Não se aplica 

Taxa de administração Não se aplica 

Código ISIN do fundo Não se aplica 

Moeda do domicílio fundo no exterior Não se aplica 

Outros prestadores de serviço, dos 
investimentos no exterior, caso exista. 

Não se aplica 

 

14.6 Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de 

contaminação entre elas. 

 Não se aplica 

    

14.7  Caso a gestora tenha influência direta / indireta na gestão do fundo no exterior, descreva 

como foi constituída a diretoria do fundo. 

 Não se aplica  

 

15. Anexos (quando aplicável)  

15 Anexos (quando aplicável) 
Marcar Anexos ou link para acesso ao 
documento 

15.1 Regulamento 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.2 Formulário de informações complementares 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.3 Última lâmina de informações essenciais 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.4 
Relatório de Gestão e/ou materiais de 
divulgação 

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

 

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020. 

 

 

 



Questionário Due Diligence – Anexo I 

  #pública 

 
 

Versão ANBIMA – Janeiro/2019 

16 

#interna 

BB Gestão de Recursos 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
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QUESTIONÁRIO PADRÃO DUE DILIGENCE 

PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Anexo I – Fundos de Investimento 
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INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO DE INVESTIMENTO 

 

1 - Alterações desde a última atualização 

 

1.1 Nome 

BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 

INVESTIMENTO   

    

1.2 CNPJ 

05.100.191/0001-87  

   

1.3 Data de início 

18/07/2002  

    

1.4 Classificação ANBIMA 

 Ações Dividendos  

   

1.5 Código ANBIMA 

 104.221 

   

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

Não. 

    

1.7 Classificação tributária (CP/LP/Ações) 

 Ações  

    

1.8 Descreva o público-alvo 

O fundo destina-se a investidores que desejam aplicar os seus recursos em ações de 

emissão de empresas que apresentem histórico de pagamento de bons dividendos/juros 

de capital em relação à média do mercado acionário e dispostos a assumir os riscos 

inerentes a esse mercado.  

   

1.9 O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica 

aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN? 

Não. 

    

1.10 Conta Corrente (banco, agência, nº) 

 Banco 001 – agência 1769-8 – conta 606.097-8 
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1.11 Conta CETIP (nº) 

 15899000 

   

1.12 Administração (indique contato para informações) 

BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores mobiliários S.A.  

Contato BB DTVM:  Rafael Alcântara da Silva – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária  

   

1.13 Custódia (indique contato para informações) 

 Banco do Brasil S.A. 

Contato BB DTVM: Maristela Amorim dos Santos – Gerente da Divisão de Suporte 

Operacional 

   

1.14 Auditoria externa   

KPMG 

Contato BB DTVM: Rafael Alcântara da Silva – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária 

  

1.15 Caso se aplique, informar: 

• Escriturador       

• Custodiante    

• Consultor Especializado       

• Assessor Jurídico       

• Co-gestor 

• Distribuidor 

• Outros 

Não se aplica. 

     

1.16 Cotização: abertura ou fechamento?    

 Fechamento 

    

1.17 Regras para aplicação e resgate: 

 Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação):  

• Horário Limite: 17h00    

• Cota de Aplicação: D+1   

• Liquidação: D+0   

 Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e eventuais 

penalidades para resgates antes do término desse período: Não há 
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 Resgate (datas, horários, cotização e liquidação): 

• Horário Limite: 17h00   

• Cota de Resgate: D+1   

• Crédito do Resgate: D+4           

 Aplicação inicial mínima: R$ 200,00       

 Aplicação máxima por cotista: Sem limite 

 Aplicação adicional mínima: R$ 200,00 

 Resgate Mínimo: R$ 200,00  

     

1.18 Taxa de Entrada (upfront fee) 

 Não há 

   

1.19 Taxa de Saída (redemption fee) 

 Não há 

   

1.20 Taxa de administração 

 2,00% a.a. 

    

1.21 Taxa de administração máxima 

2,00% a.a. 

  

1.22 Taxa de custódia máxima 

NA 

 

1.23 Taxa de Performance 

• % (Percentual): Não há.       

• Benchmark: NA       

• Frequência: NA       

• Linha-d’água: NA 

• Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste): NA 

   

 

1.24 Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este 

for diferente) excluindo-se as taxas de Administração e de Performance 

 Considerado o patrimônio líquido e as despesas em 31/12/2020, o custo foi de 

aproximadamente -0,0031%. 

  

1.25 Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? 

(Pagamento e/ou Recebimento) 
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 Não se aplica. 

   

2 - Perfil 

   

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

investimento. 

O fundo tem como objetivo proporcionar rentabilidade mediante a aplicação dos recursos 

em ações de empresas que apresentem histórico de pagamento de bons 

dividendos/juros sobre capital em relação à média do mercado de ações. Para isso, o 

fundo aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento em ações, títulos 

públicos federais, títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira e operações 

compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, obedecidos os limites em 

relação ao seu patrimônio líquido descritos no regulamento. 

     

2.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no 

histórico do Fundo. 

Não houve. 

        

2.3 Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento. 

Todas as decisões de alocação são tomadas em colegiado organizado sob a forma de 

comitês, conforme disposto no Manual de Alçadas e Limites Operacionais. 

Após a realização de reuniões diárias dos comitês, os gestores têm liberdade para 

determinar o melhor momento de realizar a operação. São usadas informações de 

mercado, boletins de análises, leitura de notícias on-line, além de análise técnica para 

implementar as decisões. Os processos de tomada de decisão são definidos por 

mercados e seguem os seguintes princípios e filosofias:  

   

• Seleção/compra/alocação de ativos de renda fixa emitidos pelo governo: 

No universo de títulos públicos federais são avaliados liquidez e prazo. O título é 

selecionado com base no perfil e objetivo do fundo (renda fixa, multimercado, atrelado à 

inflação etc.) e do cenário. Também avaliado o “peso” do título no fundo e então 

construído o portfólio. O Comitê de Gestão dá as diretrizes para mudanças necessárias. 

A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação 

e no regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os 

riscos. 

  

• Seleção/compra/alocação de títulos corporativos - risco privado de instituições 

financeiras e não financeiras*:  



Questionário Due Diligence – Anexo I 

  #pública 

 
 

Versão ANBIMA – Janeiro/2019 

6 

#interna 

No universo de títulos privados são avaliados o emissor, a liquidez e o prazo. Análise 

Quantitativa considerando histórico de crédito e indicadores do balanço. Emissores são 

classificados por risco (modelo próprio). Também avaliado o peso do título no fundo e 

então construído o portfólio. Gestor tem a liberdade de efetuar ou não hedge da posição 

de renda fixa. A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos 

na Legislação e no regulamento do Fundo.  A Diretoria de Gestão de Risco e 

Conformidade analisa os riscos. 

* Cabe ressaltar que a BB DTVM segue Manual de Gestão de Risco de Crédito aprovado pela Diretoria, 

que determina todas as diretrizes, limites, políticas de aprovação para compra de títulos de risco de 

crédito nos âmbitos nacional e internacional. 

  

• Seleção de ações: 

No universo de ações é avaliada capitalização, governança e liquidez (FF). Análise 

Quantitativa (Preço/Lucro, EV/EBITDA, earnings growth), Analise Qualitativa (estrutura 

de capital, qualidade de gestão, fluxo de caixa descontado, utilizando modelo próprio). 

Também avaliado o peso do título no fundo e então construído o portfólio. O gestor do 

fundo toma a decisão de quando comprar e vender a ação recomendada. A Divisão de 

Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação e no 

regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os riscos. 

   

As decisões podem ser revistas e alteradas a qualquer momento por decisão do comitê 

responsável. Todas as operações são registradas em atas pela Divisão gestora. 

  

2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos. 

Exame - 5 ESTRELAS (2011; 2013) / Valor Investe - 5 ESTRELAS (2011; 2012; 2013); 

3 ESTRELAS (2017) / Investidor Institucional - EXCELENTE (2012; 2013) / Ranking MBI (FGV) 

- 4 ESTRELAS (2016; 2019) 

      

3 Equipe de Gestão do Fundo  

   

3.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão. 

 O fundo é gerido por Vinicius Ribeiro Vieira. 

      

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos. 

No 1º semestre de 2017, tivemos mudanças do gestor do fundo, assumindo Vinicius 

Ribeiro Vieira.. 

      

4 Estratégias e Carteiras 
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4.1 Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo em 

cenário de stress (ex.: stop loss, stop gain, concentração de ativos, aluguel de ativos 

etc.). 

As aplicações dos FIs nos quais o fundo investe poderão, eventualmente, estar 

concentradas em poucos emissores, o que pode expor os cotistas do fundo ao risco de 

concentração. Da mesma forma, os fundos investidos poderão, eventualmente, atuar no 

mercado de empréstimo de ações e de Opções. No entanto as definições de regras, 

procedimentos e limites de gestão relacionados a stop loss, stop gain, concentração de 

ativos e aluguel de ativos, pertencem aos fundos investidos. 

 

      

4.2 O fundo pode realizar operações de day trade?   

Não 

      

5  Uso de Derivativos  

  

No caso de FIC, os fundos investidos poderão atuar no mercado de derivativos 

para proteger parte de seu patrimônio ou para reproduzir uma posição em ações 

com a parcela de sua carteira que estiver direcionada para ativos financeiros de 

renda fixa, senda vedada a exposição, a esses mercados, superior ao Patrimônio 

Líquido do FIC. 

       

5.1  Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:       

• Proteção de carteira ou de posição: Sim        

• Mudança de remuneração/indexador: N/A        

• Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box, 

financiamentos com termo etc.): Sim    

• Alavancagem: Não  

       

5.2 Mercados em que são utilizados derivativos:  

• Juros: Não     

• Câmbio: Não    

• Ações: Sim    

• Commodities: Não se aplica   

        

Em Bolsas: 

• Com garantia: Sim   

• Sem garantia: Não   
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Em Balcão: 

• Com garantia: Não 

• Sem garantia: Não 

 

5.3  Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado? 

Não se aplica.  

 

6 Compra de Cotas de Fundos de Investimento  

    

6.1 De Fundos de terceiros? 

Não 

     

6.2 De Fundos da gestora?       

Sim 

         

7 - Informações Adicionais 

   

7.1 PL atual 

 R$1.054.907.075,55 

   

7.2 PL médio em 12 (doze) meses 

 R$952.665.146,56  

     

7.3 PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora 

 R$ 62,919 bilhões.  

   

7.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua 

estratégia? Quais são os critérios de definição? 

Não há capacidade máxima estimada para captação de recursos para este Fundo. 

   

7.5 Número de cotistas 

 31.000  

  

7.6 Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, 

coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? 

 Não se aplica. 

  

7.7 Descreva as regras de concentração de passivo 

 Não estabelecido. 
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7.8 Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas 

  30,34% 

  

7.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de 

custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?  

Sim, por decisão de Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a transferência dos 

serviços de custódia e controladoria do fundo para o Banco do Brasil S.A.. 

  

7.10 A última demonstração financeira obteve algum parecer modificado (com ressalva, com 

abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente? 

Não houve 

  

8 - Gestão de Risco 

   

8.1 Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo. 

Para os fundos que permitem crédito privado, limites de exposição como concentração 

por emissor são descritas no regulamento e/ou na norma de gestão do fundo. Além disso, 

os fundos que possuem crédito privado são monitorados, mensalmente, através do 

relatório de Grau de Especificidade de Ativos (GEA). Para o cálculo do grau são 

analisados fatores como: duração dos ativos, risco de crédito médio e classificação IHH, 

que se refere a classificação de mercado do fundo. 

   

8.2 Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. 

A liquidez diária do fundo é acompanhada por meio do Índice de Liquidez do Fundo, cuja 

métrica, modelada internamente, fornece, em forma percentual, o total de ativos passível 

de negociação (conversão em recursos) em 1 dia útil. O Índice de Liquidez do Fundo é 

obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo 

de ativos financeiros. O grupo Cotas de Fundos assume liquidez desde que respeitada 

a relação entre os prazos de cotização dos fundos comprador e comprado. Quando o 

fundo investe em cotas de fundos de terceiros, se a cotização do fundo comprador for 

maior ou igual à cotização do fundo comprado, o Índice de Liquidez do ativo é igual a 

100%; caso contrário, igual 0. 

                                                         

8.3 Caso o fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. 

 Não se aplica. 

  

8.4 Se houver na carteira do fundo ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora 

realiza o acompanhamento?  
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Para o cálculo e acompanhamento da liquidez de todos os ativos são utilizados dados 

de negociação em mercado de títulos, obtidas de fontes de dados públicas e 

independentes. Caso o ativo não possua dados de negociação, o mesmo é considerado 

como Sem Liquidez. 

   

8.5 Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error 

e Expected Shortfall)? 

 Não Possui 

 

8.6 Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: 

concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais? 

 Não se aplica 

  

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

8.5. 

Diariamente, os valores de consumo de limite são informados através da intranet e são 

enviados e-mails relacionando os Fundos com nível de utilização do limite de risco acima 

de 70% aos Gestores, Gerentes Executivos e Diretores da BB DTVM. Em caso de 

extrapolação de limite é acionado o processo denominado “Cadeia de Alçadas”, o qual 

possibilita condições para que os escalões superiores da BB DTVM exerçam o 

monitoramento do processo de regularização de limites de exposição a risco, ao mesmo 

tempo em que não impede a efetivação de uma estratégia considerada adequada pelo 

gestor.  Este deverá justificar a sua estratégia e solicitar prazo para permanecer com o 

limite extrapolado. Cabe à alçada superior competente a manifestação quanto 

concordância com a argumentação do gestor ou das alçadas inferiores, concedendo o 

prazo solicitado para a reversão da extrapolação.  Este processo é seguido para limites 

definidos internamente, não sendo observado quando o limite é definido pelo cliente 

(Fundos exclusivos). A Divisão de Risco realiza o acompanhamento do processo de 

enquadramento do Fundo e da formalização dos despachos em sistema automatizado 

com trilha de auditoria e promove o reporte periódico ao Comitê de Risco.  

                                                                 

8.8 Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5? 

Não possui limite interno. 

      

8.9 De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela (s) metodologia(s) citadas no 

item 8.5. 

Para o gerenciamento do risco de mercado são calculados, diariamente, o consumo 

do(s) limite(s) de risco para todos os fundos. Os consumos calculados são 
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disponibilizados diariamente na intranet, em área específica de acesso restrito aos 

funcionários da BB DTVM, ou por meio de correio corporativo. 

   

8.10 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) 

metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo 

atingido? Comente.  

Não possui limite interno.  

      

8.11 Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos: 

3 meses? 2,5050%   

6 meses? 4,0751%   

12 meses? 3,8567%   

24 meses? 2,9654% 

    

8.12 Qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) 

ativo(s) nos últimos 24 (vinte e quatro) meses? 

 Fundo não permite alavancagem. 

   

8.13 Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex. 

Utiliza o cenário elaborado pela B³ ou o próprio)? 

Limite de perdas em estresse de 50% PL.  

O cenário utilizados para determinar as perdas em estresse segue metodologia 

desenvolviida internamente, em atendimento ao disposto no artigo 23, parágrafo 1º, 

inciso III da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015, que estabelece a divulgação 

de limites de exposição a risco das carteiras administradas e dos fundos de investimento 

que não têm, respectivamente, no contrato e nos documentos do fundo, limites 

expressos, foi definida a utilização de limites de perda em estresse para o horizonte de 

21 dias úteis. 

O cenário de estresse foi aprovado na 67ª reunião do Comitê de Riscos, de 02/06/2016, 

tendo sido definida periodicidade anual de revisão do mesmo. Referido cenário foi 

construído a partir: 

a) do levantamento das piores perdas históricas desde 2004, no horizonte de 21 dias 

úteis para os fundos de investimento e principais fatores de risco a que os fundos estão 

expostos; 

b) acréscimo de choque paralelo de 150 basis point sobre o spread de crédito das 

debêntures. 

 

   



Questionário Due Diligence – Anexo I 

  #pública 

 
 

Versão ANBIMA – Janeiro/2019 

12 

#interna 

8.14 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress 

foi excedido e por quê? 

Não houve extrapolação do limite no período 

   

8.15 Qual o stress médio do fundo nos últimos:   

3 meses? 31,7100%   

6 meses? 31,0800%  

12 meses? 29,4400%  

24 meses? 30,2500%  

  

8.16 Comente o último stop loss relevante do fundo 

 Não possui política de stop loss 

 

9 – Comportamento do Fundo em Crises 

 

Período Evento Comportamento 

Mai/06 Crise das Bolsas norte-americanas -6,19% 

Jul-Ago/07 Crise das hipotecas -0,42% 

Out/08 – Mar/09 
Crise no Sistema Financeiro norte-

americano 
-13,47% 

Jan/10 – Jun/10 Crise de endividamento dos PIGS -2,23% 

Abril/11 – Set/11 Segunda crise da dívida na Europa -9,40% 

Abril/15 – Ago/16 Crise política / recessão no Brasil 12,71% 

        OBS: O Fundo teve início em julho/2002. 

  

10 - Três períodos de maior perda do fundo  

  

Período              Evento Perda Explicação 
Tempo de 

Recuperação 

1 23/01/2020 - 23/03/2020 -45,71% 

Queda das bolsas globais 

devido à crise sanitaria do 

coronavírus e seus impactos 

na economia. 

Em 

recuperação 

2 12/03/2018 - 18/06/2018 -19,43% 

Revisões baixistas para o 

crescimento do PIB e a 

deterioração de dados de 

inflação trouxeram 

105 Dias 
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preocupações com o cenário 

interno. 

3 20/07/2020 - 30/10/2020 -10,73% 

Preocupações com novas 

ondas de coronavírus ao redor 

do globo e seus impactos na 

atividade, e preocupações 

com o fiscal no lado interno. 

10 Dias 

                Fonte Quantum Axis. 

                OBS: Os dados acima foram calculados em base anual, dentro de uma janela de 5 anos. 

 

11 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos 5 (cinco) anos 

  

11.1 Atribuição Contribuição (%) 

Alocação Não observado          

Seleção Não observado    

Timing  Não observado      

   

11.2 Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou 

resgates). 

Não houve alterações 

  

11.3 O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, 

do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê? 

 Não 

  

12 - Relacionamento com distribuidores/alocadores 

    

12.1 Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada 

para distribuidores/alocadores? 

Mensal, carteira completa. 

   

12.2 Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?  

A área de Distribuição da BB DTVM presta assessoria às agências de relacionamento 

no que se refere à gestão dos Fundos. Assuntos pontuais podem ser discutidos em 

conference calls com o gestor do Fundo quando negociado com à Divisão de 

Distribuição. 

 

12.3 Por quais canais o fundo é distribuído? 

 Agências, Auto-Atendimento, Internet Banking e App 
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12.4 Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco 

maiores distribuidores ou alocadores, individualmente? 

 1º - 100% 

 

13 - Atendimento aos Cotistas 

  

13.1 Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua 

periodicidade? Com que defasagem? 

 São disponibilizados informes mensais no site do Banco do Brasil com comentários 

macroeconômicos e do gestor, dados de fechamento do mês, rentabilidade, composição 

e evolução patrimonial. Outras informações poderão ser fornecidas, conforme demanda, 

na periodicidade possível e previamente acordada. 

  

13.2 Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o fundo e 

com qual frequência seu conteúdo é atualizado? 

 As informações estão disponíveis no site do Banco do Brasil S.A. e são atualizadas na 

periodicidade estabelecida pela legislação vigente. As agências de relacionamento do 

Banco do Brasil também podem fornecer informações sobre o produto. 

  

13.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser 

acessado e qual o horário para atendimento? 

 Sim, existe as Centrais de Atendimento do Banco do Brasil informadas no Regulamento 

do Fundo e a Central de Atendimento da BB DTVM S.A. no horário das 10 às 17 horas, 

em dias úteis. 

    

14 - Investimento no exterior 

  

14.1 Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos 

utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos 

utilizados. 

 Não se aplica  

  

14.2 Quais os riscos envolvidos? 

 Não se aplica  

  

14.3 Quais são os mercados em que o fundo opera? 

Não se aplica  
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14.4  Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial? 

Não se aplica 

 

14.5 Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de 

investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços 

e demais informações dos fundos de investimento ou veículo no exterior (administrador, 

custodiante, RTA, prime broker, entre outros). 

Administrador Fiduciário Não se aplica 

Custodiante Não se aplica 

Auditor Não se aplica 

RTA Não se aplica 

Prime Brokers Não se aplica 

NAV Calculator Não se aplica 

Domicílio do fundo Não se aplica 

Taxa de administração Não se aplica 

Código ISIN do fundo Não se aplica 

Moeda do domicílio fundo no exterior Não se aplica 

Outros prestadores de serviço, dos 
investimentos no exterior, caso exista. 

Não se aplica 

 

14.6 Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de 

contaminação entre elas. 

 Não se aplica 

    

14.7  Caso a gestora tenha influência direta / indireta na gestão do fundo no exterior, descreva 

como foi constituída a diretoria do fundo. 

 Não se aplica  

 

15. Anexos (quando aplicável)  

15 Anexos (quando aplicável) 
Marcar Anexos ou link para acesso ao 
documento 

15.1 Regulamento 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.2 Formulário de informações complementares 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.3 Última lâmina de informações essenciais 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.4 
Relatório de Gestão e/ou materiais de 
divulgação 

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

 

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020. 



Questionário Due Diligence – Anexo I 

  #pública 

 
 

Versão ANBIMA – Janeiro/2019 

16 

#interna 

 

 

 

BB Gestão de Recursos 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

 

 



 

 
 

 

#interna 
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PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Anexo I – Fundos de Investimento 
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INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO DE INVESTIMENTO 

 

1 - Alterações desde a última atualização 

 

1.1 Nome 

BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO 

    

1.2 CNPJ 

10.418.335/0001-88  

   

1.3 Data de início 

10/06/2009  

    

1.4 Classificação ANBIMA 

 Ações Indexados  

   

1.5 Código ANBIMA 

 228.842 

   

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

Não. 

    

1.7 Classificação tributária (CP/LP/Ações) 

 Ações  

    

1.8 Descreva o público-alvo 

O fundo destina-se a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social 

instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles 

aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito 

Federal ou por Prefeituras, EFPCs - Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 

de Fundos de Investimento, de Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de 

Investimento e de carteiras administradas.  

   

1.9 O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica 

aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN? 

Sim. Resoluções CMN 3.922 e 4.661, no que for aplicável ao fundo. 

    

1.10 Conta Corrente (banco, agência, nº) 

 Banco 001 – agência 1769-8 – conta 606.519-8 
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1.11 Conta CETIP (nº) 

 09139006 

   

1.12 Administração (indique contato para informações) 

BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores mobiliários S.A.  

Contato BB DTVM:  Rafael Alcântara da Silva – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária  

   

1.13 Custódia (indique contato para informações) 

 Banco do Brasil S.A. 

Contato BB DTVM: Maristela Amorim dos Santos – Gerente da Divisão de Suporte 

Operacional 

   

1.14 Auditoria externa   

KPMG 

Contato BB DTVM: Rafael Alcântara da Silva – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária 

  

1.15 Caso se aplique, informar: 

• Escriturador       

• Custodiante    

• Consultor Especializado       

• Assessor Jurídico       

• Co-gestor 

• Distribuidor 

• Outros 

Não se aplica. 

     

1.16 Cotização: abertura ou fechamento?    

 Fechamento 

    

1.17 Regras para aplicação e resgate: 

 Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação):  

• Horário Limite: 17h00    

• Cota de Aplicação: D+1   

• Liquidação: D+0   

 Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e eventuais 

penalidades para resgates antes do término desse período: Não há 
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 Resgate (datas, horários, cotização e liquidação): 

• Horário Limite: 17h00   

• Cota de Resgate: D+1   

• Crédito do Resgate: D+4           

 Aplicação inicial mínima: Sem limite       

 Aplicação máxima por cotista: Sem limite 

 Aplicação adicional mínima: Sem limite 

 Resgate Mínimo: Sem limite  

     

1.18 Taxa de Entrada (upfront fee) 

 Não há 

   

1.19 Taxa de Saída (redemption fee) 

 Não há 

   

1.20 Taxa de administração 

 1,00% a.a. 

    

1.21 Taxa de administração máxima 

1,00% a.a. 

  

1.22 Taxa de custódia máxima 

0,01% 

 

1.23 Taxa de Performance 

• % (Percentual): Não há.       

• Benchmark: NA       

• Frequência: NA       

• Linha-d’água: NA 

• Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste): NA 

   

 

1.24 Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este 

for diferente) excluindo-se as taxas de Administração e de Performance 

 Considerado o patrimônio líquido e as despesas em 31/12/2020, o custo foi de 

aproximadamente -0,0097%. 

  

1.25 Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? 
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(Pagamento e/ou Recebimento) 

 Não se aplica. 

   

2 - Perfil 

   

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

investimento. 

O fundo tem por objetivo buscar retorno próximo à variação do IGC - Índice de 

Governança Corporativa, divulgado pela BOVESPA, através de investimento, nos limites 

estabelecidos em seu regulamento, em carteira diversificada de ações de emissão de 

companhias que, em função de adesão aos padrões de governança corporativa definidos 

por bolsa de valores ou entidade mantenedora de mercado de balcão organizado 

autorizada pela CVM, sejam admitidas à negociação em segmento especial mantido nos 

moldes do Novo Mercado ou classificadas nos moldes dos Níveis Bovespa 2, 1 e/ou 

BOVESPA MAIS. 

     

2.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no 

histórico do Fundo. 

(i) Alteração da denominação social do FUNDO para BB AÇOES GOVERNANÇA 

FUNDO DE INVESTIMENTO, Alteração para permitir aplicações de clientes pessoas físicas, 

jurídicas, RPPS E EFPCs e Adequação às vedações da Resolução CMN n° 3.992/10 e CMN n° 

4.661/18; (ii) Redução do prazo de liquidação financeira no resgate de D+4 para D+3 a fim de 

adequar ao novo prazo de liquidação de vendas de ativos da B3; (iii) Conforme Nota BB 

DTVM/DIGAT/AÇÕES -2017/902 de 11/10/2017, no Regulamento e Norma de Gestão, foi 

alterado o benchmark de IGCX para IGCT e o Tipo ANBIMA de "Ações Indexados" para 

"Sustentabilidade / Governança".. 

        

2.3 Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento. 

Todas as decisões de alocação são tomadas em colegiado organizado sob a forma de 

comitês, conforme disposto no Manual de Alçadas e Limites Operacionais. 

Após a realização de reuniões diárias dos comitês, os gestores têm liberdade para 

determinar o melhor momento de realizar a operação. São usadas informações de 

mercado, boletins de análises, leitura de notícias on-line, além de análise técnica para 

implementar as decisões. Os processos de tomada de decisão são definidos por 

mercados e seguem os seguintes princípios e filosofias:  

   

• Seleção/compra/alocação de ativos de renda fixa emitidos pelo governo: 

No universo de títulos públicos federais são avaliados liquidez e prazo. O título é 

selecionado com base no perfil e objetivo do fundo (renda fixa, multimercado, atrelado à 
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inflação etc.) e do cenário. Também avaliado o “peso” do título no fundo e então 

construído o portfólio. O Comitê de Gestão dá as diretrizes para mudanças necessárias. 

A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação 

e no regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os 

riscos. 

  

• Seleção/compra/alocação de títulos corporativos - risco privado de instituições 

financeiras e não financeiras*:  

No universo de títulos privados são avaliados o emissor, a liquidez e o prazo. Análise 

Quantitativa considerando histórico de crédito e indicadores do balanço. Emissores são 

classificados por risco (modelo próprio). Também avaliado o peso do título no fundo e 

então construído o portfólio. Gestor tem a liberdade de efetuar ou não hedge da posição 

de renda fixa. A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos 

na Legislação e no regulamento do Fundo.  A Diretoria de Gestão de Risco e 

Conformidade analisa os riscos. 

* Cabe ressaltar que a BB DTVM segue Manual de Gestão de Risco de Crédito aprovado pela Diretoria, 

que determina todas as diretrizes, limites, políticas de aprovação para compra de títulos de risco de 

crédito nos âmbitos nacional e internacional. 

  

• Seleção de ações: 

No universo de ações é avaliada capitalização, governança e liquidez (FF). Análise 

Quantitativa (Preço/Lucro, EV/EBITDA, earnings growth), Analise Qualitativa (estrutura 

de capital, qualidade de gestão, fluxo de caixa descontado, utilizando modelo próprio). 

Também avaliado o peso do título no fundo e então construído o portfólio. O gestor do 

fundo toma a decisão de quando comprar e vender a ação recomendada. A Divisão de 

Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação e no 

regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os riscos. 

   

As decisões podem ser revistas e alteradas a qualquer momento por decisão do comitê 

responsável. Todas as operações são registradas em atas pela Divisão gestora. 

  

2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos. 

Exame - 3 ESTRELAS (2013; 2017) / Investidor Institucional - EXCELENTE (2013; 2015; 

2016; 2018; 2019; 2020) 

      

3 Equipe de Gestão do Fundo  

   

3.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão. 

 O fundo é gerido por Verana Barbosa Regattieri. 
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3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos. 

No 1º semestre de 2017, Verana Barbosa Regattieri ingressou, como Gerente, na 

Divisão de Fundos de Ações Indexados, após a aposentadoria de Wanderlei Dutra 

Mendonça. Ainda no 1º semestre de 2017, houve a saída do gestor Eduardo Ferraro 

Mansueto. Entrada de Lucas Cardozo da Silva. No 2º semestre de 2017, houve a saída 

do gestor Carlos Henrique Mota dos Santos e entrada da gestora Priscila do Valle 

Macedo. Neste período houve deslocamento do gestor Lucas Cardozo da Silva e na sua 

vaga entrou Rafael Barboza Areia. Em junho/2018, com a mudança de equipe do gestor 

Alexandre Alves da Mata Bacelar, Jean Cândido de Oliveira Gomes foi promovido e, para 

a vaga foi promovido Rafael Barboza Areia. Com abertura de uma vaga, para esta foi 

selecionado Leandro Ribeiro Marchon Monteiro.. 

      

4 Estratégias e Carteiras 

      

4.1 Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo em 

cenário de stress (ex.: stop loss, stop gain, concentração de ativos, aluguel de ativos 

etc.). 

Concentração de ativos: As aplicações da carteira deste fundo estão concentradas em 

ativos de um único indíce financeiro, o que pode expor os cotistas ao risco de 

concentração, isto é, ao risco de perdas decorrentes da pouca diversificação de 

emissores dos ativos financeiros componentes da carteira do fundo. A concentração de 

ativos do fundo é de 67 a 100% em empresas que compoem o Índice de Governança 

Corporativa (IGC-T) da B3. Aluguel de ativos: O fundo poderá atuar no mercado de 

empréstimo de ações, desde que tais operações sejam cursadas, exclusivamente, por 

meio de serviço autorizado pela CVM ou pelo Banco Central do Brasil , e desde que seja 

observado o limite de até 80% da quantidade do ativo no fundo na data do vencimento. 

Stop loss e stop gain: As ações que compõem o portfólio do fundo são monitoradas pelas 

divisões de análise fundamentalista e gestão indexada, as quais se reúnem 

periodicamente para analisar os principais eventos de curto e longo prazo que podem 

impactar a performance destas ações e consequente manutenção ou não destas no 

portfólio. Nesse sentido, não há uma regra fixa de stop loss ou stop gain. Opções: 

Posições compradas: Limite de 5% do patrimônio líquido/Posições vendidas que não 

sejam financiamento: 5% do patrimônio líquido ou limite do papel na carteira, o que for 

menor. 

      

4.2 O fundo pode realizar operações de day trade?   

Não 

      

5  Uso de Derivativos  
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No caso de FIC, os fundos investidos poderão atuar no mercado de derivativos 

para proteger parte de seu patrimônio ou para reproduzir uma posição em ações 

com a parcela de sua carteira que estiver direcionada para ativos financeiros de 

renda fixa, senda vedada a exposição, a esses mercados, superior ao Patrimônio 

Líquido do FIC. 

       

5.1  Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:       

• Proteção de carteira ou de posição: Sim        

• Mudança de remuneração/indexador: Não        

• Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box, 

financiamentos com termo etc.): Não    

• Alavancagem: Não  

       

5.2 Mercados em que são utilizados derivativos:  

• Juros: Não     

• Câmbio: Não    

• Ações: Sim    

• Commodities: Não   

        

Em Bolsas: 

• Com garantia: Sim   

• Sem garantia: Não   

       

Em Balcão: 

• Com garantia: Não 

• Sem garantia: Não 

 

5.3  Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado? 

Não há alocação em crédito privado  

 

6 Compra de Cotas de Fundos de Investimento  

    

6.1 De Fundos de terceiros? 

Não 

     

6.2 De Fundos da gestora?       

Não 
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7 - Informações Adicionais 

   

7.1 PL atual 

 R$1.245.394.762,64 

   

7.2 PL médio em 12 (doze) meses 

 R$858.409.699,97  

     

7.3 PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora 

 R$ 62,919 bilhões.  

   

7.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua 

estratégia? Quais são os critérios de definição? 

Não há capacidade máxima estimada para captação de recursos para este Fundo. 

   

7.5 Número de cotistas 

 1.656  

  

7.6 Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, 

coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? 

 Não se aplica. 

  

7.7 Descreva as regras de concentração de passivo 

 Não estabelecido. 

  

7.8 Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas 

  45,25% 

  

7.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de 

custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?  

Sim, por decisão de Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a transferência dos 

serviços de custódia e controladoria do fundo para o Banco do Brasil S.A.. 

  

7.10 A última demonstração financeira obteve algum parecer modificado (com ressalva, com 

abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente? 

Não houve 

  

8 - Gestão de Risco 
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8.1 Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo. 

Para os fundos que permitem crédito privado, limites de exposição como concentração 

por emissor são descritas no regulamento e/ou na norma de gestão do fundo. Além disso, 

os fundos que possuem crédito privado são monitorados, mensalmente, através do 

relatório de Grau de Especificidade de Ativos (GEA). Para o cálculo do grau são 

analisados fatores como: duração dos ativos, risco de crédito médio e classificação IHH, 

que se refere a classificação de mercado do fundo. 

   

8.2 Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. 

A liquidez diária do fundo é acompanhada por meio do Índice de Liquidez do Fundo, cuja 

métrica, modelada internamente, fornece, em forma percentual, o total de ativos passível 

de negociação (conversão em recursos) em 1 dia útil. O Índice de Liquidez do Fundo é 

obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo 

de ativos financeiros. O grupo Cotas de Fundos assume liquidez desde que respeitada 

a relação entre os prazos de cotização dos fundos comprador e comprado. Quando o 

fundo investe em cotas de fundos de terceiros, se a cotização do fundo comprador for 

maior ou igual à cotização do fundo comprado, o Índice de Liquidez do ativo é igual a 

100%; caso contrário, igual 0. 

                                                         

8.3 Caso o fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. 

 Não se aplica. 

  

8.4 Se houver na carteira do fundo ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora 

realiza o acompanhamento?  

Para o cálculo e acompanhamento da liquidez de todos os ativos são utilizados dados 

de negociação em mercado de títulos, obtidas de fontes de dados públicas e 

independentes. Caso o ativo não possua dados de negociação, o mesmo é considerado 

como Sem Liquidez. 

   

8.5 Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error 

e Expected Shortfall)? 

 VaR de Benchmark 

 

8.6 Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: 

concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais? 

 Não se aplica 

  

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

8.5. 
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Diariamente, os valores de consumo de limite são informados através da intranet e são 

enviados e-mails relacionando os Fundos com nível de utilização do limite de risco acima 

de 70% aos Gestores, Gerentes Executivos e Diretores da BB DTVM. Em caso de 

extrapolação de limite é acionado o processo denominado “Cadeia de Alçadas”, o qual 

possibilita condições para que os escalões superiores da BB DTVM exerçam o 

monitoramento do processo de regularização de limites de exposição a risco, ao mesmo 

tempo em que não impede a efetivação de uma estratégia considerada adequada pelo 

gestor.  Este deverá justificar a sua estratégia e solicitar prazo para permanecer com o 

limite extrapolado. Cabe à alçada superior competente a manifestação quanto 

concordância com a argumentação do gestor ou das alçadas inferiores, concedendo o 

prazo solicitado para a reversão da extrapolação.  Este processo é seguido para limites 

definidos internamente, não sendo observado quando o limite é definido pelo cliente 

(Fundos exclusivos). A Divisão de Risco realiza o acompanhamento do processo de 

enquadramento do Fundo e da formalização dos despachos em sistema automatizado 

com trilha de auditoria e promove o reporte periódico ao Comitê de Risco.  

                                                                 

8.8 Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5? 

1,40% 

      

8.9 De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela (s) metodologia(s) citadas no 

item 8.5. 

Para o gerenciamento do risco de mercado são calculados, diariamente, o consumo 

do(s) limite(s) de risco para todos os fundos. Os consumos calculados são 

disponibilizados diariamente na intranet, em área específica de acesso restrito aos 

funcionários da BB DTVM, ou por meio de correio corporativo. 

   

8.10 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) 

metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo 

atingido? Comente.  

O limite não foi excedido  

      

8.11 Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos: 

3 meses? 2,6048%   

6 meses? 3,9852%   

12 meses? 3,6938%   

24 meses? 2,9945% 

    

8.12 Qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) 

ativo(s) nos últimos 24 (vinte e quatro) meses? 
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 Fundo não permite alavancagem. 

   

8.13 Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex. 

Utiliza o cenário elaborado pela B³ ou o próprio)? 

Limite de perdas em estresse de 50% PL.  

O cenário utilizados para determinar as perdas em estresse segue metodologia 

desenvolviida internamente, em atendimento ao disposto no artigo 23, parágrafo 1º, 

inciso III da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015, que estabelece a divulgação 

de limites de exposição a risco das carteiras administradas e dos fundos de investimento 

que não têm, respectivamente, no contrato e nos documentos do fundo, limites 

expressos, foi definida a utilização de limites de perda em estresse para o horizonte de 

21 dias úteis. 

O cenário de estresse foi aprovado na 67ª reunião do Comitê de Riscos, de 02/06/2016, 

tendo sido definida periodicidade anual de revisão do mesmo. Referido cenário foi 

construído a partir: 

a) do levantamento das piores perdas históricas desde 2004, no horizonte de 21 dias 

úteis para os fundos de investimento e principais fatores de risco a que os fundos estão 

expostos; 

b) acréscimo de choque paralelo de 150 basis point sobre o spread de crédito das 

debêntures. 

 

   

8.14 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress 

foi excedido e por quê? 

Não houve extrapolação do limite no período 

   

8.15 Qual o stress médio do fundo nos últimos:   

3 meses? 33,3820%   

6 meses? 32,8926%  

12 meses? 32,7766%  

24 meses? 34,8408%  

  

8.16 Comente o último stop loss relevante do fundo 

 Não possui política de stop loss 

 

9 – Comportamento do Fundo em Crises 

 

Período Evento Comportamento 

Mai/06 Crise das Bolsas norte-americanas NA 
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Jul-Ago/07 Crise das hipotecas NA 

Out/08 – Mar/09 
Crise no Sistema Financeiro norte-

americano 
NA 

Jan/10 – Jun/10 Crise de endividamento dos PIGS -7,37% 

Abril/11 – Set/11 Segunda crise da dívida na Europa -19,42% 

Abril/15 – Ago/16 Crise política / recessão no Brasil 10,56% 

        OBS: O Fundo teve início em junho/2009. 

  

10 - Três períodos de maior perda do fundo  

  

Período              Evento Perda Explicação 
Tempo de 

Recuperação 

1 23/01/2020 - 23/03/2020 -47,23% 

Deterioração e incertezas das 

condições econômicas 

brasileira e mundial devido à 

pandemia. Incertezas e 

instabilidades quanto ao 

término de possíveis 

lockdown no mundo. 

Em 

recuperação 

2 26/02/2018 - 18/06/2018 -19,07% 

Deterioração das condições 

fiscais e indefinições políticas 

(proximidade das eleições) no 

Brasil. 

94 Dias 

3 29/07/2020 - 29/09/2020 -10,96% 

Deterioração e incertezas das 

condições econômicas 

brasileira e mundial devido à 

pandemia. Incertezas e 

instabilidades quanto ao 

término de possíveis 

lockdown no mundo. 

32 Dias 

                Fonte Quantum Axis. 

                OBS: Os dados acima foram calculados em base anual, dentro de uma janela de 5 anos. 

 

11 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos 5 (cinco) anos 

  

11.1 Atribuição Contribuição (%) 

Alocação N/D          

Seleção N/D    
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Timing  N/D      

   

11.2 Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou 

resgates). 

Não houve alterações 

  

11.3 O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, 

do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê? 

 Não 

  

12 - Relacionamento com distribuidores/alocadores 

    

12.1 Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada 

para distribuidores/alocadores? 

Mensal, carteira completa. 

   

12.2 Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?  

A área de Distribuição da BB DTVM presta assessoria às agências de relacionamento 

no que se refere à gestão dos Fundos. Assuntos pontuais podem ser discutidos em 

conference calls com o gestor do Fundo quando negociado com à Divisão de 

Distribuição. 

 

12.3 Por quais canais o fundo é distribuído? 

 Agências, Auto-Atendimento, Internet Banking e App 

 

12.4 Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco 

maiores distribuidores ou alocadores, individualmente? 

 1º - 100% 

 

13 - Atendimento aos Cotistas 

  

13.1 Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua 

periodicidade? Com que defasagem? 

 São disponibilizados informes mensais no site do Banco do Brasil com comentários 

macroeconômicos e do gestor, dados de fechamento do mês, rentabilidade, composição 

e evolução patrimonial. Outras informações poderão ser fornecidas, conforme demanda, 

na periodicidade possível e previamente acordada. 
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13.2 Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o fundo e 

com qual frequência seu conteúdo é atualizado? 

 As informações estão disponíveis no site do Banco do Brasil S.A. e são atualizadas na 

periodicidade estabelecida pela legislação vigente. As agências de relacionamento do 

Banco do Brasil também podem fornecer informações sobre o produto. 

  

13.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser 

acessado e qual o horário para atendimento? 

 Sim, existe as Centrais de Atendimento do Banco do Brasil informadas no Regulamento 

do Fundo e a Central de Atendimento da BB DTVM S.A. no horário das 10 às 17 horas, 

em dias úteis. 

    

14 - Investimento no exterior 

  

14.1 Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos 

utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos 

utilizados. 

 Não se aplica  

  

14.2 Quais os riscos envolvidos? 

 Não se aplica  

  

14.3 Quais são os mercados em que o fundo opera? 

Não se aplica  

 

14.4  Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial? 

Não se aplica 

 

14.5 Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de 

investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços 

e demais informações dos fundos de investimento ou veículo no exterior (administrador, 

custodiante, RTA, prime broker, entre outros). 

Administrador Fiduciário Não se aplica 

Custodiante Não se aplica 

Auditor Não se aplica 

RTA Não se aplica 

Prime Brokers Não se aplica 

NAV Calculator Não se aplica 

Domicílio do fundo Não se aplica 
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Taxa de administração Não se aplica 

Código ISIN do fundo Não se aplica 

Moeda do domicílio fundo no exterior Não se aplica 

Outros prestadores de serviço, dos 
investimentos no exterior, caso exista. 

Não se aplica 

 

14.6 Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de 

contaminação entre elas. 

 Não se aplica 

    

14.7  Caso a gestora tenha influência direta / indireta na gestão do fundo no exterior, descreva 

como foi constituída a diretoria do fundo. 

 Não se aplica  

 

15. Anexos (quando aplicável)  

15 Anexos (quando aplicável) 
Marcar Anexos ou link para acesso ao 
documento 

15.1 Regulamento 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.2 Formulário de informações complementares 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.3 Última lâmina de informações essenciais 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.4 
Relatório de Gestão e/ou materiais de 
divulgação 

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

 

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020. 

 

 

 

BB Gestão de Recursos 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
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QUESTIONÁRIO PADRÃO DUE DILIGENCE 

PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Anexo I – Fundos de Investimento 
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INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO DE INVESTIMENTO 

 

1 - Alterações desde a última atualização 

 

1.1 Nome 

BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 

DE INVESTIMENTO 

    

1.2 CNPJ 

09.005.805/0001-00  

   

1.3 Data de início 

02/10/2007  

    

1.4 Classificação ANBIMA 

 Ações Livre  

   

1.5 Código ANBIMA 

 195.766 

   

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

Não. 

    

1.7 Classificação tributária (CP/LP/Ações) 

 Ações  

    

1.8 Descreva o público-alvo 

O fundo destina-se a receber aplicações de pessoas físicas e jurídicas clientes do Banco 

do Brasil S.A., Regimes Próprios de Previdência Social ("RPPS") e Entidades Fechadas 

de Previdência Complementar ("EFPC") que desejam aplicar seus recursos em Fls que 

invistam no mercado acionário.  

   

1.9 O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica 

aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN? 

Sim, Resoluções CMN 3.922/10 e 4.661/18, no que for aplicável ao fundo. 

    

1.10 Conta Corrente (banco, agência, nº) 

 Banco 001 – agência 1769-8 – conta 606.450-7 
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1.11 Conta CETIP (nº) 

 Não possui 

   

1.12 Administração (indique contato para informações) 

BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores mobiliários S.A.  

Contato BB DTVM:  Rafael Alcântara da Silva – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária  

   

1.13 Custódia (indique contato para informações) 

 Banco do Brasil S.A. 

Contato BB DTVM: Maristela Amorim dos Santos – Gerente da Divisão de Suporte 

Operacional 

   

1.14 Auditoria externa   

KPMG 

Contato BB DTVM: Rafael Alcântara da Silva – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária 

  

1.15 Caso se aplique, informar: 

• Escriturador       

• Custodiante    

• Consultor Especializado       

• Assessor Jurídico       

• Co-gestor 

• Distribuidor 

• Outros 

Não se aplica. 

     

1.16 Cotização: abertura ou fechamento?    

 Fechamento 

    

1.17 Regras para aplicação e resgate: 

 Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação):  

• Horário Limite: 17h00    

• Cota de Aplicação: D+1   

• Liquidação: D+0   

 Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e eventuais 

penalidades para resgates antes do término desse período: Não há 
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 Resgate (datas, horários, cotização e liquidação): 

• Horário Limite: 17h00   

• Cota de Resgate: D+1   

• Crédito do Resgate: D+3           

 Aplicação inicial mínima: Sem limite       

 Aplicação máxima por cotista: Sem limite 

 Aplicação adicional mínima: Sem limite 

 Resgate Mínimo: Sem limite  

     

1.18 Taxa de Entrada (upfront fee) 

 Não há 

   

1.19 Taxa de Saída (redemption fee) 

 Não há 

   

1.20 Taxa de administração 

 1,00% a.a. 

    

1.21 Taxa de administração máxima 

2,00% a.a. 

  

1.22 Taxa de custódia máxima 

NA 

 

1.23 Taxa de Performance 

• % (Percentual): Não há.       

• Benchmark: NA       

• Frequência: NA       

• Linha-d’água: NA 

• Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste): NA 

   

 

1.24 Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este 

for diferente) excluindo-se as taxas de Administração e de Performance 

 Considerado o patrimônio líquido e as despesas em 31/12/2020, o custo foi de 

aproximadamente -0,0032%. 

  

1.25 Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? 

(Pagamento e/ou Recebimento) 



Questionário Due Diligence – Anexo I 

  #pública 

 
 

Versão ANBIMA – Janeiro/2019 

5 

#interna 

 Não se aplica. 

   

2 - Perfil 

   

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

investimento. 

O fundo tem como objetivo obter retornos no longo prazo utilizando-se de cotas de 

Fundos de Investimento, a seguir denominados FIs, de administração da BB DTVM S.A., 

e que apresentem em sua composição ativos financeiros com prazo médio de carteira 

superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, respeitando uma alocação 

previamente definida pelo gestor, com reajustes periódicos. 

     

2.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no 

histórico do Fundo. 

Em 2016 fundo deixou de ser ativo de índice passando a ser retorno absoluto. Tendo 

seu nome alterado de BB Ações Ibovespa Ativo Estilo para BB Ações Retorno Total. 

        

2.3 Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento. 

Todas as decisões de alocação são tomadas em colegiado organizado sob a forma de 

comitês, conforme disposto no Manual de Alçadas e Limites Operacionais. 

Após a realização de reuniões diárias dos comitês, os gestores têm liberdade para 

determinar o melhor momento de realizar a operação. São usadas informações de 

mercado, boletins de análises, leitura de notícias on-line, além de análise técnica para 

implementar as decisões. Os processos de tomada de decisão são definidos por 

mercados e seguem os seguintes princípios e filosofias:  

   

• Seleção/compra/alocação de ativos de renda fixa emitidos pelo governo: 

No universo de títulos públicos federais são avaliados liquidez e prazo. O título é 

selecionado com base no perfil e objetivo do fundo (renda fixa, multimercado, atrelado à 

inflação etc.) e do cenário. Também avaliado o “peso” do título no fundo e então 

construído o portfólio. O Comitê de Gestão dá as diretrizes para mudanças necessárias. 

A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação 

e no regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os 

riscos. 

  

• Seleção/compra/alocação de títulos corporativos - risco privado de instituições 

financeiras e não financeiras*:  

No universo de títulos privados são avaliados o emissor, a liquidez e o prazo. Análise 

Quantitativa considerando histórico de crédito e indicadores do balanço. Emissores são 
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classificados por risco (modelo próprio). Também avaliado o peso do título no fundo e 

então construído o portfólio. Gestor tem a liberdade de efetuar ou não hedge da posição 

de renda fixa. A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos 

na Legislação e no regulamento do Fundo.  A Diretoria de Gestão de Risco e 

Conformidade analisa os riscos. 

* Cabe ressaltar que a BB DTVM segue Manual de Gestão de Risco de Crédito aprovado pela Diretoria, 

que determina todas as diretrizes, limites, políticas de aprovação para compra de títulos de risco de 

crédito nos âmbitos nacional e internacional. 

  

• Seleção de ações: 

No universo de ações é avaliada capitalização, governança e liquidez (FF). Análise 

Quantitativa (Preço/Lucro, EV/EBITDA, earnings growth), Analise Qualitativa (estrutura 

de capital, qualidade de gestão, fluxo de caixa descontado, utilizando modelo próprio). 

Também avaliado o peso do título no fundo e então construído o portfólio. O gestor do 

fundo toma a decisão de quando comprar e vender a ação recomendada. A Divisão de 

Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação e no 

regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os riscos. 

   

As decisões podem ser revistas e alteradas a qualquer momento por decisão do comitê 

responsável. Todas as operações são registradas em atas pela Divisão gestora. 

  

2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos. 

Investidor Institucional - EXCELENTE (2020) 

      

3 Equipe de Gestão do Fundo  

   

3.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão. 

 O fundo é gerido por Vinicius Ribeiro Vieira. 

      

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos. 

Não houve. 

      

4 Estratégias e Carteiras 

      

4.1 Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo em 

cenário de stress (ex.: stop loss, stop gain, concentração de ativos, aluguel de ativos 

etc.). 

As aplicações dos FIs nos quais o fundo investe poderão, eventualmente, estar 

concentradas em poucos emissores, o que pode expor os cotistas do fundo ao risco de 

concentração. Da mesma forma, os fundos investidos poderão, eventualmente, atuar no 
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mercado de empréstimo de ações e de Opções. No entanto as definições de regras, 

procedimentos e limites de gestão relacionados a stop loss, stop gain, concentração de 

ativos e aluguel de ativos, pertencem aos fundos investidos. 

 

      

4.2 O fundo pode realizar operações de day trade?   

Não 

      

5  Uso de Derivativos  

  

No caso de FIC, os fundos investidos poderão atuar no mercado de derivativos 

para proteger parte de seu patrimônio ou para reproduzir uma posição em ações 

com a parcela de sua carteira que estiver direcionada para ativos financeiros de 

renda fixa, senda vedada a exposição, a esses mercados, superior ao Patrimônio 

Líquido do FIC. 

       

5.1  Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:       

• Proteção de carteira ou de posição: Sim        

• Mudança de remuneração/indexador: N/A        

• Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box, 

financiamentos com termo etc.): Sim    

• Alavancagem: Não  

       

5.2 Mercados em que são utilizados derivativos:  

• Juros: Não     

• Câmbio: Não    

• Ações: Sim    

• Commodities: Não se aplica   

        

Em Bolsas: 

• Com garantia: Sim   

• Sem garantia: Não   

       

Em Balcão: 

• Com garantia: Não 

• Sem garantia: Não 

 

5.3  Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado? 

Não se aplica  
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6 Compra de Cotas de Fundos de Investimento  

    

6.1 De Fundos de terceiros? 

Não 

     

6.2 De Fundos da gestora?       

Sim 

         

7 - Informações Adicionais 

   

7.1 PL atual 

 R$1.427.692.857,60 

   

7.2 PL médio em 12 (doze) meses 

 R$1.088.369.254,85  

     

7.3 PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora 

 R$ 62,919 bilhões.  

   

7.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua 

estratégia? Quais são os critérios de definição? 

Não há capacidade máxima estimada para captação de recursos para este Fundo. 

   

7.5 Número de cotistas 

 44.013  

  

7.6 Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, 

coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? 

 Não se aplica. 

  

7.7 Descreva as regras de concentração de passivo 

 Não estabelecido. 

  

7.8 Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas 

  15,02% 

  

7.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de 

custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?  



Questionário Due Diligence – Anexo I 

  #pública 

 
 

Versão ANBIMA – Janeiro/2019 

9 

#interna 

Sim, por decisão de Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a transferência dos 

serviços de custódia e controladoria do fundo para o Banco do Brasil S.A.. 

  

7.10 A última demonstração financeira obteve algum parecer modificado (com ressalva, com 

abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente? 

Não houve 

  

8 - Gestão de Risco 

   

8.1 Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo. 

Para os fundos que permitem crédito privado, limites de exposição como concentração 

por emissor são descritas no regulamento e/ou na norma de gestão do fundo. Além disso, 

os fundos que possuem crédito privado são monitorados, mensalmente, através do 

relatório de Grau de Especificidade de Ativos (GEA). Para o cálculo do grau são 

analisados fatores como: duração dos ativos, risco de crédito médio e classificação IHH, 

que se refere a classificação de mercado do fundo. 

   

8.2 Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. 

A liquidez diária do fundo é acompanhada por meio do Índice de Liquidez do Fundo, cuja 

métrica, modelada internamente, fornece, em forma percentual, o total de ativos passível 

de negociação (conversão em recursos) em 1 dia útil. O Índice de Liquidez do Fundo é 

obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo 

de ativos financeiros. O grupo Cotas de Fundos assume liquidez desde que respeitada 

a relação entre os prazos de cotização dos fundos comprador e comprado. Quando o 

fundo investe em cotas de fundos de terceiros, se a cotização do fundo comprador for 

maior ou igual à cotização do fundo comprado, o Índice de Liquidez do ativo é igual a 

100%; caso contrário, igual 0. 

                                                         

8.3 Caso o fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. 

 Não se aplica. 

  

8.4 Se houver na carteira do fundo ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora 

realiza o acompanhamento?  

Para o cálculo e acompanhamento da liquidez de todos os ativos são utilizados dados 

de negociação em mercado de títulos, obtidas de fontes de dados públicas e 

independentes. Caso o ativo não possua dados de negociação, o mesmo é considerado 

como Sem Liquidez. 
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8.5 Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error 

e Expected Shortfall)? 

 Não Possui 

 

8.6 Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: 

concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais? 

 Não se aplica 

  

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

8.5. 

Diariamente, os valores de consumo de limite são informados através da intranet e são 

enviados e-mails relacionando os Fundos com nível de utilização do limite de risco acima 

de 70% aos Gestores, Gerentes Executivos e Diretores da BB DTVM. Em caso de 

extrapolação de limite é acionado o processo denominado “Cadeia de Alçadas”, o qual 

possibilita condições para que os escalões superiores da BB DTVM exerçam o 

monitoramento do processo de regularização de limites de exposição a risco, ao mesmo 

tempo em que não impede a efetivação de uma estratégia considerada adequada pelo 

gestor.  Este deverá justificar a sua estratégia e solicitar prazo para permanecer com o 

limite extrapolado. Cabe à alçada superior competente a manifestação quanto 

concordância com a argumentação do gestor ou das alçadas inferiores, concedendo o 

prazo solicitado para a reversão da extrapolação.  Este processo é seguido para limites 

definidos internamente, não sendo observado quando o limite é definido pelo cliente 

(Fundos exclusivos). A Divisão de Risco realiza o acompanhamento do processo de 

enquadramento do Fundo e da formalização dos despachos em sistema automatizado 

com trilha de auditoria e promove o reporte periódico ao Comitê de Risco.  

                                                                 

8.8 Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5? 

Não possui limite interno. 

      

8.9 De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela (s) metodologia(s) citadas no 

item 8.5. 

Para o gerenciamento do risco de mercado são calculados, diariamente, o consumo 

do(s) limite(s) de risco para todos os fundos. Os consumos calculados são 

disponibilizados diariamente na intranet, em área específica de acesso restrito aos 

funcionários da BB DTVM, ou por meio de correio corporativo. 

   

8.10 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) 

metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo 

atingido? Comente.  



Questionário Due Diligence – Anexo I 

  #pública 

 
 

Versão ANBIMA – Janeiro/2019 

11 

#interna 

Não possui limite interno.  

      

8.11 Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos: 

3 meses? 2,3775%   

6 meses? 3,8451%   

12 meses? 3,8120%   

24 meses? 3,6579% 

    

8.12 Qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) 

ativo(s) nos últimos 24 (vinte e quatro) meses? 

 Fundo não permite alavancagem. 

   

8.13 Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex. 

Utiliza o cenário elaborado pela B³ ou o próprio)? 

Limite de perdas em estresse de 50% PL.  

O cenário utilizados para determinar as perdas em estresse segue metodologia 

desenvolviida internamente, em atendimento ao disposto no artigo 23, parágrafo 1º, 

inciso III da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015, que estabelece a divulgação 

de limites de exposição a risco das carteiras administradas e dos fundos de investimento 

que não têm, respectivamente, no contrato e nos documentos do fundo, limites 

expressos, foi definida a utilização de limites de perda em estresse para o horizonte de 

21 dias úteis. 

O cenário de estresse foi aprovado na 67ª reunião do Comitê de Riscos, de 02/06/2016, 

tendo sido definida periodicidade anual de revisão do mesmo. Referido cenário foi 

construído a partir: 

a) do levantamento das piores perdas históricas desde 2004, no horizonte de 21 dias 

úteis para os fundos de investimento e principais fatores de risco a que os fundos estão 

expostos; 

b) acréscimo de choque paralelo de 150 basis point sobre o spread de crédito das 

debêntures. 

 

   

8.14 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress 

foi excedido e por quê? 

Não houve extrapolação do limite no período 

   

8.15 Qual o stress médio do fundo nos últimos:   

3 meses? 33,4700%   

6 meses? 33,8700%  
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12 meses? 33,8000%  

24 meses? 34,1500%  

  

8.16 Comente o último stop loss relevante do fundo 

 Não possui política de stop loss 

 

9 – Comportamento do Fundo em Crises 

 

Período Evento Comportamento 

Mai/06 Crise das Bolsas norte-americanas NA 

Jul-Ago/07 Crise das hipotecas NA 

Out/08 – Mar/09 
Crise no Sistema Financeiro norte-

americano 
-14,69% 

Jan/10 – Jun/10 Crise de endividamento dos PIGS -12,86% 

Abril/11 – Set/11 Segunda crise da dívida na Europa -28,18% 

Abril/15 – Ago/16 Crise política / recessão no Brasil 3,16% 

        OBS: O Fundo teve início em outubro/2007. 

  

10 - Três períodos de maior perda do fundo  

  

Período              Evento Perda Explicação 
Tempo de 

Recuperação 

1 23/01/2020 - 23/03/2020 -43,37% 

Queda das bolsas globais 

devido à crise sanitaria do 

coronavírus e seus impactos 

na economia. 

Em 

recuperação 

2 26/02/2018 - 27/06/2018 -16,44% 

Revisões baixistas para o 

crescimento do PIB e a 

deterioração de dados de 

inflação trouxeram 

preocupações com o cenário 

interno. 

85 Dias 

3 29/07/2020 - 29/09/2020 -11,72% 

Preocupações com novas 

ondas de coronavírus ao redor 

do globo e seus impactos na 

atividade, e preocupações 

com o fiscal no lado interno. 

38 Dias 

                Fonte Quantum Axis. 



Questionário Due Diligence – Anexo I 

  #pública 

 
 

Versão ANBIMA – Janeiro/2019 

13 

#interna 

                OBS: Os dados acima foram calculados em base anual, dentro de uma janela de 5 anos. 

 

11 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos 5 (cinco) anos 

  

11.1 Atribuição Contribuição (%) 

Alocação Não observado          

Seleção Não observado    

Timing  Não observado      

   

11.2 Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou 

resgates). 

Não houve alterações 

  

11.3 O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, 

do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê? 

 Não 

  

12 - Relacionamento com distribuidores/alocadores 

    

12.1 Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada 

para distribuidores/alocadores? 

Mensal, carteira completa. 

   

12.2 Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?  

A área de Distribuição da BB DTVM presta assessoria às agências de relacionamento 

no que se refere à gestão dos Fundos. Assuntos pontuais podem ser discutidos em 

conference calls com o gestor do Fundo quando negociado com à Divisão de 

Distribuição. 

 

12.3 Por quais canais o fundo é distribuído? 

 Agências, Auto-Atendimento, Internet Banking e App 

 

12.4 Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco 

maiores distribuidores ou alocadores, individualmente? 

 1º - 100% 

 

13 - Atendimento aos Cotistas 

  

13.1 Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua 

periodicidade? Com que defasagem? 
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 São disponibilizados informes mensais no site do Banco do Brasil com comentários 

macroeconômicos e do gestor, dados de fechamento do mês, rentabilidade, composição 

e evolução patrimonial. Outras informações poderão ser fornecidas, conforme demanda, 

na periodicidade possível e previamente acordada. 

  

13.2 Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o fundo e 

com qual frequência seu conteúdo é atualizado? 

 As informações estão disponíveis no site do Banco do Brasil S.A. e são atualizadas na 

periodicidade estabelecida pela legislação vigente. As agências de relacionamento do 

Banco do Brasil também podem fornecer informações sobre o produto. 

  

13.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser 

acessado e qual o horário para atendimento? 

 Sim, existe as Centrais de Atendimento do Banco do Brasil informadas no Regulamento 

do Fundo e a Central de Atendimento da BB DTVM S.A. no horário das 10 às 17 horas, 

em dias úteis. 

    

14 - Investimento no exterior 

  

14.1 Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos 

utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos 

utilizados. 

 Não se aplica  

  

14.2 Quais os riscos envolvidos? 

 Não se aplica  

  

14.3 Quais são os mercados em que o fundo opera? 

Não se aplica  

 

14.4  Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial? 

Não se aplica 

 

14.5 Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de 

investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços 

e demais informações dos fundos de investimento ou veículo no exterior (administrador, 

custodiante, RTA, prime broker, entre outros). 

Administrador Fiduciário Não se aplica 

Custodiante Não se aplica 



Questionário Due Diligence – Anexo I 

  #pública 

 
 

Versão ANBIMA – Janeiro/2019 

15 

#interna 

Auditor Não se aplica 

RTA Não se aplica 

Prime Brokers Não se aplica 

NAV Calculator Não se aplica 

Domicílio do fundo Não se aplica 

Taxa de administração Não se aplica 

Código ISIN do fundo Não se aplica 

Moeda do domicílio fundo no exterior Não se aplica 

Outros prestadores de serviço, dos 
investimentos no exterior, caso exista. 

Não se aplica 

 

14.6 Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de 

contaminação entre elas. 

 Não se aplica 

    

14.7  Caso a gestora tenha influência direta / indireta na gestão do fundo no exterior, descreva 

como foi constituída a diretoria do fundo. 

 Não se aplica  

 

15. Anexos (quando aplicável)  

15 Anexos (quando aplicável) 
Marcar Anexos ou link para acesso ao 
documento 

15.1 Regulamento 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.2 Formulário de informações complementares 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.3 Última lâmina de informações essenciais 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.4 
Relatório de Gestão e/ou materiais de 
divulgação 

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

 

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020. 

 

 

 

BB Gestão de Recursos 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
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QUESTIONÁRIO PADRÃO DUE DILIGENCE 

PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Anexo I – Fundos de Investimento 
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INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO DE INVESTIMENTO 

 

1 - Alterações desde a última atualização 

 

1.1 Nome 

BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 

INVESTIMENTO EM AÇÕES 

    

1.2 CNPJ 

29.258.294/0001-38  

   

1.3 Data de início 

29/01/2018  

    

1.4 Classificação ANBIMA 

 Ações Valor/Crescimento  

   

1.5 Código ANBIMA 

 458.236 

   

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

Não. 

    

1.7 Classificação tributária (CP/LP/Ações) 

 Ações  

    

1.8 Descreva o público-alvo 

O fundo é destinado a receber recursos dos regimes próprios de previdência social 

instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles 

aplicados pelos regimes próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito 

Federal ou por Prefeituras e EFPCs - Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar.  

   

1.9 O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica 

aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN? 

Sim, Resoluções CMN 3.922/10 e 4.661/18, no que for aplicável ao fundo. 

    

1.10 Conta Corrente (banco, agência, nº) 

 Banco 001 – agência 1769-8 – conta 607.190-2 
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1.11 Conta CETIP (nº) 

 26926003 

   

1.12 Administração (indique contato para informações) 

BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores mobiliários S.A.  

Contato BB DTVM:  Rafael Alcântara da Silva – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária  

   

1.13 Custódia (indique contato para informações) 

 Banco do Brasil S.A. 

Contato BB DTVM: Maristela Amorim dos Santos – Gerente da Divisão de Suporte 

Operacional 

   

1.14 Auditoria externa   

KPMG 

Contato BB DTVM: Rafael Alcântara da Silva – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária 

  

1.15 Caso se aplique, informar: 

• Escriturador       

• Custodiante    

• Consultor Especializado       

• Assessor Jurídico       

• Co-gestor 

• Distribuidor 

• Outros 

Não se aplica. 

     

1.16 Cotização: abertura ou fechamento?    

 Fechamento 

    

1.17 Regras para aplicação e resgate: 

 Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação):  

• Horário Limite: 17h00    

• Cota de Aplicação: D+1   

• Liquidação: D+0   

 Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e eventuais 

penalidades para resgates antes do término desse período: Não há 
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 Resgate (datas, horários, cotização e liquidação): 

• Horário Limite: 17h00   

• Cota de Resgate: D+30   

• Crédito do Resgate: D+33           

 Aplicação inicial mínima: Sem limite       

 Aplicação máxima por cotista: Sem limite 

 Aplicação adicional mínima: Sem limite 

 Resgate Mínimo: Sem limite  

     

1.18 Taxa de Entrada (upfront fee) 

 Não há 

   

1.19 Taxa de Saída (redemption fee) 

 Não há 

   

1.20 Taxa de administração 

 2,00% a.a. 

    

1.21 Taxa de administração máxima 

2,00% a.a. 

  

1.22 Taxa de custódia máxima 

NA 

 

1.23 Taxa de Performance 

• % (Percentual): 20,00%       

• Benchmark: IBOVESPA       

• Frequência: Semestral       

• Linha-d’água: Rentabilidade que exceder 100% da variação do IBOVESPA. 

• Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste): Ativo 

   

 

1.24 Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este 

for diferente) excluindo-se as taxas de Administração e de Performance 

 Considerado o patrimônio líquido e as despesas em 31/12/2020, o custo foi de 

aproximadamente -0,6469%. 

  

1.25 Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? 
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(Pagamento e/ou Recebimento) 

 Não se aplica. 

   

2 - Perfil 

   

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

investimento. 

O fundo tem como objetivo adquirir cotas de fundos de investimento em ações cujos 

ativos financeiros buscarão retorno por meio da seleção de empresas cujo valor das 

ações negociadas esteja abaixo de seu potencial e com desconto em relação à sua 

história e a seus pares (estratégia valor). 

     

2.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no 

histórico do Fundo. 

Não houve. 

        

2.3 Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento. 

Todas as decisões de alocação são tomadas em colegiado organizado sob a forma de 

comitês, conforme disposto no Manual de Alçadas e Limites Operacionais. 

Após a realização de reuniões diárias dos comitês, os gestores têm liberdade para 

determinar o melhor momento de realizar a operação. São usadas informações de 

mercado, boletins de análises, leitura de notícias on-line, além de análise técnica para 

implementar as decisões. Os processos de tomada de decisão são definidos por 

mercados e seguem os seguintes princípios e filosofias:  

   

• Seleção/compra/alocação de ativos de renda fixa emitidos pelo governo: 

No universo de títulos públicos federais são avaliados liquidez e prazo. O título é 

selecionado com base no perfil e objetivo do fundo (renda fixa, multimercado, atrelado à 

inflação etc.) e do cenário. Também avaliado o “peso” do título no fundo e então 

construído o portfólio. O Comitê de Gestão dá as diretrizes para mudanças necessárias. 

A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação 

e no regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os 

riscos. 

  

• Seleção/compra/alocação de títulos corporativos - risco privado de instituições 

financeiras e não financeiras*:  

No universo de títulos privados são avaliados o emissor, a liquidez e o prazo. Análise 

Quantitativa considerando histórico de crédito e indicadores do balanço. Emissores são 

classificados por risco (modelo próprio). Também avaliado o peso do título no fundo e 
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então construído o portfólio. Gestor tem a liberdade de efetuar ou não hedge da posição 

de renda fixa. A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos 

na Legislação e no regulamento do Fundo.  A Diretoria de Gestão de Risco e 

Conformidade analisa os riscos. 

* Cabe ressaltar que a BB DTVM segue Manual de Gestão de Risco de Crédito aprovado pela Diretoria, 

que determina todas as diretrizes, limites, políticas de aprovação para compra de títulos de risco de 

crédito nos âmbitos nacional e internacional. 

  

• Seleção de ações: 

No universo de ações é avaliada capitalização, governança e liquidez (FF). Análise 

Quantitativa (Preço/Lucro, EV/EBITDA, earnings growth), Analise Qualitativa (estrutura 

de capital, qualidade de gestão, fluxo de caixa descontado, utilizando modelo próprio). 

Também avaliado o peso do título no fundo e então construído o portfólio. O gestor do 

fundo toma a decisão de quando comprar e vender a ação recomendada. A Divisão de 

Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação e no 

regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os riscos. 

   

As decisões podem ser revistas e alteradas a qualquer momento por decisão do comitê 

responsável. Todas as operações são registradas em atas pela Divisão gestora. 

  

2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos. 

Investidor Institucional - EXCELENTE (2019) 

      

3 Equipe de Gestão do Fundo  

   

3.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão. 

 O fundo é gerido por Vinicius Ribeiro Vieira. 

      

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos. 

Não houve. 

      

4 Estratégias e Carteiras 

      

4.1 Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo em 

cenário de stress (ex.: stop loss, stop gain, concentração de ativos, aluguel de ativos 

etc.). 

As aplicações dos FIs nos quais o fundo investe poderão, eventualmente, estar 

concentradas em poucos emissores, o que pode expor os cotistas do fundo ao risco de 

concentração. Da mesma forma, os fundos investidos poderão, eventualmente, atuar no 

mercado de empréstimo de ações e de Opções. No entanto as definições de regras, 
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procedimentos e limites de gestão relacionados a stop loss, stop gain, concentração de 

ativos e aluguel de ativos, pertencem aos fundos investidos. 

 

      

4.2 O fundo pode realizar operações de day trade?   

Não 

      

5  Uso de Derivativos  

  

No caso de FIC, os fundos investidos poderão atuar no mercado de derivativos 

para proteger parte de seu patrimônio ou para reproduzir uma posição em ações 

com a parcela de sua carteira que estiver direcionada para ativos financeiros de 

renda fixa, senda vedada a exposição, a esses mercados, superior ao Patrimônio 

Líquido do FIC. 

       

5.1  Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:       

• Proteção de carteira ou de posição: Sim        

• Mudança de remuneração/indexador: N/A        

• Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box, 

financiamentos com termo etc.): Sim    

• Alavancagem: Não  

       

5.2 Mercados em que são utilizados derivativos:  

• Juros: Não     

• Câmbio: Não    

• Ações: Sim    

• Commodities: Não se aplica   

        

Em Bolsas: 

• Com garantia: Sim   

• Sem garantia: Não   

       

Em Balcão: 

• Com garantia: Não 

• Sem garantia: Não 

 

5.3  Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado? 

Não se aplica  
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6 Compra de Cotas de Fundos de Investimento  

    

6.1 De Fundos de terceiros? 

Não 

     

6.2 De Fundos da gestora?       

Sim 

         

7 - Informações Adicionais 

   

7.1 PL atual 

 R$1.169.052.019,30 

   

7.2 PL médio em 12 (doze) meses 

 R$844.315.066,21  

     

7.3 PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora 

 R$ 62,919 bilhões.  

   

7.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua 

estratégia? Quais são os critérios de definição? 

Não há capacidade máxima estimada para captação de recursos para este Fundo. 

   

7.5 Número de cotistas 

 2.098  

  

7.6 Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, 

coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? 

 Não se aplica. 

  

7.7 Descreva as regras de concentração de passivo 

 Não estabelecido. 

  

7.8 Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas 

  30,33% 

  

7.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de 

custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?  
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Sim, por decisão de Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a transferência dos 

serviços de custódia e controladoria do fundo para o Banco do Brasil S.A.. 

  

7.10 A última demonstração financeira obteve algum parecer modificado (com ressalva, com 

abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente? 

Não houve 

  

8 - Gestão de Risco 

   

8.1 Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo. 

Para os fundos que permitem crédito privado, limites de exposição como concentração 

por emissor são descritas no regulamento e/ou na norma de gestão do fundo. Além disso, 

os fundos que possuem crédito privado são monitorados, mensalmente, através do 

relatório de Grau de Especificidade de Ativos (GEA). Para o cálculo do grau são 

analisados fatores como: duração dos ativos, risco de crédito médio e classificação IHH, 

que se refere a classificação de mercado do fundo. 

   

8.2 Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. 

A liquidez diária do fundo é acompanhada por meio do Índice de Liquidez do Fundo, cuja 

métrica, modelada internamente, fornece, em forma percentual, o total de ativos passível 

de negociação (conversão em recursos) em 1 dia útil. O Índice de Liquidez do Fundo é 

obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo 

de ativos financeiros. O grupo Cotas de Fundos assume liquidez desde que respeitada 

a relação entre os prazos de cotização dos fundos comprador e comprado. Quando o 

fundo investe em cotas de fundos de terceiros, se a cotização do fundo comprador for 

maior ou igual à cotização do fundo comprado, o Índice de Liquidez do ativo é igual a 

100%; caso contrário, igual 0. 

                                                         

8.3 Caso o fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. 

 Não se aplica. 

  

8.4 Se houver na carteira do fundo ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora 

realiza o acompanhamento?  

Para o cálculo e acompanhamento da liquidez de todos os ativos são utilizados dados 

de negociação em mercado de títulos, obtidas de fontes de dados públicas e 

independentes. Caso o ativo não possua dados de negociação, o mesmo é considerado 

como Sem Liquidez. 
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8.5 Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error 

e Expected Shortfall)? 

 Não Possui 

 

8.6 Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: 

concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais? 

 Não se aplica 

  

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

8.5. 

Diariamente, os valores de consumo de limite são informados através da intranet e são 

enviados e-mails relacionando os Fundos com nível de utilização do limite de risco acima 

de 70% aos Gestores, Gerentes Executivos e Diretores da BB DTVM. Em caso de 

extrapolação de limite é acionado o processo denominado “Cadeia de Alçadas”, o qual 

possibilita condições para que os escalões superiores da BB DTVM exerçam o 

monitoramento do processo de regularização de limites de exposição a risco, ao mesmo 

tempo em que não impede a efetivação de uma estratégia considerada adequada pelo 

gestor.  Este deverá justificar a sua estratégia e solicitar prazo para permanecer com o 

limite extrapolado. Cabe à alçada superior competente a manifestação quanto 

concordância com a argumentação do gestor ou das alçadas inferiores, concedendo o 

prazo solicitado para a reversão da extrapolação.  Este processo é seguido para limites 

definidos internamente, não sendo observado quando o limite é definido pelo cliente 

(Fundos exclusivos). A Divisão de Risco realiza o acompanhamento do processo de 

enquadramento do Fundo e da formalização dos despachos em sistema automatizado 

com trilha de auditoria e promove o reporte periódico ao Comitê de Risco.  

                                                                 

8.8 Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5? 

Não possui limite interno. 

      

8.9 De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela (s) metodologia(s) citadas no 

item 8.5. 

Para o gerenciamento do risco de mercado são calculados, diariamente, o consumo 

do(s) limite(s) de risco para todos os fundos. Os consumos calculados são 

disponibilizados diariamente na intranet, em área específica de acesso restrito aos 

funcionários da BB DTVM, ou por meio de correio corporativo. 

   

8.10 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) 

metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo 

atingido? Comente.  
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Não possui limite interno.  

      

8.11 Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos: 

3 meses? 2,4546%   

6 meses? 3,8153%   

12 meses? 3,7557%   

24 meses? 3,2671% 

    

8.12 Qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) 

ativo(s) nos últimos 24 (vinte e quatro) meses? 

 Fundo não permite alavancagem. 

   

8.13 Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex. 

Utiliza o cenário elaborado pela B³ ou o próprio)? 

Limite de perdas em estresse de 50% PL.  

O cenário utilizados para determinar as perdas em estresse segue metodologia 

desenvolviida internamente, em atendimento ao disposto no artigo 23, parágrafo 1º, 

inciso III da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015, que estabelece a divulgação 

de limites de exposição a risco das carteiras administradas e dos fundos de investimento 

que não têm, respectivamente, no contrato e nos documentos do fundo, limites 

expressos, foi definida a utilização de limites de perda em estresse para o horizonte de 

21 dias úteis. 

O cenário de estresse foi aprovado na 67ª reunião do Comitê de Riscos, de 02/06/2016, 

tendo sido definida periodicidade anual de revisão do mesmo. Referido cenário foi 

construído a partir: 

a) do levantamento das piores perdas históricas desde 2004, no horizonte de 21 dias 

úteis para os fundos de investimento e principais fatores de risco a que os fundos estão 

expostos; 

b) acréscimo de choque paralelo de 150 basis point sobre o spread de crédito das 

debêntures. 

 

   

8.14 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress 

foi excedido e por quê? 

Não houve extrapolação do limite no período 

   

8.15 Qual o stress médio do fundo nos últimos:   

3 meses? 35,5200%   

6 meses? 34,6700%  
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12 meses? 35,5200%  

24 meses? 35,1900%  

  

8.16 Comente o último stop loss relevante do fundo 

 Não possui política de stop loss 

 

9 – Comportamento do Fundo em Crises 

 

Período Evento Comportamento 

Mai/06 Crise das Bolsas norte-americanas NA 

Jul-Ago/07 Crise das hipotecas NA 

Out/08 – Mar/09 
Crise no Sistema Financeiro norte-

americano 
NA 

Jan/10 – Jun/10 Crise de endividamento dos PIGS NA 

Abril/11 – Set/11 Segunda crise da dívida na Europa NA 

Abril/15 – Ago/16 Crise política / recessão no Brasil NA 

        OBS: Início do Fundo em janeiro/2018. 

  

10 - Três períodos de maior perda do fundo  

  

Período              Evento Perda Explicação 
Tempo de 

Recuperação 

1 23/01/2020 - 23/03/2020 -44,79% 

Queda das bolsas globais 

devido à crise sanitaria do 

coronavírus e seus impactos 

na economia. 

186 Dias 

2 13/03/2018 - 18/06/2018 -23,29% 

Revisões baixistas para o 

crescimento do PIB e a 

deterioração de dados de 

inflação trouxeram 

preocupações com o cenário 

interno. 

96 Dias 

3 29/07/2020 - 29/09/2020 -11,54% 

Preocupações com novas 

ondas de coronavírus ao redor 

do globo e seus impactos na 

atividade, e preocupações 

com o fiscal no lado interno. 

27 Dias 

                Fonte Quantum Axis. 
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                OBS: Os dados acima foram calculados em base anual, dentro de uma janela de 5 anos. 

 

11 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos 5 (cinco) anos 

  

11.1 Atribuição Contribuição (%) 

Alocação Não observado          

Seleção Não observado    

Timing  Não observado      

   

11.2 Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou 

resgates). 

Não houve alterações 

  

11.3 O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, 

do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê? 

 Não 

  

12 - Relacionamento com distribuidores/alocadores 

    

12.1 Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada 

para distribuidores/alocadores? 

Mensal, carteira completa. 

   

12.2 Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?  

A área de Distribuição da BB DTVM presta assessoria às agências de relacionamento 

no que se refere à gestão dos Fundos. Assuntos pontuais podem ser discutidos em 

conference calls com o gestor do Fundo quando negociado com à Divisão de 

Distribuição. 

 

12.3 Por quais canais o fundo é distribuído? 

 Agências, Auto-Atendimento, Internet Banking e App 

 

12.4 Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco 

maiores distribuidores ou alocadores, individualmente? 

 1º - 100% 

 

13 - Atendimento aos Cotistas 

  

13.1 Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua 

periodicidade? Com que defasagem? 
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 São disponibilizados informes mensais no site do Banco do Brasil com comentários 

macroeconômicos e do gestor, dados de fechamento do mês, rentabilidade, composição 

e evolução patrimonial. Outras informações poderão ser fornecidas, conforme demanda, 

na periodicidade possível e previamente acordada. 

  

13.2 Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o fundo e 

com qual frequência seu conteúdo é atualizado? 

 As informações estão disponíveis no site do Banco do Brasil S.A. e são atualizadas na 

periodicidade estabelecida pela legislação vigente. As agências de relacionamento do 

Banco do Brasil também podem fornecer informações sobre o produto. 

  

13.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser 

acessado e qual o horário para atendimento? 

 Sim, existe as Centrais de Atendimento do Banco do Brasil informadas no Regulamento 

do Fundo e a Central de Atendimento da BB DTVM S.A. no horário das 10 às 17 horas, 

em dias úteis. 

    

14 - Investimento no exterior 

  

14.1 Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos 

utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos 

utilizados. 

 Não se aplica  

  

14.2 Quais os riscos envolvidos? 

 Não se aplica  

  

14.3 Quais são os mercados em que o fundo opera? 

Não se aplica  

 

14.4  Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial? 

Não se aplica 

 

14.5 Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de 

investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços 

e demais informações dos fundos de investimento ou veículo no exterior (administrador, 

custodiante, RTA, prime broker, entre outros). 

Administrador Fiduciário Não se aplica 

Custodiante Não se aplica 
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Auditor Não se aplica 

RTA Não se aplica 

Prime Brokers Não se aplica 

NAV Calculator Não se aplica 

Domicílio do fundo Não se aplica 

Taxa de administração Não se aplica 

Código ISIN do fundo Não se aplica 

Moeda do domicílio fundo no exterior Não se aplica 

Outros prestadores de serviço, dos 
investimentos no exterior, caso exista. 

Não se aplica 

 

14.6 Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de 

contaminação entre elas. 

 Não se aplica 

    

14.7  Caso a gestora tenha influência direta / indireta na gestão do fundo no exterior, descreva 

como foi constituída a diretoria do fundo. 

 Não se aplica  

 

15. Anexos (quando aplicável)  

15 Anexos (quando aplicável) 
Marcar Anexos ou link para acesso ao 
documento 

15.1 Regulamento 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.2 Formulário de informações complementares 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.3 Última lâmina de informações essenciais 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.4 
Relatório de Gestão e/ou materiais de 
divulgação 

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

 

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020. 

 

 

 

BB Gestão de Recursos 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
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QUESTIONÁRIO PADRÃO DUE DILIGENCE 

PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Anexo I – Fundos de Investimento 
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INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO DE INVESTIMENTO 

 

1 - Alterações desde a última atualização 

 

1.1 Nome 

BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO 

    

1.2 CNPJ 

35.292.597/0001-70  

   

1.3 Data de início 

16/03/2020  

    

1.4 Classificação ANBIMA 

 Multimercados Livre  

   

1.5 Código ANBIMA 

 530.654 

   

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

Não. 

    

1.7 Classificação tributária (CP/LP/Ações) 

 Longo Prazo  

    

1.8 Descreva o público-alvo 

O fundo é destinado a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social 

instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles 

aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito 

Federal ou por Prefeituras e EFPCs - Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar, Fundo de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos 

de Investimento exclusivos das EFPC e demais Fundos de Investimento e Fundos de 

Investimento em Cotas de Fundos de Investimento administrados pela BB DTVM.  

   

1.9 O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica 

aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN? 

Sim. Resoluções CMN 3.922 e 4.661, no que for aplicável ao fundo. 

    

1.10 Conta Corrente (banco, agência, nº) 



Questionário Due Diligence – Anexo I 

  #pública 

 
 

Versão ANBIMA – Janeiro/2019 

3 

#interna 

 Banco 001 – agência 1769-8 – conta 607.498-1 

    

1.11 Conta CETIP (nº) 

 35550006 

   

1.12 Administração (indique contato para informações) 

BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores mobiliários S.A.  

Contato BB DTVM:  Rafael Alcântara da Silva – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária  

   

1.13 Custódia (indique contato para informações) 

 Banco do Brasil S.A. 

Contato BB DTVM: Maristela Amorim dos Santos – Gerente da Divisão de Suporte 

Operacional 

   

1.14 Auditoria externa   

KPMG 

Contato BB DTVM: Rafael Alcântara da Silva – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária 

  

1.15 Caso se aplique, informar: 

• Escriturador       

• Custodiante    

• Consultor Especializado       

• Assessor Jurídico       

• Co-gestor 

• Distribuidor 

• Outros 

Não se aplica. 

     

1.16 Cotização: abertura ou fechamento?    

 Fechamento 

    

1.17 Regras para aplicação e resgate: 

 Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação):  

• Horário Limite: 17h00    

• Cota de Aplicação: D+1   

• Liquidação: D+0   
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 Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e eventuais 

penalidades para resgates antes do término desse período: Não há 

 

 Resgate (datas, horários, cotização e liquidação): 

• Horário Limite: 17h00   

• Cota de Resgate: D+4   

• Crédito do Resgate: D+5           

 Aplicação inicial mínima: R$ 10.000,00       

 Aplicação máxima por cotista: Sem limite 

 Aplicação adicional mínima: R$ 1.000,00 

 Resgate Mínimo: R$ 1.000,00  

     

1.18 Taxa de Entrada (upfront fee) 

 Não há 

   

1.19 Taxa de Saída (redemption fee) 

 Não há 

   

1.20 Taxa de administração 

 0,85% a.a. 

    

1.21 Taxa de administração máxima 

1,35% a.a. 

  

1.22 Taxa de custódia máxima 

0,01% 

 

1.23 Taxa de Performance 

• % (Percentual): 20,00%       

• Benchmark: CDI       

• Frequência: Semestral       

• Linha-d’água: Rentabilidade que exceder 100% da variação do CDI. 

• Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste): Ativo 

   

 

1.24 Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este 

for diferente) excluindo-se as taxas de Administração e de Performance 

 Considerado o patrimônio líquido e as despesas em 31/12/2020, o custo foi de 

aproximadamente -0,4070%. 
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1.25 Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? 

(Pagamento e/ou Recebimento) 

 Não se aplica. 

   

2 - Perfil 

   

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

investimento. 

O objetivo do fundo é buscar a rentabilidade que supere a variação do Certificado de 

Depósito Interbancário — CDI, no longo prazo, por meio da aplicação dos recursos em 

carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais 

disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, nacional e internacional. 

     

2.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no 

histórico do Fundo. 

ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL DE ALOCAÇÃO EM ATIVOS NO EXTERIOR. 

        

2.3 Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento. 

Todas as decisões de alocação são tomadas em colegiado organizado sob a forma de 

comitês, conforme disposto no Manual de Alçadas e Limites Operacionais. 

Após a realização de reuniões diárias dos comitês, os gestores têm liberdade para 

determinar o melhor momento de realizar a operação. São usadas informações de 

mercado, boletins de análises, leitura de notícias on-line, além de análise técnica para 

implementar as decisões. Os processos de tomada de decisão são definidos por 

mercados e seguem os seguintes princípios e filosofias:  

   

• Seleção/compra/alocação de ativos de renda fixa emitidos pelo governo: 

No universo de títulos públicos federais são avaliados liquidez e prazo. O título é 

selecionado com base no perfil e objetivo do fundo (renda fixa, multimercado, atrelado à 

inflação etc.) e do cenário. Também avaliado o “peso” do título no fundo e então 

construído o portfólio. O Comitê de Gestão dá as diretrizes para mudanças necessárias. 

A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação 

e no regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os 

riscos. 

  

• Seleção/compra/alocação de títulos corporativos - risco privado de instituições 

financeiras e não financeiras*:  
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No universo de títulos privados são avaliados o emissor, a liquidez e o prazo. Análise 

Quantitativa considerando histórico de crédito e indicadores do balanço. Emissores são 

classificados por risco (modelo próprio). Também avaliado o peso do título no fundo e 

então construído o portfólio. Gestor tem a liberdade de efetuar ou não hedge da posição 

de renda fixa. A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos 

na Legislação e no regulamento do Fundo.  A Diretoria de Gestão de Risco e 

Conformidade analisa os riscos. 

* Cabe ressaltar que a BB DTVM segue Manual de Gestão de Risco de Crédito aprovado pela Diretoria, 

que determina todas as diretrizes, limites, políticas de aprovação para compra de títulos de risco de 

crédito nos âmbitos nacional e internacional. 

  

• Seleção de ações: 

No universo de ações é avaliada capitalização, governança e liquidez (FF). Análise 

Quantitativa (Preço/Lucro, EV/EBITDA, earnings growth), Analise Qualitativa (estrutura 

de capital, qualidade de gestão, fluxo de caixa descontado, utilizando modelo próprio). 

Também avaliado o peso do título no fundo e então construído o portfólio. O gestor do 

fundo toma a decisão de quando comprar e vender a ação recomendada. A Divisão de 

Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação e no 

regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os riscos. 

   

As decisões podem ser revistas e alteradas a qualquer momento por decisão do comitê 

responsável. Todas as operações são registradas em atas pela Divisão gestora. 

  

2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos. 

Não houve atribuição de rating e premiações. 

      

3 Equipe de Gestão do Fundo  

   

3.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão. 

 O fundo é gerido por Mauro Luiz Martins de Faria. 

      

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos. 

      

4 Estratégias e Carteiras 

      

4.1 Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo em 

cenário de stress (ex.: stop loss, stop gain, concentração de ativos, aluguel de ativos 

etc.). 

Em linha com a Norma de Gestão e baseada no Regulamento do Fundo, controles são 

feitos com base na concentração de ativos. 
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4.2 O fundo pode realizar operações de day trade?   

Não 

      

5  Uso de Derivativos  

  

No caso de FIC, os fundos investidos poderão atuar no mercado de derivativos 

para proteger parte de seu patrimônio ou para reproduzir uma posição em ações 

com a parcela de sua carteira que estiver direcionada para ativos financeiros de 

renda fixa, senda vedada a exposição, a esses mercados, superior ao Patrimônio 

Líquido do FIC. 

       

5.1  Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:       

• Proteção de carteira ou de posição: SIM        

• Mudança de remuneração/indexador: SIM        

• Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box, 

financiamentos com termo etc.): SIM    

• Alavancagem: NÃO  

       

5.2 Mercados em que são utilizados derivativos:  

• Juros: SIM     

• Câmbio: SIM    

• Ações: SIM    

• Commodities: NÃO   

        

Em Bolsas: 

• Com garantia: Sim.   

• Sem garantia: Não   

       

Em Balcão: 

• Com garantia: Não 

• Sem garantia: Não 

 

5.3  Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado? 

Uso de processo de análise de risco de crédito com implementação e manutenção de 

um sistema de gestão de qualidade NBR ISO 9001:2015  

 

6 Compra de Cotas de Fundos de Investimento  
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6.1 De Fundos de terceiros? 

Sim 

     

6.2 De Fundos da gestora?       

Sim 

         

7 - Informações Adicionais 

   

7.1 PL atual 

 R$74.547.462,28 

   

7.2 PL médio em 12 (doze) meses 

 Fundo com menos de 12 meses de atividade.  

     

7.3 PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora 

 R$ 29,438 bilhões.  

   

7.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua 

estratégia? Quais são os critérios de definição? 

Não há capacidade máxima estimada para captação de recursos para este Fundo. 

   

7.5 Número de cotistas 

 69  

  

7.6 Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, 

coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? 

 Não se aplica. 

  

7.7 Descreva as regras de concentração de passivo 

 Não estabelecido. 

  

7.8 Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas 

  45,95% 

  

7.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de 

custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?  

Sim, por decisão de Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a transferência dos 

serviços de custódia e controladoria do fundo para o Banco do Brasil S.A.. 
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7.10 A última demonstração financeira obteve algum parecer modificado (com ressalva, com 

abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente? 

Não houve 

  

8 - Gestão de Risco 

   

8.1 Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo. 

Para os fundos que permitem crédito privado, limites de exposição como concentração 

por emissor são descritas no regulamento e/ou na norma de gestão do fundo. Além disso, 

os fundos que possuem crédito privado são monitorados, mensalmente, através do 

relatório de Grau de Especificidade de Ativos (GEA). Para o cálculo do grau são 

analisados fatores como: duração dos ativos, risco de crédito médio e classificação IHH, 

que se refere a classificação de mercado do fundo. 

   

8.2 Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. 

A liquidez diária do fundo é acompanhada por meio do Índice de Liquidez do Fundo, cuja 

métrica, modelada internamente, fornece, em forma percentual, o total de ativos passível 

de negociação (conversão em recursos) em 1 dia útil. O Índice de Liquidez do Fundo é 

obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo 

de ativos financeiros. O grupo Cotas de Fundos assume liquidez desde que respeitada 

a relação entre os prazos de cotização dos fundos comprador e comprado. Quando o 

fundo investe em cotas de fundos de terceiros, se a cotização do fundo comprador for 

maior ou igual à cotização do fundo comprado, o Índice de Liquidez do ativo é igual a 

100%; caso contrário, igual 0. 

                                                         

8.3 Caso o fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. 

 Não se aplica. 

  

8.4 Se houver na carteira do fundo ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora 

realiza o acompanhamento?  

Para o cálculo e acompanhamento da liquidez de todos os ativos são utilizados dados 

de negociação em mercado de títulos, obtidas de fontes de dados públicas e 

independentes. Caso o ativo não possua dados de negociação, o mesmo é considerado 

como Sem Liquidez. 

   

8.5 Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error 

e Expected Shortfall)? 

 VaR Absoluto 
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8.6 Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: 

concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais? 

 Não se aplica 

  

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

8.5. 

Diariamente, os valores de consumo de limite são informados através da intranet e são 

enviados e-mails relacionando os Fundos com nível de utilização do limite de risco acima 

de 70% aos Gestores, Gerentes Executivos e Diretores da BB DTVM. Em caso de 

extrapolação de limite é acionado o processo denominado “Cadeia de Alçadas”, o qual 

possibilita condições para que os escalões superiores da BB DTVM exerçam o 

monitoramento do processo de regularização de limites de exposição a risco, ao mesmo 

tempo em que não impede a efetivação de uma estratégia considerada adequada pelo 

gestor.  Este deverá justificar a sua estratégia e solicitar prazo para permanecer com o 

limite extrapolado. Cabe à alçada superior competente a manifestação quanto 

concordância com a argumentação do gestor ou das alçadas inferiores, concedendo o 

prazo solicitado para a reversão da extrapolação.  Este processo é seguido para limites 

definidos internamente, não sendo observado quando o limite é definido pelo cliente 

(Fundos exclusivos). A Divisão de Risco realiza o acompanhamento do processo de 

enquadramento do Fundo e da formalização dos despachos em sistema automatizado 

com trilha de auditoria e promove o reporte periódico ao Comitê de Risco.  

                                                                 

8.8 Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5? 

1,00% 

      

8.9 De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela (s) metodologia(s) citadas no 

item 8.5. 

Para o gerenciamento do risco de mercado são calculados, diariamente, o consumo 

do(s) limite(s) de risco para todos os fundos. Os consumos calculados são 

disponibilizados diariamente na intranet, em área específica de acesso restrito aos 

funcionários da BB DTVM, ou por meio de correio corporativo. 

   

8.10 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) 

metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo 

atingido? Comente.  

Não houve extrapolação do limite no período  

      

8.11 Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos: 

3 meses? 0,2385%   
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6 meses? 0,2926%   

12 meses? 0,2515%   

24 meses? fundo com menos de 24 meses 

    

8.12 Qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) 

ativo(s) nos últimos 24 (vinte e quatro) meses? 

 Fundo não permite alavancagem. 

   

8.13 Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex. 

Utiliza o cenário elaborado pela B³ ou o próprio)? 

Limite de perdas em estresse de 7% PL.  

O cenário utilizados para determinar as perdas em estresse segue metodologia 

desenvolviida internamente, em atendimento ao disposto no artigo 23, parágrafo 1º, 

inciso III da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015, que estabelece a divulgação 

de limites de exposição a risco das carteiras administradas e dos fundos de investimento 

que não têm, respectivamente, no contrato e nos documentos do fundo, limites 

expressos, foi definida a utilização de limites de perda em estresse para o horizonte de 

21 dias úteis. 

O cenário de estresse foi aprovado na 67ª reunião do Comitê de Riscos, de 02/06/2016, 

tendo sido definida periodicidade anual de revisão do mesmo. Referido cenário foi 

construído a partir: 

a) do levantamento das piores perdas históricas desde 2004, no horizonte de 21 dias 

úteis para os fundos de investimento e principais fatores de risco a que os fundos estão 

expostos; 

b) acréscimo de choque paralelo de 150 basis point sobre o spread de crédito das 

debêntures. 

 

   

8.14 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress 

foi excedido e por quê? 

Não houve extrapolação do limite no período 

   

8.15 Qual o stress médio do fundo nos últimos:   

3 meses? 3,5500%   

6 meses? 3,4718%  

12 meses? 2,9528%  

24 meses? fundo com menos de 24 meses  

  

8.16 Comente o último stop loss relevante do fundo 
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 Não possui política de stop loss 

 

9 – Comportamento do Fundo em Crises 

 

Período Evento Comportamento 

Mai/06 Crise das Bolsas norte-americanas NA 

Jul-Ago/07 Crise das hipotecas NA 

Out/08 – Mar/09 
Crise no Sistema Financeiro norte-

americano 
NA 

Jan/10 – Jun/10 Crise de endividamento dos PIGS NA 

Abril/11 – Set/11 Segunda crise da dívida na Europa NA 

Abril/15 – Ago/16 Crise política / recessão no Brasil NA 

        OBS: O Fundo teve início em março/2020. 

  

10 - Três períodos de maior perda do fundo  

  

Período              Evento Perda Explicação 
Tempo de 

Recuperação 

1 24/08/2020 - 21/09/2020 -1,22% 

Performance afetada pela 

posição em Renda Variável 

(Bolsa Brasil) e Títulos Públicos 

Indexados (NTN-B's) 

50 Dias 

2 14/10/2020 - 30/10/2020 -0,78% 

Performance afetada pela 

posição em Renda Variável 

(Bolsa Brasil) e Investimento 

no Exterior (MSCI World) 

5 Dias 

3 25/09/2020 - 02/10/2020 -0,56% 

Performance afetada pela 

posição em Títulos Públicos 

Indexados (NTN-B's), 

Derivativos de Juros (DI) e 

Títulos Públicos Pós-Fixados 

(deságio LFT) 

5 Dias 

                Fonte Quantum Axis. 

                OBS: Os dados acima foram calculados em base anual, dentro de uma janela de 5 anos. 

 

11 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos 5 (cinco) anos 

  

11.1 Atribuição Contribuição (%) 
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Alocação 70,00%          

Seleção 15,00%    

Timing  15,00%      

   

11.2 Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou 

resgates). 

As aplicações e resgates do fundo não foram suficientes para fazer alterações  

significativas Não houve.s estratégias. 

  

11.3 O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, 

do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê? 

 Não 

  

12 - Relacionamento com distribuidores/alocadores 

    

12.1 Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada 

para distribuidores/alocadores? 

Mensal, carteira completa. 

   

12.2 Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?  

A área de Distribuição da BB DTVM presta assessoria às agências de relacionamento 

no que se refere à gestão dos Fundos. Assuntos pontuais podem ser discutidos em 

conference calls com o gestor do Fundo quando negociado com à Divisão de 

Distribuição. 

 

12.3 Por quais canais o fundo é distribuído? 

 Agências, Internet Banking 

 

12.4 Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco 

maiores distribuidores ou alocadores, individualmente? 

 1º - 100% 

 

13 - Atendimento aos Cotistas 

  

13.1 Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua 

periodicidade? Com que defasagem? 

 São disponibilizados informes mensais no site do Banco do Brasil com comentários 

macroeconômicos e do gestor, dados de fechamento do mês, rentabilidade, composição 
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e evolução patrimonial. Outras informações poderão ser fornecidas, conforme demanda, 

na periodicidade possível e previamente acordada. 

  

13.2 Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o fundo e 

com qual frequência seu conteúdo é atualizado? 

 As informações estão disponíveis no site do Banco do Brasil S.A. e são atualizadas na 

periodicidade estabelecida pela legislação vigente. As agências de relacionamento do 

Banco do Brasil também podem fornecer informações sobre o produto. 

  

13.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser 

acessado e qual o horário para atendimento? 

 Sim, existe as Centrais de Atendimento do Banco do Brasil informadas no Regulamento 

do Fundo e a Central de Atendimento da BB DTVM S.A. no horário das 10 às 17 horas, 

em dias úteis. 

    

14 - Investimento no exterior 

  

14.1 Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos 

utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos 

utilizados. 

  

14.2 Quais os riscos envolvidos? 

  

14.3 Quais são os mercados em que o fundo opera? 

 

14.4  Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial? 

 

14.5 Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de 

investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços 

e demais informações dos fundos de investimento ou veículo no exterior (administrador, 

custodiante, RTA, prime broker, entre outros). 

Administrador Fiduciário  

Custodiante  

Auditor  

RTA  

Prime Brokers  

NAV Calculator  

Domicílio do fundo  
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Taxa de administração  

Código ISIN do fundo  

Moeda do domicílio fundo no exterior  

Outros prestadores de serviço, dos 
investimentos no exterior, caso exista. 

 

 

14.6 Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de 

contaminação entre elas. 

    

14.7  Caso a gestora tenha influência direta / indireta na gestão do fundo no exterior, descreva 

como foi constituída a diretoria do fundo. 

 

15. Anexos (quando aplicável)  

15 Anexos (quando aplicável) 
Marcar Anexos ou link para acesso ao 
documento 

15.1 Regulamento 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.2 Formulário de informações complementares 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.3 Última lâmina de informações essenciais 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.4 
Relatório de Gestão e/ou materiais de 
divulgação 

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

 

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020. 

 

 

 

BB Gestão de Recursos 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

 

 



 

 
 

 

#interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

QUESTIONÁRIO PADRÃO DUE DILIGENCE 

PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Anexo I – Fundos de Investimento 
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INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO DE INVESTIMENTO 

 

1 - Alterações desde a última atualização 

 

1.1 Nome 

BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO 

    

1.2 CNPJ 

10.418.362/0001-50  

   

1.3 Data de início 

02/03/2009  

    

1.4 Classificação ANBIMA 

 Multimercados Livre  

   

1.5 Código ANBIMA 

 227.412 

   

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

Não. 

    

1.7 Classificação tributária (CP/LP/Ações) 

 Previdência  

    

1.8 Descreva o público-alvo 

O fundo destina-se a receber recursos, exclusivamente, dos regimes próprios de 

previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  

   

1.9 O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica 

aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN? 

Sim, Resolução CMN 3.922/10. 

    

1.10 Conta Corrente (banco, agência, nº) 

 Banco 001 – agência 1769-8 – conta 606.518-X 

    

1.11 Conta CETIP (nº) 

 07554009 
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1.12 Administração (indique contato para informações) 

BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores mobiliários S.A.  

Contato BB DTVM:  Rafael Alcântara da Silva – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária  

   

1.13 Custódia (indique contato para informações) 

 Banco do Brasil S.A. 

Contato BB DTVM: Maristela Amorim dos Santos – Gerente da Divisão de Suporte 

Operacional 

   

1.14 Auditoria externa   

KPMG 

Contato BB DTVM: Rafael Alcântara da Silva – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária 

  

1.15 Caso se aplique, informar: 

• Escriturador       

• Custodiante    

• Consultor Especializado       

• Assessor Jurídico       

• Co-gestor 

• Distribuidor 

• Outros 

Não se aplica. 

     

1.16 Cotização: abertura ou fechamento?    

 Fechamento 

    

1.17 Regras para aplicação e resgate: 

 Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação):  

• Horário Limite: 17h00    

• Cota de Aplicação: D+0   

• Liquidação: D+0   

 Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e eventuais 

penalidades para resgates antes do término desse período: Não há 

 

 Resgate (datas, horários, cotização e liquidação): 

• Horário Limite: 17h00   

• Cota de Resgate: D+0   
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• Crédito do Resgate: D+4           

 Aplicação inicial mínima: R$ 10.000,00       

 Aplicação máxima por cotista: Sem limite 

 Aplicação adicional mínima: Sem limite 

 Resgate Mínimo: Sem limite  

     

1.18 Taxa de Entrada (upfront fee) 

 Não há 

   

1.19 Taxa de Saída (redemption fee) 

 Não há 

   

1.20 Taxa de administração 

 0,60% a.a. 

    

1.21 Taxa de administração máxima 

0,60% a.a. 

  

1.22 Taxa de custódia máxima 

0,01% 

 

1.23 Taxa de Performance 

• % (Percentual): Não há.       

• Benchmark: NA       

• Frequência: NA       

• Linha-d’água: NA 

• Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste): NA 

   

 

1.24 Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este 

for diferente) excluindo-se as taxas de Administração e de Performance 

 Considerado o patrimônio líquido e as despesas em 31/12/2020, o custo foi de 

aproximadamente -0,0828%. 

  

1.25 Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? 

(Pagamento e/ou Recebimento) 

 Não se aplica. 

   

2 - Perfil 
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2.1 Descreva o Fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de 

investimento. 

O fundo tem como objetivo buscar a valorização de suas cotas através da aplicação dos 

recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades 

operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, que busque 

retorno superior à variação do CDI, através de investimentos em diversas classes de 

ativos financeiros, inclusive renda variável. A carteira formada por esses ativos deverá 

apresentar prazo médio superior a 365 dias, devendo a Administradora adotar gestão 

ativa que envolva vários fatores de risco, sem a concentração em nenhum fator em 

especial ou em fatores diferentes, dentro dos limites estabelecidos em seu regulamento. 

     

2.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no 

histórico do Fundo. 

Sem mudanças tanto na estrégia quanto no política de investimento. 

        

2.3 Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento. 

Todas as decisões de alocação são tomadas em colegiado organizado sob a forma de 

comitês, conforme disposto no Manual de Alçadas e Limites Operacionais. 

Após a realização de reuniões diárias dos comitês, os gestores têm liberdade para 

determinar o melhor momento de realizar a operação. São usadas informações de 

mercado, boletins de análises, leitura de notícias on-line, além de análise técnica para 

implementar as decisões. Os processos de tomada de decisão são definidos por 

mercados e seguem os seguintes princípios e filosofias:  

   

• Seleção/compra/alocação de ativos de renda fixa emitidos pelo governo: 

No universo de títulos públicos federais são avaliados liquidez e prazo. O título é 

selecionado com base no perfil e objetivo do fundo (renda fixa, multimercado, atrelado à 

inflação etc.) e do cenário. Também avaliado o “peso” do título no fundo e então 

construído o portfólio. O Comitê de Gestão dá as diretrizes para mudanças necessárias. 

A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação 

e no regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os 

riscos. 

  

• Seleção/compra/alocação de títulos corporativos - risco privado de instituições 

financeiras e não financeiras*:  

No universo de títulos privados são avaliados o emissor, a liquidez e o prazo. Análise 

Quantitativa considerando histórico de crédito e indicadores do balanço. Emissores são 

classificados por risco (modelo próprio). Também avaliado o peso do título no fundo e 
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então construído o portfólio. Gestor tem a liberdade de efetuar ou não hedge da posição 

de renda fixa. A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos 

na Legislação e no regulamento do Fundo.  A Diretoria de Gestão de Risco e 

Conformidade analisa os riscos. 

* Cabe ressaltar que a BB DTVM segue Manual de Gestão de Risco de Crédito aprovado pela Diretoria, 

que determina todas as diretrizes, limites, políticas de aprovação para compra de títulos de risco de 

crédito nos âmbitos nacional e internacional. 

  

• Seleção de ações: 

No universo de ações é avaliada capitalização, governança e liquidez (FF). Análise 

Quantitativa (Preço/Lucro, EV/EBITDA, earnings growth), Analise Qualitativa (estrutura 

de capital, qualidade de gestão, fluxo de caixa descontado, utilizando modelo próprio). 

Também avaliado o peso do título no fundo e então construído o portfólio. O gestor do 

fundo toma a decisão de quando comprar e vender a ação recomendada. A Divisão de 

Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação e no 

regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os riscos. 

   

As decisões podem ser revistas e alteradas a qualquer momento por decisão do comitê 

responsável. Todas as operações são registradas em atas pela Divisão gestora. 

  

2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos. 

Investidor Institucional - EXCELENTE (2016), Ranking Exame - 4 ESTRELAS (2019) 

      

3 Equipe de Gestão do Fundo  

   

3.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão. 

 O fundo é gerido por Luiz Eduardo Carvalho Terra de Faria. 

      

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos. 

Uma alteração no cargo de Gerente de divisão: saída do Renato Magalhães e entrada 

do Luiz Eduardo.. 

      

4 Estratégias e Carteiras 

      

4.1 Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo em 

cenário de stress (ex.: stop loss, stop gain, concentração de ativos, aluguel de ativos 

etc.). 

Fundo possui volatilidade teto de 3% anual, com controle da carteira diáriamente, que 

leva em consideração os fatores de risco e suas contribuições para 

performance/volatilidade do fundo. São realizadas simulações diárias para estimular a 
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volatilidade esperada pelo fundo em cenários de estresse. Caso a volatilidade de 21 dias 

uteis ultrapasse a volatilidade teto mais um desvio padrão, as posição são reduzidas, 

para readequar o perfil de risco do fundo. 

      

4.2 O fundo pode realizar operações de day trade?   

Sim 

      

5  Uso de Derivativos  

  

No caso de FIC, os fundos investidos poderão atuar no mercado de derivativos 

para proteger parte de seu patrimônio ou para reproduzir uma posição em ações 

com a parcela de sua carteira que estiver direcionada para ativos financeiros de 

renda fixa, senda vedada a exposição, a esses mercados, superior ao Patrimônio 

Líquido do FIC. 

       

5.1  Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:       

• Proteção de carteira ou de posição: Sim        

• Mudança de remuneração/indexador: Sim        

• Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box, 

financiamentos com termo etc.): Sim    

• Alavancagem: Não  

       

5.2 Mercados em que são utilizados derivativos:  

• Juros: Sim     

• Câmbio: Não    

• Ações: Sim    

• Commodities: Sim   

        

Em Bolsas: 

• Com garantia: Sim   

• Sem garantia: Não   

       

Em Balcão: 

• Com garantia: Sim 

• Sem garantia: Não 

 

5.3  Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado? 

Pequena parcela em relação 

ao Patrimônio Líquido 
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do fundo  

 

6 Compra de Cotas de Fundos de Investimento  

    

6.1 De Fundos de terceiros? 

Sim 

     

6.2 De Fundos da gestora?       

Sim 

         

7 - Informações Adicionais 

   

7.1 PL atual 

 R$419.517.016,52 

   

7.2 PL médio em 12 (doze) meses 

 R$470.130.735,09  

     

7.3 PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora 

 R$ 29,438 bilhões.  

   

7.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua 

estratégia? Quais são os critérios de definição? 

Não há capacidade máxima estimada para captação de recursos para este Fundo. 

   

7.5 Número de cotistas 

 193  

  

7.6 Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, 

coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? 

 Não se aplica. 

  

7.7 Descreva as regras de concentração de passivo 

 Não estabelecido. 

  

7.8 Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas 

  38,71% 
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7.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de 

custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?  

Sim, por decisão de Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a transferência dos 

serviços de custódia e controladoria do fundo para o Banco do Brasil S.A.. 

  

7.10 A última demonstração financeira obteve algum parecer modificado (com ressalva, com 

abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente? 

Não houve 

  

8 - Gestão de Risco 

   

8.1 Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo. 

Para os fundos que permitem crédito privado, limites de exposição como concentração 

por emissor são descritas no regulamento e/ou na norma de gestão do fundo. Além disso, 

os fundos que possuem crédito privado são monitorados, mensalmente, através do 

relatório de Grau de Especificidade de Ativos (GEA). Para o cálculo do grau são 

analisados fatores como: duração dos ativos, risco de crédito médio e classificação IHH, 

que se refere a classificação de mercado do fundo. 

   

8.2 Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. 

A liquidez diária do fundo é acompanhada por meio do Índice de Liquidez do Fundo, cuja 

métrica, modelada internamente, fornece, em forma percentual, o total de ativos passível 

de negociação (conversão em recursos) em 1 dia útil. O Índice de Liquidez do Fundo é 

obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo 

de ativos financeiros. O grupo Cotas de Fundos assume liquidez desde que respeitada 

a relação entre os prazos de cotização dos fundos comprador e comprado. Quando o 

fundo investe em cotas de fundos de terceiros, se a cotização do fundo comprador for 

maior ou igual à cotização do fundo comprado, o Índice de Liquidez do ativo é igual a 

100%; caso contrário, igual 0. 

                                                         

8.3 Caso o fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. 

 Não se aplica. 

  

8.4 Se houver na carteira do fundo ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora 

realiza o acompanhamento?  

Para o cálculo e acompanhamento da liquidez de todos os ativos são utilizados dados 

de negociação em mercado de títulos, obtidas de fontes de dados públicas e 

independentes. Caso o ativo não possua dados de negociação, o mesmo é considerado 

como Sem Liquidez. 
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8.5 Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error 

e Expected Shortfall)? 

 VaR Abslouto 

 

8.6 Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: 

concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais? 

 Não se aplica 

  

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

8.5. 

Diariamente, os valores de consumo de limite são informados através da intranet e são 

enviados e-mails relacionando os Fundos com nível de utilização do limite de risco acima 

de 70% aos Gestores, Gerentes Executivos e Diretores da BB DTVM. Em caso de 

extrapolação de limite é acionado o processo denominado “Cadeia de Alçadas”, o qual 

possibilita condições para que os escalões superiores da BB DTVM exerçam o 

monitoramento do processo de regularização de limites de exposição a risco, ao mesmo 

tempo em que não impede a efetivação de uma estratégia considerada adequada pelo 

gestor.  Este deverá justificar a sua estratégia e solicitar prazo para permanecer com o 

limite extrapolado. Cabe à alçada superior competente a manifestação quanto 

concordância com a argumentação do gestor ou das alçadas inferiores, concedendo o 

prazo solicitado para a reversão da extrapolação.  Este processo é seguido para limites 

definidos internamente, não sendo observado quando o limite é definido pelo cliente 

(Fundos exclusivos). A Divisão de Risco realiza o acompanhamento do processo de 

enquadramento do Fundo e da formalização dos despachos em sistema automatizado 

com trilha de auditoria e promove o reporte periódico ao Comitê de Risco.  

                                                                 

8.8 Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5? 

1,50% 

      

8.9 De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela (s) metodologia(s) citadas no 

item 8.5. 

Para o gerenciamento do risco de mercado são calculados, diariamente, o consumo 

do(s) limite(s) de risco para todos os fundos. Os consumos calculados são 

disponibilizados diariamente na intranet, em área específica de acesso restrito aos 

funcionários da BB DTVM, ou por meio de correio corporativo. 
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8.10 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) 

metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo 

atingido? Comente.  

O limite não foi excedido  

      

8.11 Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos: 

3 meses? 0,3002%   

6 meses? 0,4210%   

12 meses? 0,3708%   

24 meses? 0,2917% 

    

8.12 Qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) 

ativo(s) nos últimos 24 (vinte e quatro) meses? 

 Fundo não permite alavancagem. 

   

8.13 Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex. 

Utiliza o cenário elaborado pela B³ ou o próprio)? 

Limite de perdas em estresse de 25% PL.  

O cenário utilizados para determinar as perdas em estresse segue metodologia 

desenvolviida internamente, em atendimento ao disposto no artigo 23, parágrafo 1º, 

inciso III da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015, que estabelece a divulgação 

de limites de exposição a risco das carteiras administradas e dos fundos de investimento 

que não têm, respectivamente, no contrato e nos documentos do fundo, limites 

expressos, foi definida a utilização de limites de perda em estresse para o horizonte de 

21 dias úteis. 

O cenário de estresse foi aprovado na 67ª reunião do Comitê de Riscos, de 02/06/2016, 

tendo sido definida periodicidade anual de revisão do mesmo. Referido cenário foi 

construído a partir: 

a) do levantamento das piores perdas históricas desde 2004, no horizonte de 21 dias 

úteis para os fundos de investimento e principais fatores de risco a que os fundos estão 

expostos; 

b) acréscimo de choque paralelo de 150 basis point sobre o spread de crédito das 

debêntures. 

 

   

8.14 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress 

foi excedido e por quê? 

Não houve extrapolação do limite no período 
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8.15 Qual o stress médio do fundo nos últimos:   

3 meses? 4,3447%   

6 meses? 3,9902%  

12 meses? 3,9335%  

24 meses? 3,8455%  

  

8.16 Comente o último stop loss relevante do fundo 

 Não possui política de stop loss 

 

9 – Comportamento do Fundo em Crises 

 

Período Evento Comportamento 

Mai/06 Crise das Bolsas norte-americanas NA 

Jul-Ago/07 Crise das hipotecas NA 

Out/08 – Mar/09 
Crise no Sistema Financeiro norte-

americano 
NA 

Jan/10 – Jun/10 Crise de endividamento dos PIGS 4,27% 

Abril/11 – Set/11 Segunda crise da dívida na Europa 5,16% 

Abril/15 – Ago/16 Crise política / recessão no Brasil 20,88% 

        OBS: O Fundo teve início em março/2009. 

  

10 - Três períodos de maior perda do fundo  

  

Período              Evento Perda Explicação 
Tempo de 

Recuperação 

1 06/02/2017 - 21/02/2017 -2,51% 

Fundo possuía alocação tática 

vendida  de contratos futuro 

de Ibovespa  (IBOV testando 

máximas antes do feriado do 

Carnaval). 

8 Dias 

2 23/01/2020 - 23/03/2020 -2,47% 

Pandemia do Corona Vírus 

gerou forte distorção nos 

mercados, com quedas 

intensas e rápida, elevando a 

volatilidade dos ativos e com 

elevação das incerteza. Todos 

os ativos no fundo tiveram 

perdas nesse período. 

49 Dias 
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3 09/11/2016 - 11/11/2016 -2,21% 

Fundo possuía alocação tática 

comprada em contratos 

futuro de Ibovespa (eleição de 

Donald Trump). 

10 Dias 

                Fonte Quantum Axis. 

                OBS: Os dados acima foram calculados em base anual, dentro de uma janela de 5 anos. 

 

11 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos 5 (cinco) anos 

  

11.1 Atribuição Contribuição (%) 

Alocação N/D          

Seleção N/D    

Timing  N/D      

   

11.2 Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou 

resgates). 

Os percentuais alocados inicialmente 

nos ativos escolhidos são constante 

ajustados ao resgates ou aplicações 

  

11.3 O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, 

do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê? 

 Não 

  

12 - Relacionamento com distribuidores/alocadores 

    

12.1 Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada 

para distribuidores/alocadores? 

Mensal, carteira completa. 

   

12.2 Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?  

A área de Distribuição da BB DTVM presta assessoria às agências de relacionamento 

no que se refere à gestão dos Fundos. Assuntos pontuais podem ser discutidos em 

conference calls com o gestor do Fundo quando negociado com à Divisão de 

Distribuição. 

 

12.3 Por quais canais o fundo é distribuído? 

 Agências, Internet Banking 
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12.4 Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco 

maiores distribuidores ou alocadores, individualmente? 

 1º - 100% 

 

13 - Atendimento aos Cotistas 

  

13.1 Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua 

periodicidade? Com que defasagem? 

 São disponibilizados informes mensais no site do Banco do Brasil com comentários 

macroeconômicos e do gestor, dados de fechamento do mês, rentabilidade, composição 

e evolução patrimonial. Outras informações poderão ser fornecidas, conforme demanda, 

na periodicidade possível e previamente acordada. 

  

13.2 Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o fundo e 

com qual frequência seu conteúdo é atualizado? 

 As informações estão disponíveis no site do Banco do Brasil S.A. e são atualizadas na 

periodicidade estabelecida pela legislação vigente. As agências de relacionamento do 

Banco do Brasil também podem fornecer informações sobre o produto. 

  

13.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser 

acessado e qual o horário para atendimento? 

 Sim, existe as Centrais de Atendimento do Banco do Brasil informadas no Regulamento 

do Fundo e a Central de Atendimento da BB DTVM S.A. no horário das 10 às 17 horas, 

em dias úteis. 

    

14 - Investimento no exterior 

  

14.1 Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos 

utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos 

utilizados. 

 Não se aplica  

  

14.2 Quais os riscos envolvidos? 

 Não se aplica  

  

14.3 Quais são os mercados em que o fundo opera? 

Não se aplica  

 

14.4  Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial? 
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Não se aplica 

 

14.5 Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de 

investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços 

e demais informações dos fundos de investimento ou veículo no exterior (administrador, 

custodiante, RTA, prime broker, entre outros). 

Administrador Fiduciário Não se aplica 

Custodiante Não se aplica 

Auditor Não se aplica 

RTA Não se aplica 

Prime Brokers Não se aplica 

NAV Calculator Não se aplica 

Domicílio do fundo Não se aplica 

Taxa de administração Não se aplica 

Código ISIN do fundo Não se aplica 

Moeda do domicílio fundo no exterior Não se aplica 

Outros prestadores de serviço, dos 
investimentos no exterior, caso exista. 

Não se aplica 

 

14.6 Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de 

contaminação entre elas. 

 Não se aplica 

    

14.7  Caso a gestora tenha influência direta / indireta na gestão do fundo no exterior, descreva 

como foi constituída a diretoria do fundo. 

 Não se aplica  

 

15. Anexos (quando aplicável)  

15 Anexos (quando aplicável) 
Marcar Anexos ou link para acesso ao 
documento 

15.1 Regulamento 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.2 Formulário de informações complementares 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.3 Última lâmina de informações essenciais 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.4 
Relatório de Gestão e/ou materiais de 
divulgação 

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

 

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020. 
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INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO DE INVESTIMENTO 

 

1 - Alterações desde a última atualização 

 

1.1 Nome 

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

    

1.2 CNPJ 

35.292.588/0001-89  

   

1.3 Data de início 

16/03/2020  

    

1.4 Classificação ANBIMA 

 Renda Fixa Duração Livre Soberano  

   

1.5 Código ANBIMA 

 530.190 

   

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

Não. 

    

1.7 Classificação tributária (CP/LP/Ações) 

 Longo Prazo  

    

1.8 Descreva o público-alvo 

O fundo é destinado a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social 

instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles 

aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito 

Federal ou por Prefeituras e EFPCs - Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar.  

   

1.9 O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica 

aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN? 

Sim. Resoluções CMN 3.922 e 4.661, no que for aplicável ao fundo. 

    

1.10 Conta Corrente (banco, agência, nº) 

 Banco 001 – agência 1769-8 – conta 607.497-9 
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1.11 Conta CETIP (nº) 

 35572008 

   

1.12 Administração (indique contato para informações) 

BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores mobiliários S.A.  

Contato BB DTVM:  Rafael Alcântara da Silva – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária  

   

1.13 Custódia (indique contato para informações) 

 Banco do Brasil S.A. 

Contato BB DTVM: Maristela Amorim dos Santos – Gerente da Divisão de Suporte 

Operacional 

   

1.14 Auditoria externa   

KPMG 

Contato BB DTVM: Rafael Alcântara da Silva – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária 

  

1.15 Caso se aplique, informar: 

• Escriturador       

• Custodiante    

• Consultor Especializado       

• Assessor Jurídico       

• Co-gestor 

• Distribuidor 

• Outros 

Não se aplica. 

     

1.16 Cotização: abertura ou fechamento?    

 Fechamento 

    

1.17 Regras para aplicação e resgate: 

 Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação):  

• Horário Limite: 14h00    

• Cota de Aplicação: D+0   

• Liquidação: D+0   

 Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e eventuais 

penalidades para resgates antes do término desse período: Não há 
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 Resgate (datas, horários, cotização e liquidação): 

• Horário Limite: 14h00   

• Cota de Resgate: D+3   

• Crédito do Resgate: D+3           

 Aplicação inicial mínima: R$ 10.000,00       

 Aplicação máxima por cotista: Sem limite 

 Aplicação adicional mínima: R$ 1.000,00 

 Resgate Mínimo: R$ 1.000,00  

     

1.18 Taxa de Entrada (upfront fee) 

 Não há 

   

1.19 Taxa de Saída (redemption fee) 

 Não há 

   

1.20 Taxa de administração 

 0,30% a.a. 

    

1.21 Taxa de administração máxima 

0,50% a.a. 

  

1.22 Taxa de custódia máxima 

NA 

 

1.23 Taxa de Performance 

• % (Percentual): Não há.       

• Benchmark: NA       

• Frequência: NA       

• Linha-d’água: NA 

• Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste): NA 

   

 

1.24 Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este 

for diferente) excluindo-se as taxas de Administração e de Performance 

 Considerado o patrimônio líquido e as despesas em 31/12/2020, o custo foi de 

aproximadamente -0,0036%. 

  

1.25 Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? 
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(Pagamento e/ou Recebimento) 

 Não se aplica. 

   

2 - Perfil 

   

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

investimento. 

O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante 

aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, 

buscando superar a rentabilidade do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

— IPCA. 

     

2.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no 

histórico do Fundo. 

Não houve alterações significativas nas estratégias de gestão ou na política de 

investimento.. 

        

2.3 Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento. 

Todas as decisões de alocação são tomadas em colegiado organizado sob a forma de 

comitês, conforme disposto no Manual de Alçadas e Limites Operacionais. 

Após a realização de reuniões diárias dos comitês, os gestores têm liberdade para 

determinar o melhor momento de realizar a operação. São usadas informações de 

mercado, boletins de análises, leitura de notícias on-line, além de análise técnica para 

implementar as decisões. Os processos de tomada de decisão são definidos por 

mercados e seguem os seguintes princípios e filosofias:  

   

• Seleção/compra/alocação de ativos de renda fixa emitidos pelo governo: 

No universo de títulos públicos federais são avaliados liquidez e prazo. O título é 

selecionado com base no perfil e objetivo do fundo (renda fixa, multimercado, atrelado à 

inflação etc.) e do cenário. Também avaliado o “peso” do título no fundo e então 

construído o portfólio. O Comitê de Gestão dá as diretrizes para mudanças necessárias. 

A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação 

e no regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os 

riscos. 

  

• Seleção/compra/alocação de títulos corporativos - risco privado de instituições 

financeiras e não financeiras*:  

No universo de títulos privados são avaliados o emissor, a liquidez e o prazo. Análise 

Quantitativa considerando histórico de crédito e indicadores do balanço. Emissores são 
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classificados por risco (modelo próprio). Também avaliado o peso do título no fundo e 

então construído o portfólio. Gestor tem a liberdade de efetuar ou não hedge da posição 

de renda fixa. A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos 

na Legislação e no regulamento do Fundo.  A Diretoria de Gestão de Risco e 

Conformidade analisa os riscos. 

* Cabe ressaltar que a BB DTVM segue Manual de Gestão de Risco de Crédito aprovado pela Diretoria, 

que determina todas as diretrizes, limites, políticas de aprovação para compra de títulos de risco de 

crédito nos âmbitos nacional e internacional. 

  

• Seleção de ações: 

No universo de ações é avaliada capitalização, governança e liquidez (FF). Análise 

Quantitativa (Preço/Lucro, EV/EBITDA, earnings growth), Analise Qualitativa (estrutura 

de capital, qualidade de gestão, fluxo de caixa descontado, utilizando modelo próprio). 

Também avaliado o peso do título no fundo e então construído o portfólio. O gestor do 

fundo toma a decisão de quando comprar e vender a ação recomendada. A Divisão de 

Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação e no 

regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os riscos. 

   

As decisões podem ser revistas e alteradas a qualquer momento por decisão do comitê 

responsável. Todas as operações são registradas em atas pela Divisão gestora. 

  

2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos. 

Não houve atribuição de rating e premiações. 

      

3 Equipe de Gestão do Fundo  

   

3.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão. 

 O fundo é gerido por Manoel Aparecido Rodrigues. 

      

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos. 

No 2º semestre de 2016, Manoel Aparecido Rodrigues ingressou, como Gerente, na 

Divisão de Fundos Renda Fixa Indexados, no lugar de Emílio Ricardo Carvalhais.. 

      

4 Estratégias e Carteiras 

      

4.1 Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo em 

cenário de stress (ex.: stop loss, stop gain, concentração de ativos, aluguel de ativos 

etc.). 

O fundo deverá manter entre 95-100% do seu patrimônio líquido em FIs classificados 

como Renda Fixa cujas carteiras sejam compostas exclusivamente por Títulos Públicos 
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Federais e, ainda, com objetivo de superar o IPCA. O restante da composição poderá 

ser em depósitos à vista, títulos públicos federais e/ou em suas operações 

compromissadas. Os fundos investidos poderão realizar operações em mercados 

derivativos, compatíveis às suas políticas de investimento, com o objetivo de agregar 

rentabilidade aos recursos investidos, desde que tais operações não gerem exposição, 

a esses mercados, superior aos seus respectivos patrimônios. O Fundo não tem 

compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da 

carteira. 

      

4.2 O fundo pode realizar operações de day trade?   

NÃO 

      

5  Uso de Derivativos  

  

No caso de FIC, os fundos investidos poderão atuar no mercado de derivativos 

para proteger parte de seu patrimônio ou para reproduzir uma posição em ações 

com a parcela de sua carteira que estiver direcionada para ativos financeiros de 

renda fixa, senda vedada a exposição, a esses mercados, superior ao Patrimônio 

Líquido do FIC. 

       

5.1  Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:       

• Proteção de carteira ou de posição: NA        

• Mudança de remuneração/indexador: NA        

• Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box, 

financiamentos com termo etc.): NA    

• Alavancagem: NÃO  

       

5.2 Mercados em que são utilizados derivativos:  

• Juros: Não se aplica     

• Câmbio: Não se aplica    

• Ações: Não se aplica    

• Commodities: Não se aplica   

        

Em Bolsas: 

• Com garantia: Não se aplica   

• Sem garantia: Não   

       

Em Balcão: 

• Com garantia: Não se aplica 
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• Sem garantia: Não 

 

5.3  Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado? 

Regulamento do fundo não permite alocação em crédito privado.  

 

6 Compra de Cotas de Fundos de Investimento  

    

6.1 De Fundos de terceiros? 

Não 

     

6.2 De Fundos da gestora?       

Sim 

         

7 - Informações Adicionais 

   

7.1 PL atual 

 R$2.667.113.282,02 

   

7.2 PL médio em 12 (doze) meses 

 Fundo com menos de 12 meses de atividade.  

     

7.3 PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora 

 R$ 755,625 bilhões.  

   

7.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua 

estratégia? Quais são os critérios de definição? 

Não há capacidade máxima estimada para captação de recursos para este Fundo. 

   

7.5 Número de cotistas 

 431  

  

7.6 Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, 

coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? 

 Não se aplica. 

  

7.7 Descreva as regras de concentração de passivo 

 Não estabelecido. 

  

7.8 Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas 
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  36,59% 

  

7.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de 

custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?  

Sim, por decisão de Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a transferência dos 

serviços de custódia e controladoria do fundo para o Banco do Brasil S.A.. 

  

7.10 A última demonstração financeira obteve algum parecer modificado (com ressalva, com 

abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente? 

Não houve 

  

8 - Gestão de Risco 

   

8.1 Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo. 

Para os fundos que permitem crédito privado, limites de exposição como concentração 

por emissor são descritas no regulamento e/ou na norma de gestão do fundo. Além disso, 

os fundos que possuem crédito privado são monitorados, mensalmente, através do 

relatório de Grau de Especificidade de Ativos (GEA). Para o cálculo do grau são 

analisados fatores como: duração dos ativos, risco de crédito médio e classificação IHH, 

que se refere a classificação de mercado do fundo. 

   

8.2 Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. 

A liquidez diária do fundo é acompanhada por meio do Índice de Liquidez do Fundo, cuja 

métrica, modelada internamente, fornece, em forma percentual, o total de ativos passível 

de negociação (conversão em recursos) em 1 dia útil. O Índice de Liquidez do Fundo é 

obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo 

de ativos financeiros. O grupo Cotas de Fundos assume liquidez desde que respeitada 

a relação entre os prazos de cotização dos fundos comprador e comprado. Quando o 

fundo investe em cotas de fundos de terceiros, se a cotização do fundo comprador for 

maior ou igual à cotização do fundo comprado, o Índice de Liquidez do ativo é igual a 

100%; caso contrário, igual 0. 

                                                         

8.3 Caso o fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. 

 Não se aplica. 

  

8.4 Se houver na carteira do fundo ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora 

realiza o acompanhamento?  

Para o cálculo e acompanhamento da liquidez de todos os ativos são utilizados dados 

de negociação em mercado de títulos, obtidas de fontes de dados públicas e 
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independentes. Caso o ativo não possua dados de negociação, o mesmo é considerado 

como Sem Liquidez. 

   

8.5 Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error 

e Expected Shortfall)? 

 Não Possui 

 

8.6 Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: 

concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais? 

 Não se aplica 

  

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

8.5. 

Diariamente, os valores de consumo de limite são informados através da intranet e são 

enviados e-mails relacionando os Fundos com nível de utilização do limite de risco acima 

de 70% aos Gestores, Gerentes Executivos e Diretores da BB DTVM. Em caso de 

extrapolação de limite é acionado o processo denominado “Cadeia de Alçadas”, o qual 

possibilita condições para que os escalões superiores da BB DTVM exerçam o 

monitoramento do processo de regularização de limites de exposição a risco, ao mesmo 

tempo em que não impede a efetivação de uma estratégia considerada adequada pelo 

gestor.  Este deverá justificar a sua estratégia e solicitar prazo para permanecer com o 

limite extrapolado. Cabe à alçada superior competente a manifestação quanto 

concordância com a argumentação do gestor ou das alçadas inferiores, concedendo o 

prazo solicitado para a reversão da extrapolação.  Este processo é seguido para limites 

definidos internamente, não sendo observado quando o limite é definido pelo cliente 

(Fundos exclusivos). A Divisão de Risco realiza o acompanhamento do processo de 

enquadramento do Fundo e da formalização dos despachos em sistema automatizado 

com trilha de auditoria e promove o reporte periódico ao Comitê de Risco.  

                                                                 

8.8 Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5? 

Não possui limite interno. 

      

8.9 De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela (s) metodologia(s) citadas no 

item 8.5. 

Para o gerenciamento do risco de mercado são calculados, diariamente, o consumo 

do(s) limite(s) de risco para todos os fundos. Os consumos calculados são 

disponibilizados diariamente na intranet, em área específica de acesso restrito aos 

funcionários da BB DTVM, ou por meio de correio corporativo. 
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8.10 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) 

metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo 

atingido? Comente.  

Não possui limite interno.  

      

8.11 Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos: 

3 meses? 0,3330%   

6 meses? 0,4453%   

12 meses? 0,4465%   

24 meses? 0,4465% 

    

8.12 Qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) 

ativo(s) nos últimos 24 (vinte e quatro) meses? 

 Fundo não permite alavancagem. 

   

8.13 Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex. 

Utiliza o cenário elaborado pela B³ ou o próprio)? 

Limite de perdas em estresse de 17.5% PL.  

O cenário utilizados para determinar as perdas em estresse segue metodologia 

desenvolviida internamente, em atendimento ao disposto no artigo 23, parágrafo 1º, 

inciso III da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015, que estabelece a divulgação 

de limites de exposição a risco das carteiras administradas e dos fundos de investimento 

que não têm, respectivamente, no contrato e nos documentos do fundo, limites 

expressos, foi definida a utilização de limites de perda em estresse para o horizonte de 

21 dias úteis. 

O cenário de estresse foi aprovado na 67ª reunião do Comitê de Riscos, de 02/06/2016, 

tendo sido definida periodicidade anual de revisão do mesmo. Referido cenário foi 

construído a partir: 

a) do levantamento das piores perdas históricas desde 2004, no horizonte de 21 dias 

úteis para os fundos de investimento e principais fatores de risco a que os fundos estão 

expostos; 

b) acréscimo de choque paralelo de 150 basis point sobre o spread de crédito das 

debêntures. 

 

   

8.14 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress 

foi excedido e por quê? 

Não houve extrapolação do limite no período 
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8.15 Qual o stress médio do fundo nos últimos:   

3 meses? 5,4483%   

6 meses? 5,5948%  

12 meses? 5,4553%  

24 meses? fundo com menos de 24 meses  

  

8.16 Comente o último stop loss relevante do fundo 

 Não possui política de stop loss 

 

9 – Comportamento do Fundo em Crises 

 

Período Evento Comportamento 

Mai/06 Crise das Bolsas norte-americanas NA 

Jul-Ago/07 Crise das hipotecas NA 

Out/08 – Mar/09 
Crise no Sistema Financeiro norte-

americano 
NA 

Jan/10 – Jun/10 Crise de endividamento dos PIGS NA 

Abril/11 – Set/11 Segunda crise da dívida na Europa NA 

Abril/15 – Ago/16 Crise política / recessão no Brasil NA 

        OBS: O Fundo teve início em março/2020. 

  

10 - Três períodos de maior perda do fundo  

  

Período              Evento Perda Explicação 
Tempo de 

Recuperação 

1 17/03/2020 - 23/03/2020 -3,53% 

Carteira sensível aos 

movimentos da ETTJ nominal 

e real. Significativa elevação 

nos yields das NTN-B e da 

curva de juros. 

14 Dias 

2 22/04/2020 - 24/04/2020 -3,00% 

Carteira sensível aos 

movimentos da ETTJ nominal 

e real. Significativa elevação 

nos yields das NTN-B e da 

curva de juros. 

26 Dias 

3 03/08/2020 - 02/10/2020 -2,47% 

Carteira sensível aos 

movimentos da ETTJ nominal 

e real. Significativa elevação 

42 Dias 
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nos yields das NTN-B e da 

curva de juros. 

                Fonte Quantum Axis. 

                OBS: Os dados acima foram calculados em base anual, dentro de uma janela de 5 anos. 

 

11 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos 5 (cinco) anos 

  

11.1 Atribuição Contribuição (%) 

Alocação 100,00%          

Seleção -    

Timing  -      

   

11.2 Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou 

resgates). 

Não houve mudança de estratégia em razão do fluxo de entrada e saída de recursos. 

  

11.3 O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, 

do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê? 

 Não 

  

12 - Relacionamento com distribuidores/alocadores 

    

12.1 Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada 

para distribuidores/alocadores? 

Mensal, carteira completa. 

   

12.2 Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?  

A área de Distribuição da BB DTVM presta assessoria às agências de relacionamento 

no que se refere à gestão dos Fundos. Assuntos pontuais podem ser discutidos em 

conference calls com o gestor do Fundo quando negociado com à Divisão de 

Distribuição. 

 

12.3 Por quais canais o fundo é distribuído? 

 Agências, Internet Banking 

 

12.4 Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco 

maiores distribuidores ou alocadores, individualmente? 

 1º - 100% 

 

13 - Atendimento aos Cotistas 



Questionário Due Diligence – Anexo I 

  #pública 

 
 

Versão ANBIMA – Janeiro/2019 

14 

#interna 

  

13.1 Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua 

periodicidade? Com que defasagem? 

 São disponibilizados informes mensais no site do Banco do Brasil com comentários 

macroeconômicos e do gestor, dados de fechamento do mês, rentabilidade, composição 

e evolução patrimonial. Outras informações poderão ser fornecidas, conforme demanda, 

na periodicidade possível e previamente acordada. 

  

13.2 Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o fundo e 

com qual frequência seu conteúdo é atualizado? 

 As informações estão disponíveis no site do Banco do Brasil S.A. e são atualizadas na 

periodicidade estabelecida pela legislação vigente. As agências de relacionamento do 

Banco do Brasil também podem fornecer informações sobre o produto. 

  

13.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser 

acessado e qual o horário para atendimento? 

 Sim, existe as Centrais de Atendimento do Banco do Brasil informadas no Regulamento 

do Fundo e a Central de Atendimento da BB DTVM S.A. no horário das 10 às 17 horas, 

em dias úteis. 

    

14 - Investimento no exterior 

  

14.1 Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos 

utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos 

utilizados. 

 Não se aplica  

  

14.2 Quais os riscos envolvidos? 

 Não se aplica  

  

14.3 Quais são os mercados em que o fundo opera? 

Não se aplica  

 

14.4  Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial? 

Não se aplica 

 

14.5 Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de 

investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços 
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e demais informações dos fundos de investimento ou veículo no exterior (administrador, 

custodiante, RTA, prime broker, entre outros). 

Administrador Fiduciário Não se aplica 

Custodiante Não se aplica 

Auditor Não se aplica 

RTA Não se aplica 

Prime Brokers Não se aplica 

NAV Calculator Não se aplica 

Domicílio do fundo Não se aplica 

Taxa de administração Não se aplica 

Código ISIN do fundo Não se aplica 

Moeda do domicílio fundo no exterior Não se aplica 

Outros prestadores de serviço, dos 
investimentos no exterior, caso exista. 

Não se aplica 

 

14.6 Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de 

contaminação entre elas. 

 Não se aplica 

    

14.7  Caso a gestora tenha influência direta / indireta na gestão do fundo no exterior, descreva 

como foi constituída a diretoria do fundo. 

 Não se aplica  

 

15. Anexos (quando aplicável)  

15 Anexos (quando aplicável) 
Marcar Anexos ou link para acesso ao 
documento 

15.1 Regulamento 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.2 Formulário de informações complementares 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.3 Última lâmina de informações essenciais 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.4 
Relatório de Gestão e/ou materiais de 
divulgação 

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

 

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020. 

 

 

 

BB Gestão de Recursos 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
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QUESTIONÁRIO PADRÃO DUE DILIGENCE 

PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Anexo I – Fundos de Investimento 
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INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO DE INVESTIMENTO 

 

1 - Alterações desde a última atualização 

 

1.1 Nome 

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

    

1.2 CNPJ 

25.078.994/0001-90  

   

1.3 Data de início 

31/08/2016  

    

1.4 Classificação ANBIMA 

 Renda Fixa Duração Livre Soberano  

   

1.5 Código ANBIMA 

 423.041 

   

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

Não. 

    

1.7 Classificação tributária (CP/LP/Ações) 

 Previdência  

    

1.8 Descreva o público-alvo 

O fundo destina-se a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social 

instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles 

aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito 

Federal ou por Prefeituras e EFPCs - Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar.  

   

1.9 O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica 

aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN? 

Sim. Resoluções CMN 3.922 e 4.661, no que for aplicável ao fundo. 

    

1.10 Conta Corrente (banco, agência, nº) 

 Banco 001 – agência 1769-8 – conta 607.028-0 
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1.11 Conta CETIP (nº) 

 24104009 

   

1.12 Administração (indique contato para informações) 

BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores mobiliários S.A.  

Contato BB DTVM:  Rafael Alcântara da Silva – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária  

   

1.13 Custódia (indique contato para informações) 

 Banco do Brasil S.A. 

Contato BB DTVM: Maristela Amorim dos Santos – Gerente da Divisão de Suporte 

Operacional 

   

1.14 Auditoria externa   

KPMG 

Contato BB DTVM: Rafael Alcântara da Silva – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária 

  

1.15 Caso se aplique, informar: 

• Escriturador       

• Custodiante    

• Consultor Especializado       

• Assessor Jurídico       

• Co-gestor 

• Distribuidor 

• Outros 

Não se aplica. 

     

1.16 Cotização: abertura ou fechamento?    

 Fechamento 

    

1.17 Regras para aplicação e resgate: 

 Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação):  

• Horário Limite: 14h00    

• Cota de Aplicação: D+0   

• Liquidação: D+0   

 Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e eventuais 

penalidades para resgates antes do término desse período: Não há 
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 Resgate (datas, horários, cotização e liquidação): 

• Horário Limite: 14h00   

• Cota de Resgate: D+3   

• Crédito do Resgate: D+3           

 Aplicação inicial mínima: R$ 1.000.000,00       

 Aplicação máxima por cotista: Sem limite 

 Aplicação adicional mínima: Sem limite 

 Resgate Mínimo: R$ 1.000.000,00  

     

1.18 Taxa de Entrada (upfront fee) 

 Não há 

   

1.19 Taxa de Saída (redemption fee) 

 Não há 

   

1.20 Taxa de administração 

 0,30% a.a. 

    

1.21 Taxa de administração máxima 

0,50% a.a. 

  

1.22 Taxa de custódia máxima 

NA 

 

1.23 Taxa de Performance 

• % (Percentual): Não há.       

• Benchmark: NA       

• Frequência: NA       

• Linha-d’água: NA 

• Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste): NA 

   

 

1.24 Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este 

for diferente) excluindo-se as taxas de Administração e de Performance 

 Considerado o patrimônio líquido e as despesas em 31/12/2020, o custo foi de 

aproximadamente -0,0028%. 

  

1.25 Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? 
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(Pagamento e/ou Recebimento) 

 Não se aplica. 

   

2 - Perfil 

   

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

investimento. 

O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante 

aplicação de seus recursos em carteira composta por ativos financeiros de renda fixa, 

indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA). 

Para isso, aplica seus recursos em cotas de FIs que apresentem carteira composta, 

isolada ou cumulativamente, por títulos públicos federais, pós fixados, prefixados ou 

indexados à índices de preços. O Fundo busca superar a resntabilidade do subíndice 

Anbima IMA Geral Ex-C. 

     

2.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no 

histórico do Fundo. 

Não houve alterações significativas nas estratégias de gestão ou na política de 

investimento.. 

        

2.3 Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento. 

Todas as decisões de alocação são tomadas em colegiado organizado sob a forma de 

comitês, conforme disposto no Manual de Alçadas e Limites Operacionais. 

Após a realização de reuniões diárias dos comitês, os gestores têm liberdade para 

determinar o melhor momento de realizar a operação. São usadas informações de 

mercado, boletins de análises, leitura de notícias on-line, além de análise técnica para 

implementar as decisões. Os processos de tomada de decisão são definidos por 

mercados e seguem os seguintes princípios e filosofias:  

   

• Seleção/compra/alocação de ativos de renda fixa emitidos pelo governo: 

No universo de títulos públicos federais são avaliados liquidez e prazo. O título é 

selecionado com base no perfil e objetivo do fundo (renda fixa, multimercado, atrelado à 

inflação etc.) e do cenário. Também avaliado o “peso” do título no fundo e então 

construído o portfólio. O Comitê de Gestão dá as diretrizes para mudanças necessárias. 

A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação 

e no regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os 

riscos. 

  



Questionário Due Diligence – Anexo I 

  #pública 

 
 

Versão ANBIMA – Janeiro/2019 

6 

#interna 

• Seleção/compra/alocação de títulos corporativos - risco privado de instituições 

financeiras e não financeiras*:  

No universo de títulos privados são avaliados o emissor, a liquidez e o prazo. Análise 

Quantitativa considerando histórico de crédito e indicadores do balanço. Emissores são 

classificados por risco (modelo próprio). Também avaliado o peso do título no fundo e 

então construído o portfólio. Gestor tem a liberdade de efetuar ou não hedge da posição 

de renda fixa. A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos 

na Legislação e no regulamento do Fundo.  A Diretoria de Gestão de Risco e 

Conformidade analisa os riscos. 

* Cabe ressaltar que a BB DTVM segue Manual de Gestão de Risco de Crédito aprovado pela Diretoria, 

que determina todas as diretrizes, limites, políticas de aprovação para compra de títulos de risco de 

crédito nos âmbitos nacional e internacional. 

  

• Seleção de ações: 

No universo de ações é avaliada capitalização, governança e liquidez (FF). Análise 

Quantitativa (Preço/Lucro, EV/EBITDA, earnings growth), Analise Qualitativa (estrutura 

de capital, qualidade de gestão, fluxo de caixa descontado, utilizando modelo próprio). 

Também avaliado o peso do título no fundo e então construído o portfólio. O gestor do 

fundo toma a decisão de quando comprar e vender a ação recomendada. A Divisão de 

Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação e no 

regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os riscos. 

   

As decisões podem ser revistas e alteradas a qualquer momento por decisão do comitê 

responsável. Todas as operações são registradas em atas pela Divisão gestora. 

  

2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos. 

Investidor Institucional - EXCELENTE (2020) 

      

3 Equipe de Gestão do Fundo  

   

3.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão. 

 O fundo é gerido por Manoel Aparecido Rodrigues. 

      

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos. 

No 2º semestre de 2016, Manoel Aparecido Rodrigues ingressou, como Gerente, na 

Divisão de Fundos Renda Fixa Indexados, no lugar de Emílio Ricardo Carvalhais.. 

      

4 Estratégias e Carteiras 
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4.1 Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo em 

cenário de stress (ex.: stop loss, stop gain, concentração de ativos, aluguel de ativos 

etc.). 

O fundo deverá manter entre 95-100% do seu patrimônio líquido em FIs classificados 

como Renda Fixa cujas carteiras sejam compostas exclusivamente por Títulos Públicos 

Federais e, ainda, cujos parâmetros de rentabilidade sejam atrelados ao subíndices IMA 

Geral Ex-C. O restante da composição poderá ser em depósitos à vista, títulos públicos 

federais e/ou em suas operações compromissadas. Os fundos investidos poderão 

realizar operações em mercados derivativos, compatíveis às suas políticas de 

investimento, com o objetivo de agregar rentabilidade aos recursos investidos, desde 

que tais operações não gerem exposição, a esses mercados, superior aos seus 

respectivos patrimônios. É vedada a aquisição de cotas de Fls cujo parâmetro de 

rentabilidade seja de taxa de juros de um dia. O Fundo não tem compromisso de manter 

limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. 

      

4.2 O fundo pode realizar operações de day trade?   

NÃO 

      

5  Uso de Derivativos  

  

No caso de FIC, os fundos investidos poderão atuar no mercado de derivativos 

para proteger parte de seu patrimônio ou para reproduzir uma posição em ações 

com a parcela de sua carteira que estiver direcionada para ativos financeiros de 

renda fixa, senda vedada a exposição, a esses mercados, superior ao Patrimônio 

Líquido do FIC. 

       

5.1  Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:       

• Proteção de carteira ou de posição: NA        

• Mudança de remuneração/indexador: NA        

• Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box, 

financiamentos com termo etc.): NA    

• Alavancagem: NÃO  

       

5.2 Mercados em que são utilizados derivativos:  

• Juros: Não se aplica     

• Câmbio: Não se aplica    

• Ações: Não se aplica    

• Commodities: Não se aplica   
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Em Bolsas: 

• Com garantia: Não se aplica   

• Sem garantia: Não   

       

Em Balcão: 

• Com garantia: Não se aplica 

• Sem garantia: Não 

 

5.3  Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado? 

Regulamento do fundo não permite alocação em crédito privado.  

 

6 Compra de Cotas de Fundos de Investimento  

    

6.1 De Fundos de terceiros? 

Não 

     

6.2 De Fundos da gestora?       

Sim 

         

7 - Informações Adicionais 

   

7.1 PL atual 

 R$9.568.490.825,39 

   

7.2 PL médio em 12 (doze) meses 

 R$10.437.449.231,77  

     

7.3 PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora 

 R$ 618,422 bilhões.  

   

7.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua 

estratégia? Quais são os critérios de definição? 

Não há capacidade máxima estimada para captação de recursos para este Fundo. 

   

7.5 Número de cotistas 

 588  

  

7.6 Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, 

coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? 
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 Não se aplica. 

  

7.7 Descreva as regras de concentração de passivo 

 Não estabelecido. 

  

7.8 Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas 

  31,97% 

  

7.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de 

custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?  

Sim, por decisão de Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a transferência dos 

serviços de custódia e controladoria do fundo para o Banco do Brasil S.A.. 

  

7.10 A última demonstração financeira obteve algum parecer modificado (com ressalva, com 

abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente? 

Não houve 

  

8 - Gestão de Risco 

   

8.1 Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo. 

Para os fundos que permitem crédito privado, limites de exposição como concentração 

por emissor são descritas no regulamento e/ou na norma de gestão do fundo. Além disso, 

os fundos que possuem crédito privado são monitorados, mensalmente, através do 

relatório de Grau de Especificidade de Ativos (GEA). Para o cálculo do grau são 

analisados fatores como: duração dos ativos, risco de crédito médio e classificação IHH, 

que se refere a classificação de mercado do fundo. 

   

8.2 Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. 

A liquidez diária do fundo é acompanhada por meio do Índice de Liquidez do Fundo, cuja 

métrica, modelada internamente, fornece, em forma percentual, o total de ativos passível 

de negociação (conversão em recursos) em 1 dia útil. O Índice de Liquidez do Fundo é 

obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo 

de ativos financeiros. O grupo Cotas de Fundos assume liquidez desde que respeitada 

a relação entre os prazos de cotização dos fundos comprador e comprado. Quando o 

fundo investe em cotas de fundos de terceiros, se a cotização do fundo comprador for 

maior ou igual à cotização do fundo comprado, o Índice de Liquidez do ativo é igual a 

100%; caso contrário, igual 0. 

                                                         

8.3 Caso o fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. 
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 Não se aplica. 

  

8.4 Se houver na carteira do fundo ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora 

realiza o acompanhamento?  

Para o cálculo e acompanhamento da liquidez de todos os ativos são utilizados dados 

de negociação em mercado de títulos, obtidas de fontes de dados públicas e 

independentes. Caso o ativo não possua dados de negociação, o mesmo é considerado 

como Sem Liquidez. 

   

8.5 Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error 

e Expected Shortfall)? 

 Não Possui 

 

8.6 Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: 

concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais? 

 Não se aplica 

  

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

8.5. 

Diariamente, os valores de consumo de limite são informados através da intranet e são 

enviados e-mails relacionando os Fundos com nível de utilização do limite de risco acima 

de 70% aos Gestores, Gerentes Executivos e Diretores da BB DTVM. Em caso de 

extrapolação de limite é acionado o processo denominado “Cadeia de Alçadas”, o qual 

possibilita condições para que os escalões superiores da BB DTVM exerçam o 

monitoramento do processo de regularização de limites de exposição a risco, ao mesmo 

tempo em que não impede a efetivação de uma estratégia considerada adequada pelo 

gestor.  Este deverá justificar a sua estratégia e solicitar prazo para permanecer com o 

limite extrapolado. Cabe à alçada superior competente a manifestação quanto 

concordância com a argumentação do gestor ou das alçadas inferiores, concedendo o 

prazo solicitado para a reversão da extrapolação.  Este processo é seguido para limites 

definidos internamente, não sendo observado quando o limite é definido pelo cliente 

(Fundos exclusivos). A Divisão de Risco realiza o acompanhamento do processo de 

enquadramento do Fundo e da formalização dos despachos em sistema automatizado 

com trilha de auditoria e promove o reporte periódico ao Comitê de Risco.  

                                                                 

8.8 Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5? 

Não possui limite interno. 
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8.9 De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela (s) metodologia(s) citadas no 

item 8.5. 

Para o gerenciamento do risco de mercado são calculados, diariamente, o consumo 

do(s) limite(s) de risco para todos os fundos. Os consumos calculados são 

disponibilizados diariamente na intranet, em área específica de acesso restrito aos 

funcionários da BB DTVM, ou por meio de correio corporativo. 

   

8.10 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) 

metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo 

atingido? Comente.  

Não possui limite interno.  

      

8.11 Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos: 

3 meses? 0,3186%   

6 meses? 0,4284%   

12 meses? 0,3890%   

24 meses? 0,3183% 

    

8.12 Qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) 

ativo(s) nos últimos 24 (vinte e quatro) meses? 

 Fundo não permite alavancagem. 

   

8.13 Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex. 

Utiliza o cenário elaborado pela B³ ou o próprio)? 

Limite de perdas em estresse de 17,5% PL.  

O cenário utilizados para determinar as perdas em estresse segue metodologia 

desenvolviida internamente, em atendimento ao disposto no artigo 23, parágrafo 1º, 

inciso III da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015, que estabelece a divulgação 

de limites de exposição a risco das carteiras administradas e dos fundos de investimento 

que não têm, respectivamente, no contrato e nos documentos do fundo, limites 

expressos, foi definida a utilização de limites de perda em estresse para o horizonte de 

21 dias úteis. 

O cenário de estresse foi aprovado na 67ª reunião do Comitê de Riscos, de 02/06/2016, 

tendo sido definida periodicidade anual de revisão do mesmo. Referido cenário foi 

construído a partir: 

a) do levantamento das piores perdas históricas desde 2004, no horizonte de 21 dias 

úteis para os fundos de investimento e principais fatores de risco a que os fundos estão 

expostos; 
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b) acréscimo de choque paralelo de 150 basis point sobre o spread de crédito das 

debêntures. 

 

   

8.14 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress 

foi excedido e por quê? 

Não houve extrapolação do limite no período 

   

8.15 Qual o stress médio do fundo nos últimos:   

3 meses? 4,7800%   

6 meses? 4,8700%  

12 meses? 4,8700%  

24 meses? 4,9600%  

  

8.16 Comente o último stop loss relevante do fundo 

 Não possui política de stop loss 

 

9 – Comportamento do Fundo em Crises 

 

Período Evento Comportamento 

Mai/06 Crise das Bolsas norte-americanas NA 

Jul-Ago/07 Crise das hipotecas NA 

Out/08 – Mar/09 
Crise no Sistema Financeiro norte-

americano 
NA 

Jan/10 – Jun/10 Crise de endividamento dos PIGS NA 

Abril/11 – Set/11 Segunda crise da dívida na Europa NA 

Abril/15 – Ago/16 Crise política / recessão no Brasil NA 

        OBS: Não se aplica. Início do Fundo em agosto/2016. 

  

10 - Três períodos de maior perda do fundo  

  

Período              Evento Perda Explicação 
Tempo de 

Recuperação 

1 04/03/2020 - 23/03/2020 -5,49% 

A rentabilidade do fundo 

acompanhou a oscilação de 

seu índice de referência (IMA 

Geral Ex-C), cujo resultado no 

período foi de -4,93%. 

67 Dias 
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2 16/05/2017 - 18/05/2017 -4,05% 

A rentabilidade do fundo 

acompanhou a oscilação de 

seu índice de referência (IMA 

Geral Ex-C), cujo resultado no 

período foi de -3,68%. 

42 Dias 

3 22/04/2020 - 24/04/2020 -2,71% 

A rentabilidade do fundo 

acompanhou a oscilação de 

seu índice de referência (IMA 

Geral Ex-C), cujo resultado no 

período foi de -2,29%. 

26 Dias 

                Fonte Quantum Axis. 

                OBS: Os dados acima foram calculados em base anual, dentro de uma janela de 5 anos. 

 

11 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos 5 (cinco) anos 

  

11.1 Atribuição Contribuição (%) 

Alocação 100,00%          

Seleção -    

Timing  -      

   

11.2 Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou 

resgates). 

Não houve mudança de estratégia em razão do fluxo de entrada e saída de recursos. 

  

11.3 O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, 

do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê? 

 Não 

  

12 - Relacionamento com distribuidores/alocadores 

    

12.1 Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada 

para distribuidores/alocadores? 

Mensal, carteira completa. 

   

12.2 Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?  

A área de Distribuição da BB DTVM presta assessoria às agências de relacionamento 

no que se refere à gestão dos Fundos. Assuntos pontuais podem ser discutidos em 

conference calls com o gestor do Fundo quando negociado com à Divisão de 

Distribuição. 
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12.3 Por quais canais o fundo é distribuído? 

 Agências, Internet Banking 

 

12.4 Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco 

maiores distribuidores ou alocadores, individualmente? 

 1º - 100% 

 

13 - Atendimento aos Cotistas 

  

13.1 Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua 

periodicidade? Com que defasagem? 

 São disponibilizados informes mensais no site do Banco do Brasil com comentários 

macroeconômicos e do gestor, dados de fechamento do mês, rentabilidade, composição 

e evolução patrimonial. Outras informações poderão ser fornecidas, conforme demanda, 

na periodicidade possível e previamente acordada. 

  

13.2 Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o fundo e 

com qual frequência seu conteúdo é atualizado? 

 As informações estão disponíveis no site do Banco do Brasil S.A. e são atualizadas na 

periodicidade estabelecida pela legislação vigente. As agências de relacionamento do 

Banco do Brasil também podem fornecer informações sobre o produto. 

  

13.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser 

acessado e qual o horário para atendimento? 

 Sim, existe as Centrais de Atendimento do Banco do Brasil informadas no Regulamento 

do Fundo e a Central de Atendimento da BB DTVM S.A. no horário das 10 às 17 horas, 

em dias úteis. 

    

14 - Investimento no exterior 

  

14.1 Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos 

utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos 

utilizados. 

 Não se aplica  

  

14.2 Quais os riscos envolvidos? 

 Não se aplica  

  



Questionário Due Diligence – Anexo I 

  #pública 

 
 

Versão ANBIMA – Janeiro/2019 

15 

#interna 

14.3 Quais são os mercados em que o fundo opera? 

Não se aplica  

 

14.4  Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial? 

Não se aplica 

 

14.5 Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de 

investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços 

e demais informações dos fundos de investimento ou veículo no exterior (administrador, 

custodiante, RTA, prime broker, entre outros). 

Administrador Fiduciário Não se aplica 

Custodiante Não se aplica 

Auditor Não se aplica 

RTA Não se aplica 

Prime Brokers Não se aplica 

NAV Calculator Não se aplica 

Domicílio do fundo Não se aplica 

Taxa de administração Não se aplica 

Código ISIN do fundo Não se aplica 

Moeda do domicílio fundo no exterior Não se aplica 

Outros prestadores de serviço, dos 
investimentos no exterior, caso exista. 

Não se aplica 

 

14.6 Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de 

contaminação entre elas. 

 Não se aplica 

    

14.7  Caso a gestora tenha influência direta / indireta na gestão do fundo no exterior, descreva 

como foi constituída a diretoria do fundo. 

 Não se aplica  

 

15. Anexos (quando aplicável)  

15 Anexos (quando aplicável) 
Marcar Anexos ou link para acesso ao 
documento 

15.1 Regulamento 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.2 Formulário de informações complementares 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.3 Última lâmina de informações essenciais 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.4 
Relatório de Gestão e/ou materiais de 
divulgação 

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 
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Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020. 

 

 

 

BB Gestão de Recursos 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
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QUESTIONÁRIO PADRÃO DUE DILIGENCE 

PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Anexo I – Fundos de Investimento 
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INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO DE INVESTIMENTO 

 

1 - Alterações desde a última atualização 

 

1.1 Nome 

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE 

INVESTIMENTO 

    

1.2 CNPJ 

07.442.078/0001-05  

   

1.3 Data de início 

24/07/2005  

    

1.4 Classificação ANBIMA 

 Renda Fixa Indexados  

   

1.5 Código ANBIMA 

 242.901 

   

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

Não. 

    

1.7 Classificação tributária (CP/LP/Ações) 

 Previdência  

    

1.8 Descreva o público-alvo 

O fundo destina-se a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social 

instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles 

aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito 

Federal ou por Prefeituras e EFPCs - Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar.  

   

1.9 O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica 

aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN? 

Sim. Resoluções CMN 3.922 e 4.661, no que for aplicável ao fundo. 

    

1.10 Conta Corrente (banco, agência, nº) 

 Banco 001 – agência 1769-8 – conta 606.381-0 
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1.11 Conta CETIP (nº) 

 08129000 

   

1.12 Administração (indique contato para informações) 

BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores mobiliários S.A.  

Contato BB DTVM:  Rafael Alcântara da Silva – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária  

   

1.13 Custódia (indique contato para informações) 

 Banco do Brasil S.A. 

Contato BB DTVM: Maristela Amorim dos Santos – Gerente da Divisão de Suporte 

Operacional 

   

1.14 Auditoria externa   

KPMG 

Contato BB DTVM: Rafael Alcântara da Silva – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária 

  

1.15 Caso se aplique, informar: 

• Escriturador       

• Custodiante    

• Consultor Especializado       

• Assessor Jurídico       

• Co-gestor 

• Distribuidor 

• Outros 

Não se aplica. 

     

1.16 Cotização: abertura ou fechamento?    

 Fechamento 

    

1.17 Regras para aplicação e resgate: 

 Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação):  

• Horário Limite: 15h00    

• Cota de Aplicação: D+0   

• Liquidação: D+0   

 Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e eventuais 

penalidades para resgates antes do término desse período: Não há 
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 Resgate (datas, horários, cotização e liquidação): 

• Horário Limite: 15h00   

• Cota de Resgate: D+1   

• Crédito do Resgate: D+1           

 Aplicação inicial mínima: R$ 10.000,00       

 Aplicação máxima por cotista: Sem limite 

 Aplicação adicional mínima: Sem limite 

 Resgate Mínimo: Sem limite  

     

1.18 Taxa de Entrada (upfront fee) 

 Não há 

   

1.19 Taxa de Saída (redemption fee) 

 Não há 

   

1.20 Taxa de administração 

 0,20% a.a. 

    

1.21 Taxa de administração máxima 

0,20% a.a. 

  

1.22 Taxa de custódia máxima 

0,01% 

 

1.23 Taxa de Performance 

• % (Percentual): Não há.       

• Benchmark: NA       

• Frequência: NA       

• Linha-d’água: NA 

• Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste): NA 

   

 

1.24 Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este 

for diferente) excluindo-se as taxas de Administração e de Performance 

 Considerado o patrimônio líquido e as despesas em 31/12/2020, o custo foi de 

aproximadamente -0,0128%. 

  

1.25 Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? 
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(Pagamento e/ou Recebimento) 

 Não se aplica. 

   

2 - Perfil 

   

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

investimento. 

O fundo busca retorno dos investimentos através do sub-índice IMA-B. Para isso, aplica 

a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais, registrados 

no SELIC e/ou em suas operações compromissadas. Deve, ainda, manter, no mínimo, 

80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de 

juros doméstica e/ou índices de preços. 

     

2.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no 

histórico do Fundo. 

Não houve alterações significativas nas estratégias de gestão ou na política de 

investimento.. 

        

2.3 Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento. 

Todas as decisões de alocação são tomadas em colegiado organizado sob a forma de 

comitês, conforme disposto no Manual de Alçadas e Limites Operacionais. 

Após a realização de reuniões diárias dos comitês, os gestores têm liberdade para 

determinar o melhor momento de realizar a operação. São usadas informações de 

mercado, boletins de análises, leitura de notícias on-line, além de análise técnica para 

implementar as decisões. Os processos de tomada de decisão são definidos por 

mercados e seguem os seguintes princípios e filosofias:  

   

• Seleção/compra/alocação de ativos de renda fixa emitidos pelo governo: 

No universo de títulos públicos federais são avaliados liquidez e prazo. O título é 

selecionado com base no perfil e objetivo do fundo (renda fixa, multimercado, atrelado à 

inflação etc.) e do cenário. Também avaliado o “peso” do título no fundo e então 

construído o portfólio. O Comitê de Gestão dá as diretrizes para mudanças necessárias. 

A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação 

e no regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os 

riscos. 

  

• Seleção/compra/alocação de títulos corporativos - risco privado de instituições 

financeiras e não financeiras*:  
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No universo de títulos privados são avaliados o emissor, a liquidez e o prazo. Análise 

Quantitativa considerando histórico de crédito e indicadores do balanço. Emissores são 

classificados por risco (modelo próprio). Também avaliado o peso do título no fundo e 

então construído o portfólio. Gestor tem a liberdade de efetuar ou não hedge da posição 

de renda fixa. A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos 

na Legislação e no regulamento do Fundo.  A Diretoria de Gestão de Risco e 

Conformidade analisa os riscos. 

* Cabe ressaltar que a BB DTVM segue Manual de Gestão de Risco de Crédito aprovado pela Diretoria, 

que determina todas as diretrizes, limites, políticas de aprovação para compra de títulos de risco de 

crédito nos âmbitos nacional e internacional. 

  

• Seleção de ações: 

No universo de ações é avaliada capitalização, governança e liquidez (FF). Análise 

Quantitativa (Preço/Lucro, EV/EBITDA, earnings growth), Analise Qualitativa (estrutura 

de capital, qualidade de gestão, fluxo de caixa descontado, utilizando modelo próprio). 

Também avaliado o peso do título no fundo e então construído o portfólio. O gestor do 

fundo toma a decisão de quando comprar e vender a ação recomendada. A Divisão de 

Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação e no 

regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os riscos. 

   

As decisões podem ser revistas e alteradas a qualquer momento por decisão do comitê 

responsável. Todas as operações são registradas em atas pela Divisão gestora. 

  

2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos. 

Exame - 3 ESTRELAS (2011) / Investidor Institucional - EXCELENTE (2016; 2019; 2020) 

/ Valor Investe - 3 ESTRELAS (2017) 

      

3 Equipe de Gestão do Fundo  

   

3.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão. 

 O fundo é gerido por Manoel Aparecido Rodrigues. 

      

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos. 

No 2º semestre de 2016, Manoel Aparecido Rodrigues ingressou, como Gerente, na 

Divisão de Fundos Renda Fixa Indexados, no lugar de Emílio Ricardo Carvalhais.. 

      

4 Estratégias e Carteiras 
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4.1 Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo em 

cenário de stress (ex.: stop loss, stop gain, concentração de ativos, aluguel de ativos 

etc.). 

O fundo aplica a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em títulos públicos 

federais e/ou em operações compromissadas, esta última até o limite de 15% da sua 

carteira. Deverá manter, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos atrelados à variação 

da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, e tem como parâmetro de 

rentabilidade o sub-índice IMA-B 5 Índice de Mercado ANBIMA série B. 

      

4.2 O fundo pode realizar operações de day trade?   

NÃO 

      

5  Uso de Derivativos  

  

No caso de FIC, os fundos investidos poderão atuar no mercado de derivativos 

para proteger parte de seu patrimônio ou para reproduzir uma posição em ações 

com a parcela de sua carteira que estiver direcionada para ativos financeiros de 

renda fixa, senda vedada a exposição, a esses mercados, superior ao Patrimônio 

Líquido do FIC. 

       

5.1  Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:       

• Proteção de carteira ou de posição: SIM        

• Mudança de remuneração/indexador: SIM        

• Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box, 

financiamentos com termo etc.): NÃO    

• Alavancagem: NÃO  

       

5.2 Mercados em que são utilizados derivativos:  

• Juros: SIM     

• Câmbio: NÃO    

• Ações: NÃO    

• Commodities: NÃO   

        

Em Bolsas: 

• Com garantia: Sim   

• Sem garantia: Não   

       

Em Balcão: 

• Com garantia: Não 
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• Sem garantia: Não 

 

5.3  Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado? 

Regulamento do fundo não permite alocação em crédito privado.  

 

6 Compra de Cotas de Fundos de Investimento  

    

6.1 De Fundos de terceiros? 

Não 

     

6.2 De Fundos da gestora?       

Não 

         

7 - Informações Adicionais 

   

7.1 PL atual 

 R$8.693.778.987,76 

   

7.2 PL médio em 12 (doze) meses 

 R$5.818.762.432,00  

     

7.3 PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora 

 R$ 618,422 bilhões.  

   

7.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua 

estratégia? Quais são os critérios de definição? 

Não há capacidade máxima estimada para captação de recursos para este Fundo. 

   

7.5 Número de cotistas 

 679  

  

7.6 Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, 

coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? 

 Não se aplica. 

  

7.7 Descreva as regras de concentração de passivo 

 Não estabelecido. 

  

7.8 Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas 
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  48,24% 

  

7.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de 

custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?  

Sim, por decisão de Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a transferência dos 

serviços de custódia e controladoria do fundo para o Banco do Brasil S.A.. 

  

7.10 A última demonstração financeira obteve algum parecer modificado (com ressalva, com 

abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente? 

Não houve 

  

8 - Gestão de Risco 

   

8.1 Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo. 

Para os fundos que permitem crédito privado, limites de exposição como concentração 

por emissor são descritas no regulamento e/ou na norma de gestão do fundo. Além disso, 

os fundos que possuem crédito privado são monitorados, mensalmente, através do 

relatório de Grau de Especificidade de Ativos (GEA). Para o cálculo do grau são 

analisados fatores como: duração dos ativos, risco de crédito médio e classificação IHH, 

que se refere a classificação de mercado do fundo. 

   

8.2 Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. 

A liquidez diária do fundo é acompanhada por meio do Índice de Liquidez do Fundo, cuja 

métrica, modelada internamente, fornece, em forma percentual, o total de ativos passível 

de negociação (conversão em recursos) em 1 dia útil. O Índice de Liquidez do Fundo é 

obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo 

de ativos financeiros. O grupo Cotas de Fundos assume liquidez desde que respeitada 

a relação entre os prazos de cotização dos fundos comprador e comprado. Quando o 

fundo investe em cotas de fundos de terceiros, se a cotização do fundo comprador for 

maior ou igual à cotização do fundo comprado, o Índice de Liquidez do ativo é igual a 

100%; caso contrário, igual 0. 

                                                         

8.3 Caso o fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. 

 Não se aplica. 

  

8.4 Se houver na carteira do fundo ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora 

realiza o acompanhamento?  

Para o cálculo e acompanhamento da liquidez de todos os ativos são utilizados dados 

de negociação em mercado de títulos, obtidas de fontes de dados públicas e 
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independentes. Caso o ativo não possua dados de negociação, o mesmo é considerado 

como Sem Liquidez. 

   

8.5 Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error 

e Expected Shortfall)? 

 Diferencial de VaR 

 

8.6 Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: 

concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais? 

 Não se aplica 

  

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

8.5. 

Diariamente, os valores de consumo de limite são informados através da intranet e são 

enviados e-mails relacionando os Fundos com nível de utilização do limite de risco acima 

de 70% aos Gestores, Gerentes Executivos e Diretores da BB DTVM. Em caso de 

extrapolação de limite é acionado o processo denominado “Cadeia de Alçadas”, o qual 

possibilita condições para que os escalões superiores da BB DTVM exerçam o 

monitoramento do processo de regularização de limites de exposição a risco, ao mesmo 

tempo em que não impede a efetivação de uma estratégia considerada adequada pelo 

gestor.  Este deverá justificar a sua estratégia e solicitar prazo para permanecer com o 

limite extrapolado. Cabe à alçada superior competente a manifestação quanto 

concordância com a argumentação do gestor ou das alçadas inferiores, concedendo o 

prazo solicitado para a reversão da extrapolação.  Este processo é seguido para limites 

definidos internamente, não sendo observado quando o limite é definido pelo cliente 

(Fundos exclusivos). A Divisão de Risco realiza o acompanhamento do processo de 

enquadramento do Fundo e da formalização dos despachos em sistema automatizado 

com trilha de auditoria e promove o reporte periódico ao Comitê de Risco.  

                                                                 

8.8 Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5? 

10% Inferior - 10% Superior 

      

8.9 De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela (s) metodologia(s) citadas no 

item 8.5. 

Para o gerenciamento do risco de mercado são calculados, diariamente, o consumo 

do(s) limite(s) de risco para todos os fundos. Os consumos calculados são 

disponibilizados diariamente na intranet, em área específica de acesso restrito aos 

funcionários da BB DTVM, ou por meio de correio corporativo. 
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8.10 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) 

metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo 

atingido? Comente.  

Não possui limite interno.  

      

8.11 Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos: 

3 meses? 0,7335%   

6 meses? 0,9750%   

12 meses? 0,8564%   

24 meses? 0,6415% 

    

8.12 Qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) 

ativo(s) nos últimos 24 (vinte e quatro) meses? 

 Fundo não permite alavancagem. 

   

8.13 Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex. 

Utiliza o cenário elaborado pela B³ ou o próprio)? 

Limite de perdas em estresse de 15% PL.  

O cenário utilizados para determinar as perdas em estresse segue metodologia 

desenvolviida internamente, em atendimento ao disposto no artigo 23, parágrafo 1º, 

inciso III da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015, que estabelece a divulgação 

de limites de exposição a risco das carteiras administradas e dos fundos de investimento 

que não têm, respectivamente, no contrato e nos documentos do fundo, limites 

expressos, foi definida a utilização de limites de perda em estresse para o horizonte de 

21 dias úteis. 

O cenário de estresse foi aprovado na 67ª reunião do Comitê de Riscos, de 02/06/2016, 

tendo sido definida periodicidade anual de revisão do mesmo. Referido cenário foi 

construído a partir: 

a) do levantamento das piores perdas históricas desde 2004, no horizonte de 21 dias 

úteis para os fundos de investimento e principais fatores de risco a que os fundos estão 

expostos; 

b) acréscimo de choque paralelo de 150 basis point sobre o spread de crédito das 

debêntures. 

 

   

8.14 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress 

foi excedido e por quê? 

Não houve extrapolação do limite no período 
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8.15 Qual o stress médio do fundo nos últimos:   

3 meses? 10,0928%   

6 meses? 10,1990%  

12 meses? 10,3220%  

24 meses? 10,6575%  

  

8.16 Comente o último stop loss relevante do fundo 

 Não possui política de stop loss 

 

9 – Comportamento do Fundo em Crises 

 

Período Evento Comportamento 

Mai/06 Crise das Bolsas norte-americanas 1,23% 

Jul-Ago/07 Crise das hipotecas 1,93% 

Out/08 – Mar/09 
Crise no Sistema Financeiro norte-

americano 
6,21% 

Jan/10 – Jun/10 Crise de endividamento dos PIGS 4,84% 

Abril/11 – Set/11 Segunda crise da dívida na Europa 8,54% 

Abril/15 – Ago/16 Crise política / recessão no Brasil 26,04% 

        OBS: O Fundo teve início em julho/2005. 

  

10 - Três períodos de maior perda do fundo  

  

Período              Evento Perda Explicação 
Tempo de 

Recuperação 

1 14/02/2020 - 23/03/2020 -12,69% 

A rentabilidade do fundo 

acompanhou a rentabilidade 

de seu índice de referência, 

cujo resultado no período foi 

de -12,68%. 

89 Dias 

2 16/05/2017 - 18/05/2017 -7,69% 

A rentabilidade do fundo 

acompanhou a rentabilidade 

de seu índice de referência, 

cujo resultado no período foi 

de -7,70%. 

52 Dias 

3 26/03/2018 - 14/06/2018 -5,89% 

A rentabilidade do fundo 

acompanhou a rentabilidade 

de seu índice de referência, 

81 Dias 
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cujo resultado no período foi 

de -5,86%. 

                Fonte Quantum Axis. 

                OBS: Os dados acima foram calculados em base anual, dentro de uma janela de 5 anos. 

 

11 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos 5 (cinco) anos 

  

11.1 Atribuição Contribuição (%) 

Alocação 100,00%          

Seleção -    

Timing  -      

   

11.2 Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou 

resgates). 

Como o fundo é passivo em IMA-B, as estratégias elaboradas não são modificadas em 

função do fluxo de recursos. Para mitigar problemas com liquidez, os pagamentos de 

resgates ocorrem em D+1 . 

  

11.3 O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, 

do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê? 

 Não 

  

12 - Relacionamento com distribuidores/alocadores 

    

12.1 Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada 

para distribuidores/alocadores? 

Mensal, carteira completa. 

   

12.2 Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?  

A área de Distribuição da BB DTVM presta assessoria às agências de relacionamento 

no que se refere à gestão dos Fundos. Assuntos pontuais podem ser discutidos em 

conference calls com o gestor do Fundo quando negociado com à Divisão de 

Distribuição. 

 

12.3 Por quais canais o fundo é distribuído? 

 Agências, Internet Banking 

 

12.4 Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco 

maiores distribuidores ou alocadores, individualmente? 

 1º - 100% 
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13 - Atendimento aos Cotistas 

  

13.1 Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua 

periodicidade? Com que defasagem? 

 São disponibilizados informes mensais no site do Banco do Brasil com comentários 

macroeconômicos e do gestor, dados de fechamento do mês, rentabilidade, composição 

e evolução patrimonial. Outras informações poderão ser fornecidas, conforme demanda, 

na periodicidade possível e previamente acordada. 

  

13.2 Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o fundo e 

com qual frequência seu conteúdo é atualizado? 

 As informações estão disponíveis no site do Banco do Brasil S.A. e são atualizadas na 

periodicidade estabelecida pela legislação vigente. As agências de relacionamento do 

Banco do Brasil também podem fornecer informações sobre o produto. 

  

13.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser 

acessado e qual o horário para atendimento? 

 Sim, existe as Centrais de Atendimento do Banco do Brasil informadas no Regulamento 

do Fundo e a Central de Atendimento da BB DTVM S.A. no horário das 10 às 17 horas, 

em dias úteis. 

    

14 - Investimento no exterior 

  

14.1 Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos 

utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos 

utilizados. 

 Não se aplica  

  

14.2 Quais os riscos envolvidos? 

 Não se aplica  

  

14.3 Quais são os mercados em que o fundo opera? 

Não se aplica  

 

14.4  Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial? 

Não se aplica 
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14.5 Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de 

investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços 

e demais informações dos fundos de investimento ou veículo no exterior (administrador, 

custodiante, RTA, prime broker, entre outros). 

Administrador Fiduciário Não se aplica 

Custodiante Não se aplica 

Auditor Não se aplica 

RTA Não se aplica 

Prime Brokers Não se aplica 

NAV Calculator Não se aplica 

Domicílio do fundo Não se aplica 

Taxa de administração Não se aplica 

Código ISIN do fundo Não se aplica 

Moeda do domicílio fundo no exterior Não se aplica 

Outros prestadores de serviço, dos 
investimentos no exterior, caso exista. 

Não se aplica 

 

14.6 Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de 

contaminação entre elas. 

 Não se aplica 

    

14.7  Caso a gestora tenha influência direta / indireta na gestão do fundo no exterior, descreva 

como foi constituída a diretoria do fundo. 

 Não se aplica  

 

15. Anexos (quando aplicável)  

15 Anexos (quando aplicável) 
Marcar Anexos ou link para acesso ao 
documento 

15.1 Regulamento 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.2 Formulário de informações complementares 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.3 Última lâmina de informações essenciais 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.4 
Relatório de Gestão e/ou materiais de 
divulgação 

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

 

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020. 
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BB Gestão de Recursos 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
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QUESTIONÁRIO PADRÃO DUE DILIGENCE 

PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Anexo I – Fundos de Investimento 



Questionário Due Diligence – Anexo I 

  #pública 

 
 

Versão ANBIMA – Janeiro/2019 

2 

#interna 

INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO DE INVESTIMENTO 

 

1 - Alterações desde a última atualização 

 

1.1 Nome 

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

    

1.2 CNPJ 

03.543.447/0001-03  

   

1.3 Data de início 

17/12/1999  

    

1.4 Classificação ANBIMA 

 Renda Fixa Indexados  

   

1.5 Código ANBIMA 

 358.622 

   

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

Não. 

    

1.7 Classificação tributária (CP/LP/Ações) 

 Longo Prazo  

    

1.8 Descreva o público-alvo 

O fundo destina-se a receber recursos, exclusivamente, de investidores institucionais, 

Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, pelos Estados, pelo 

Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela 

União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras, Companhias 

Seguradoras e de Capitalização, Entidades Fechadas e Abertas de Previdência 

Complementar, de Fundos de Investimento e de Fundos de Investimento em Cotas de 

Fundos de Investimento exclusivos das EFPC e outros considerados investidores 

qualificados, conforme definido na Instrução CVM 409/04 e que busquem retorno 

compatível a investimentos de renda fixa.  

   

1.9 O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica 

aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN? 
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Sim. Resoluções CMN 3.922 e 4.661, no que for aplicável ao fundo. 

    

1.10 Conta Corrente (banco, agência, nº) 

 Banco 001 – agência 1769-8 – conta 713.514-9 

    

1.11 Conta CETIP (nº) 

 52728000 

   

1.12 Administração (indique contato para informações) 

BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores mobiliários S.A.  

Contato BB DTVM:  Rafael Alcântara da Silva – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária  

   

1.13 Custódia (indique contato para informações) 

 Banco do Brasil S.A. 

Contato BB DTVM: Maristela Amorim dos Santos – Gerente da Divisão de Suporte 

Operacional 

   

1.14 Auditoria externa   

KPMG 

Contato BB DTVM: Rafael Alcântara da Silva – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária 

  

1.15 Caso se aplique, informar: 

• Escriturador       

• Custodiante    

• Consultor Especializado       

• Assessor Jurídico       

• Co-gestor 

• Distribuidor 

• Outros 

Não se aplica. 

     

1.16 Cotização: abertura ou fechamento?    

 Fechamento 

    

1.17 Regras para aplicação e resgate: 

 Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação):  

• Horário Limite: 15h00    
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• Cota de Aplicação: D+0   

• Liquidação: D+0   

 Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e eventuais 

penalidades para resgates antes do término desse período: Não há 

 

 Resgate (datas, horários, cotização e liquidação): 

• Horário Limite: 15h00   

• Cota de Resgate: D+1   

• Crédito do Resgate: D+1           

 Aplicação inicial mínima: R$ 1.000,00       

 Aplicação máxima por cotista: Sem limite 

 Aplicação adicional mínima: Sem limite 

 Resgate Mínimo: Sem limite  

     

1.18 Taxa de Entrada (upfront fee) 

 Não há 

   

1.19 Taxa de Saída (redemption fee) 

 Não há 

   

1.20 Taxa de administração 

 0,20% a.a. 

    

1.21 Taxa de administração máxima 

0,20% a.a. 

  

1.22 Taxa de custódia máxima 

NA 

 

1.23 Taxa de Performance 

• % (Percentual): Não há.       

• Benchmark: NA       

• Frequência: NA       

• Linha-d’água: NA 

• Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste): NA 

   

 

1.24 Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este 

for diferente) excluindo-se as taxas de Administração e de Performance 
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 Considerado o patrimônio líquido e as despesas em 31/12/2020, o custo foi de 

aproximadamente -0,0026%. 

  

1.25 Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? 

(Pagamento e/ou Recebimento) 

 Não se aplica. 

   

2 - Perfil 

   

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

investimento. 

O fundo busca retorno dos investimentos compatível ao sub-índice IMA-B 5, para isso 

mantem seus recursos aplicados em cotas de FIs que apresentem no mínimo 80% de 

sua carteira em ativos financeiros, e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito 

do mercado financeiro, desde que de acordo com a regulamentação em vigor. Deverá 

manter uma carteira de ativos financeiros com prazo médio superior a 365 dias. 

     

2.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no 

histórico do Fundo. 

Não houve alterações significativas nas estratégias de gestão ou na política de 

investimento.. 

        

2.3 Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento. 

Todas as decisões de alocação são tomadas em colegiado organizado sob a forma de 

comitês, conforme disposto no Manual de Alçadas e Limites Operacionais. 

Após a realização de reuniões diárias dos comitês, os gestores têm liberdade para 

determinar o melhor momento de realizar a operação. São usadas informações de 

mercado, boletins de análises, leitura de notícias on-line, além de análise técnica para 

implementar as decisões. Os processos de tomada de decisão são definidos por 

mercados e seguem os seguintes princípios e filosofias:  

   

• Seleção/compra/alocação de ativos de renda fixa emitidos pelo governo: 

No universo de títulos públicos federais são avaliados liquidez e prazo. O título é 

selecionado com base no perfil e objetivo do fundo (renda fixa, multimercado, atrelado à 

inflação etc.) e do cenário. Também avaliado o “peso” do título no fundo e então 

construído o portfólio. O Comitê de Gestão dá as diretrizes para mudanças necessárias. 

A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação 

e no regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os 

riscos. 
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• Seleção/compra/alocação de títulos corporativos - risco privado de instituições 

financeiras e não financeiras*:  

No universo de títulos privados são avaliados o emissor, a liquidez e o prazo. Análise 

Quantitativa considerando histórico de crédito e indicadores do balanço. Emissores são 

classificados por risco (modelo próprio). Também avaliado o peso do título no fundo e 

então construído o portfólio. Gestor tem a liberdade de efetuar ou não hedge da posição 

de renda fixa. A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos 

na Legislação e no regulamento do Fundo.  A Diretoria de Gestão de Risco e 

Conformidade analisa os riscos. 

* Cabe ressaltar que a BB DTVM segue Manual de Gestão de Risco de Crédito aprovado pela Diretoria, 

que determina todas as diretrizes, limites, políticas de aprovação para compra de títulos de risco de 

crédito nos âmbitos nacional e internacional. 

  

• Seleção de ações: 

No universo de ações é avaliada capitalização, governança e liquidez (FF). Análise 

Quantitativa (Preço/Lucro, EV/EBITDA, earnings growth), Analise Qualitativa (estrutura 

de capital, qualidade de gestão, fluxo de caixa descontado, utilizando modelo próprio). 

Também avaliado o peso do título no fundo e então construído o portfólio. O gestor do 

fundo toma a decisão de quando comprar e vender a ação recomendada. A Divisão de 

Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação e no 

regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os riscos. 

   

As decisões podem ser revistas e alteradas a qualquer momento por decisão do comitê 

responsável. Todas as operações são registradas em atas pela Divisão gestora. 

  

2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos. 

Investidor Institucional - EXCELENTE (2016; 2017;2018) / Valor Investe - 4 ESTRELAS 

(2017) e 3 ESTRELAS (2017) 

      

3 Equipe de Gestão do Fundo  

   

3.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão. 

 O fundo é gerido por Manoel Aparecido Rodrigues. 

      

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos. 

No 2º semestre de 2016, Manoel Aparecido Rodrigues ingressou, como Gerente, na 

Divisão de Fundos Renda Fixa Indexados, no lugar de Emílio Ricardo Carvalhais.. 

      

4 Estratégias e Carteiras 
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4.1 Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo em 

cenário de stress (ex.: stop loss, stop gain, concentração de ativos, aluguel de ativos 

etc.). 

O fundo deverá manter entre 95-100% do seu patrimônio líquido em FIs classificados 

como Renda Fixa Longo Prazo que apresentem no mínimo, 80% da carteira em ativos 

financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, 

desde que de acordo com a regulamentação em vigor. O restante da composição poderá 

ser em depósitos à vista, títulos públicos federais, e/ou em operações compromissadas, 

e ativos financeiros de emissão privada classificados como de baixo risco de crédito. As 

aplicações do fundo, em conjunto com as dos fundos investidos, em ativos financeiros 

ou modalidades operacionais de responsabilidade de emissores privados ou públicos, 

que não da União Federal, estão limitadas a 50% do patrimônio líquido do fundo. 

      

4.2 O fundo pode realizar operações de day trade?   

NÃO 

      

5  Uso de Derivativos  

  

No caso de FIC, os fundos investidos poderão atuar no mercado de derivativos 

para proteger parte de seu patrimônio ou para reproduzir uma posição em ações 

com a parcela de sua carteira que estiver direcionada para ativos financeiros de 

renda fixa, senda vedada a exposição, a esses mercados, superior ao Patrimônio 

Líquido do FIC. 

       

5.1  Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:       

• Proteção de carteira ou de posição: NA        

• Mudança de remuneração/indexador: NA        

• Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box, 

financiamentos com termo etc.): NA    

• Alavancagem: NÃO  

       

5.2 Mercados em que são utilizados derivativos:  

• Juros: Não se aplica     

• Câmbio: Não se aplica    

• Ações: Não se aplica    

• Commodities: Não se aplica   

        

Em Bolsas: 



Questionário Due Diligence – Anexo I 

  #pública 

 
 

Versão ANBIMA – Janeiro/2019 

8 

#interna 

• Com garantia: Não se aplica   

• Sem garantia: Não   

       

Em Balcão: 

• Com garantia: Não se aplica 

• Sem garantia: Não 

 

5.3  Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado? 

Regulamento do fundo não permite alocação em crédito privado.  

 

6 Compra de Cotas de Fundos de Investimento  

    

6.1 De Fundos de terceiros? 

Não 

     

6.2 De Fundos da gestora?       

Sim 

         

7 - Informações Adicionais 

   

7.1 PL atual 

 R$4.987.516.426,31 

   

7.2 PL médio em 12 (doze) meses 

 R$4.429.655.003,37  

     

7.3 PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora 

 R$ 618,422 bilhões.  

   

7.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua 

estratégia? Quais são os critérios de definição? 

Não há capacidade máxima estimada para captação de recursos para este Fundo. 

   

7.5 Número de cotistas 

 685  

  

7.6 Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, 

coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? 

 Não se aplica. 
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7.7 Descreva as regras de concentração de passivo 

 Não estabelecido. 

  

7.8 Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas 

  24,02% 

  

7.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de 

custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?  

Sim, por decisão de Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a transferência dos 

serviços de custódia e controladoria do fundo para o Banco do Brasil S.A.. 

  

7.10 A última demonstração financeira obteve algum parecer modificado (com ressalva, com 

abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente? 

Não houve 

  

8 - Gestão de Risco 

   

8.1 Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo. 

Para os fundos que permitem crédito privado, limites de exposição como concentração 

por emissor são descritas no regulamento e/ou na norma de gestão do fundo. Além disso, 

os fundos que possuem crédito privado são monitorados, mensalmente, através do 

relatório de Grau de Especificidade de Ativos (GEA). Para o cálculo do grau são 

analisados fatores como: duração dos ativos, risco de crédito médio e classificação IHH, 

que se refere a classificação de mercado do fundo. 

   

8.2 Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. 

A liquidez diária do fundo é acompanhada por meio do Índice de Liquidez do Fundo, cuja 

métrica, modelada internamente, fornece, em forma percentual, o total de ativos passível 

de negociação (conversão em recursos) em 1 dia útil. O Índice de Liquidez do Fundo é 

obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo 

de ativos financeiros. O grupo Cotas de Fundos assume liquidez desde que respeitada 

a relação entre os prazos de cotização dos fundos comprador e comprado. Quando o 

fundo investe em cotas de fundos de terceiros, se a cotização do fundo comprador for 

maior ou igual à cotização do fundo comprado, o Índice de Liquidez do ativo é igual a 

100%; caso contrário, igual 0. 

                                                         

8.3 Caso o fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. 

 Não se aplica. 



Questionário Due Diligence – Anexo I 

  #pública 

 
 

Versão ANBIMA – Janeiro/2019 

10 

#interna 

  

8.4 Se houver na carteira do fundo ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora 

realiza o acompanhamento?  

Para o cálculo e acompanhamento da liquidez de todos os ativos são utilizados dados 

de negociação em mercado de títulos, obtidas de fontes de dados públicas e 

independentes. Caso o ativo não possua dados de negociação, o mesmo é considerado 

como Sem Liquidez. 

   

8.5 Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error 

e Expected Shortfall)? 

 Não Possui 

 

8.6 Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: 

concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais? 

 Não se aplica 

  

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

8.5. 

Diariamente, os valores de consumo de limite são informados através da intranet e são 

enviados e-mails relacionando os Fundos com nível de utilização do limite de risco acima 

de 70% aos Gestores, Gerentes Executivos e Diretores da BB DTVM. Em caso de 

extrapolação de limite é acionado o processo denominado “Cadeia de Alçadas”, o qual 

possibilita condições para que os escalões superiores da BB DTVM exerçam o 

monitoramento do processo de regularização de limites de exposição a risco, ao mesmo 

tempo em que não impede a efetivação de uma estratégia considerada adequada pelo 

gestor.  Este deverá justificar a sua estratégia e solicitar prazo para permanecer com o 

limite extrapolado. Cabe à alçada superior competente a manifestação quanto 

concordância com a argumentação do gestor ou das alçadas inferiores, concedendo o 

prazo solicitado para a reversão da extrapolação.  Este processo é seguido para limites 

definidos internamente, não sendo observado quando o limite é definido pelo cliente 

(Fundos exclusivos). A Divisão de Risco realiza o acompanhamento do processo de 

enquadramento do Fundo e da formalização dos despachos em sistema automatizado 

com trilha de auditoria e promove o reporte periódico ao Comitê de Risco.  

                                                                 

8.8 Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5? 

Não possui limite interno. 

      

8.9 De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela (s) metodologia(s) citadas no 

item 8.5. 
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Para o gerenciamento do risco de mercado são calculados, diariamente, o consumo 

do(s) limite(s) de risco para todos os fundos. Os consumos calculados são 

disponibilizados diariamente na intranet, em área específica de acesso restrito aos 

funcionários da BB DTVM, ou por meio de correio corporativo. 

   

8.10 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) 

metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo 

atingido? Comente.  

Não possui limite interno.  

      

8.11 Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos: 

3 meses? 0,2219%   

6 meses? 0,2779%   

12 meses? 0,2624%   

24 meses? 0,2188% 

    

8.12 Qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) 

ativo(s) nos últimos 24 (vinte e quatro) meses? 

 Fundo não permite alavancagem. 

   

8.13 Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex. 

Utiliza o cenário elaborado pela B³ ou o próprio)? 

Limite de perdas em estresse de 7% PL.  

O cenário utilizados para determinar as perdas em estresse segue metodologia 

desenvolviida internamente, em atendimento ao disposto no artigo 23, parágrafo 1º, 

inciso III da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015, que estabelece a divulgação 

de limites de exposição a risco das carteiras administradas e dos fundos de investimento 

que não têm, respectivamente, no contrato e nos documentos do fundo, limites 

expressos, foi definida a utilização de limites de perda em estresse para o horizonte de 

21 dias úteis. 

O cenário de estresse foi aprovado na 67ª reunião do Comitê de Riscos, de 02/06/2016, 

tendo sido definida periodicidade anual de revisão do mesmo. Referido cenário foi 

construído a partir: 

a) do levantamento das piores perdas históricas desde 2004, no horizonte de 21 dias 

úteis para os fundos de investimento e principais fatores de risco a que os fundos estão 

expostos; 

b) acréscimo de choque paralelo de 150 basis point sobre o spread de crédito das 

debêntures. 
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8.14 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress 

foi excedido e por quê? 

Não houve extrapolação do limite no período 

   

8.15 Qual o stress médio do fundo nos últimos:   

3 meses? 4,1000%   

6 meses? 4,1500%  

12 meses? 4,3000%  

24 meses? 4,5100%  

  

8.16 Comente o último stop loss relevante do fundo 

 Não possui política de stop loss 

 

9 – Comportamento do Fundo em Crises 

 

Período Evento Comportamento 

Mai/06 Crise das Bolsas norte-americanas -0,33% 

Jul-Ago/07 Crise das hipotecas 0,49% 

Out/08 – Mar/09 
Crise no Sistema Financeiro norte-

americano 
8,97% 

Jan/10 – Jun/10 Crise de endividamento dos PIGS 8,28% 

Abril/11 – Set/11 Segunda crise da dívida na Europa 8,53% 

Abril/15 – Ago/16 Crise política / recessão no Brasil 22,69% 

        OBS: O Fundo teve a política de investimento alterada a partir de fevereiro/2014, deixando de seguir o IMA-B 

e passando a acompanhar o IMA-B5, havendo perda do histórico de rentabilidade. 

  

10 - Três períodos de maior perda do fundo  

  

Período              Evento Perda Explicação 
Tempo de 

Recuperação 

1 04/03/2020 - 23/03/2020 -5,39% 

A rentabilidade do fundo 

acompanhou a rentabilidade 

de seu índice de referência 

(IMA-B 5), cujo resultado no 

período foi de -5,39%. 

48 Dias 

2 27/04/2018 - 14/06/2018 -3,06% 
A rentabilidade do fundo 

acompanhou a rentabilidade 
28 Dias 
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de seu índice de referência 

(IMA-B 5), cujo resultado no 

período foi de -3,06%. 

3 22/04/2020 - 27/04/2020 -2,26% 

A rentabilidade do fundo 

acompanhou a rentabilidade 

de seu índice de referência 

(IMA-B 5), cujo resultado no 

período foi de   -2,26% 

19 Dias 

                Fonte Quantum Axis. 

                OBS: Os dados acima foram calculados em base anual, dentro de uma janela de 5 anos. 

 

11 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos 5 (cinco) anos 

  

11.1 Atribuição Contribuição (%) 

Alocação 100,00%          

Seleção -    

Timing  -      

   

11.2 Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou 

resgates). 

Como o FIC é passivo em IMA-B, as estratégias elaboradas não são modificadas em 

função do fluxo de recursos, duração dos ativos que compõem a carteira teórica, e 

expectativas de variações de taxa de juros. Para mitigar problemas com liquidez, os 

pagamentos de resgates ocorrem em D+1 . 

  

11.3 O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, 

do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê? 

 Não 

  

12 - Relacionamento com distribuidores/alocadores 

    

12.1 Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada 

para distribuidores/alocadores? 

Mensal, carteira completa. 

   

12.2 Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?  

A área de Distribuição da BB DTVM presta assessoria às agências de relacionamento 

no que se refere à gestão dos Fundos. Assuntos pontuais podem ser discutidos em 
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conference calls com o gestor do Fundo quando negociado com à Divisão de 

Distribuição. 

 

12.3 Por quais canais o fundo é distribuído? 

 Agências, Internet Banking 

 

12.4 Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco 

maiores distribuidores ou alocadores, individualmente? 

 1º - 100% 

 

13 - Atendimento aos Cotistas 

  

13.1 Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua 

periodicidade? Com que defasagem? 

 São disponibilizados informes mensais no site do Banco do Brasil com comentários 

macroeconômicos e do gestor, dados de fechamento do mês, rentabilidade, composição 

e evolução patrimonial. Outras informações poderão ser fornecidas, conforme demanda, 

na periodicidade possível e previamente acordada. 

  

13.2 Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o fundo e 

com qual frequência seu conteúdo é atualizado? 

 As informações estão disponíveis no site do Banco do Brasil S.A. e são atualizadas na 

periodicidade estabelecida pela legislação vigente. As agências de relacionamento do 

Banco do Brasil também podem fornecer informações sobre o produto. 

  

13.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser 

acessado e qual o horário para atendimento? 

 Sim, existe as Centrais de Atendimento do Banco do Brasil informadas no Regulamento 

do Fundo e a Central de Atendimento da BB DTVM S.A. no horário das 10 às 17 horas, 

em dias úteis. 

    

14 - Investimento no exterior 

  

14.1 Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos 

utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos 

utilizados. 

 Não se aplica  

  

14.2 Quais os riscos envolvidos? 
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 Não se aplica  

  

14.3 Quais são os mercados em que o fundo opera? 

Não se aplica  

 

14.4  Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial? 

Não se aplica 

 

14.5 Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de 

investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços 

e demais informações dos fundos de investimento ou veículo no exterior (administrador, 

custodiante, RTA, prime broker, entre outros). 

Administrador Fiduciário Não se aplica 

Custodiante Não se aplica 

Auditor Não se aplica 

RTA Não se aplica 

Prime Brokers Não se aplica 

NAV Calculator Não se aplica 

Domicílio do fundo Não se aplica 

Taxa de administração Não se aplica 

Código ISIN do fundo Não se aplica 

Moeda do domicílio fundo no exterior Não se aplica 

Outros prestadores de serviço, dos 
investimentos no exterior, caso exista. 

Não se aplica 

 

14.6 Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de 

contaminação entre elas. 

 Não se aplica 

    

14.7  Caso a gestora tenha influência direta / indireta na gestão do fundo no exterior, descreva 

como foi constituída a diretoria do fundo. 

 Não se aplica  

 

15. Anexos (quando aplicável)  

15 Anexos (quando aplicável) 
Marcar Anexos ou link para acesso ao 
documento 

15.1 Regulamento 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.2 Formulário de informações complementares 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 
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15.3 Última lâmina de informações essenciais 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.4 
Relatório de Gestão e/ou materiais de 
divulgação 

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

 

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020. 

 

 

 

BB Gestão de Recursos 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
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QUESTIONÁRIO PADRÃO DUE DILIGENCE 

PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Anexo I – Fundos de Investimento 
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INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO DE INVESTIMENTO 

 

1 - Alterações desde a última atualização 

 

1.1 Nome 

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI 

    

1.2 CNPJ 

32.161.826/0001-29  

   

1.3 Data de início 

11/03/2019  

    

1.4 Classificação ANBIMA 

 Renda Fixa Indexados  

   

1.5 Código ANBIMA 

 489.141 

   

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

Não. 

    

1.7 Classificação tributária (CP/LP/Ações) 

 Previdência  

    

1.8 Descreva o público-alvo 

O fundo é destinado a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social 

instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles 

aplicados pelos regimes próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito 

Federal ou por Prefeituras e EFPCs - Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos 

de Investimento exclusivos das EFPCs assim como demais Fls e FICs administrados 

pela BB DTVM.  

   

1.9 O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica 

aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN? 

Sim, Resoluções CMN 3.922/10 e 4.661/18, no que for aplicável ao fundo. 

    

1.10 Conta Corrente (banco, agência, nº) 



Questionário Due Diligence – Anexo I 

  #pública 

 
 

Versão ANBIMA – Janeiro/2019 

3 

#interna 

 Banco 001 – agência 1769-8 – conta 607.275-5 

    

1.11 Conta CETIP (nº) 

 29867004 

   

1.12 Administração (indique contato para informações) 

BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores mobiliários S.A.  

Contato BB DTVM:  Rafael Alcântara da Silva – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária  

   

1.13 Custódia (indique contato para informações) 

 Banco do Brasil S.A. 

Contato BB DTVM: Maristela Amorim dos Santos – Gerente da Divisão de Suporte 

Operacional 

   

1.14 Auditoria externa   

KPMG 

Contato BB DTVM: Rafael Alcântara da Silva – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária 

  

1.15 Caso se aplique, informar: 

• Escriturador       

• Custodiante    

• Consultor Especializado       

• Assessor Jurídico       

• Co-gestor 

• Distribuidor 

• Outros 

Não se aplica. 

     

1.16 Cotização: abertura ou fechamento?    

 Fechamento 

    

1.17 Regras para aplicação e resgate: 

 Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação):  

• Horário Limite: 15h00    

• Cota de Aplicação: D+0   

• Liquidação: D+0   
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 Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e eventuais 

penalidades para resgates antes do término desse período: Não há 

 

 Resgate (datas, horários, cotização e liquidação): 

• Horário Limite: 15h00   

• Cota de Resgate: D+1   

• Crédito do Resgate: D+1           

 Aplicação inicial mínima: R$ 100.000,00       

 Aplicação máxima por cotista: Sem limite 

 Aplicação adicional mínima: R$ 50.000,00 

 Resgate Mínimo: R$ 50.000,00  

     

1.18 Taxa de Entrada (upfront fee) 

 Não há 

   

1.19 Taxa de Saída (redemption fee) 

 Não há 

   

1.20 Taxa de administração 

 0,30% a.a. 

    

1.21 Taxa de administração máxima 

0,30% a.a. 

  

1.22 Taxa de custódia máxima 

0,01% 

 

1.23 Taxa de Performance 

• % (Percentual): Não há.       

• Benchmark: NA       

• Frequência: NA       

• Linha-d’água: NA 

• Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste): NA 

   

 

1.24 Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este 

for diferente) excluindo-se as taxas de Administração e de Performance 

 Considerado o patrimônio líquido e as despesas em 31/12/2020, o custo foi de 

aproximadamente -0,0206%. 
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1.25 Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? 

(Pagamento e/ou Recebimento) 

 Não se aplica. 

   

2 - Perfil 

   

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

investimento. 

O fundo tem como objetivo proporcionar a valorização de suas cotas mediante aplicação 

de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no 

âmbito do mercado financeiro, que busquem acompanhar as variações de indicadores 

de referência do mercado de renda fixa. 

     

2.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no 

histórico do Fundo. 

Não houve alterações significativas nas estratégias de gestão ou na política de 

investimento.. 

        

2.3 Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento. 

Todas as decisões de alocação são tomadas em colegiado organizado sob a forma de 

comitês, conforme disposto no Manual de Alçadas e Limites Operacionais. 

Após a realização de reuniões diárias dos comitês, os gestores têm liberdade para 

determinar o melhor momento de realizar a operação. São usadas informações de 

mercado, boletins de análises, leitura de notícias on-line, além de análise técnica para 

implementar as decisões. Os processos de tomada de decisão são definidos por 

mercados e seguem os seguintes princípios e filosofias:  

   

• Seleção/compra/alocação de ativos de renda fixa emitidos pelo governo: 

No universo de títulos públicos federais são avaliados liquidez e prazo. O título é 

selecionado com base no perfil e objetivo do fundo (renda fixa, multimercado, atrelado à 

inflação etc.) e do cenário. Também avaliado o “peso” do título no fundo e então 

construído o portfólio. O Comitê de Gestão dá as diretrizes para mudanças necessárias. 

A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação 

e no regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os 

riscos. 

  

• Seleção/compra/alocação de títulos corporativos - risco privado de instituições 

financeiras e não financeiras*:  
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No universo de títulos privados são avaliados o emissor, a liquidez e o prazo. Análise 

Quantitativa considerando histórico de crédito e indicadores do balanço. Emissores são 

classificados por risco (modelo próprio). Também avaliado o peso do título no fundo e 

então construído o portfólio. Gestor tem a liberdade de efetuar ou não hedge da posição 

de renda fixa. A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos 

na Legislação e no regulamento do Fundo.  A Diretoria de Gestão de Risco e 

Conformidade analisa os riscos. 

* Cabe ressaltar que a BB DTVM segue Manual de Gestão de Risco de Crédito aprovado pela Diretoria, 

que determina todas as diretrizes, limites, políticas de aprovação para compra de títulos de risco de 

crédito nos âmbitos nacional e internacional. 

  

• Seleção de ações: 

No universo de ações é avaliada capitalização, governança e liquidez (FF). Análise 

Quantitativa (Preço/Lucro, EV/EBITDA, earnings growth), Analise Qualitativa (estrutura 

de capital, qualidade de gestão, fluxo de caixa descontado, utilizando modelo próprio). 

Também avaliado o peso do título no fundo e então construído o portfólio. O gestor do 

fundo toma a decisão de quando comprar e vender a ação recomendada. A Divisão de 

Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação e no 

regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os riscos. 

   

As decisões podem ser revistas e alteradas a qualquer momento por decisão do comitê 

responsável. Todas as operações são registradas em atas pela Divisão gestora. 

  

2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos. 

Investidor Institucional - EXCELENTE (2020) 

      

3 Equipe de Gestão do Fundo  

   

3.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão. 

 O fundo é gerido por Manoel Aparecido Rodrigues. 

      

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos. 

No 2º semestre de 2016, Manoel Aparecido Rodrigues ingressou, como Gerente, na 

Divisão de Fundos Renda Fixa Indexados, no lugar de Emílio Ricardo Carvalhais.. 

      

4 Estratégias e Carteiras 

      

4.1 Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo em 

cenário de stress (ex.: stop loss, stop gain, concentração de ativos, aluguel de ativos 

etc.). 
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O fundo tem como objetivo acompanhar a rentabilidade do IRF-M 1+. Como a gestão do 

fundo é passiva e busca a aderência ao IRF-M 1+, os limites de concentração nos títulos 

públicos se baseiam nos pesos de cada ativo no IRF-M 1+ definidos mensalmente pela 

ANBIMA. Por tratar-se de um fundo multicotistas direcionado aos Institutos de 

Previdência de Estados e Municípios, com grande movimentação de aplicações e 

resgates, procura-se manter um limite de operações compromissadas e a aderência à 

carteira do Índice, com o uso de derivativos e compra de títulos prefixados emitidos pelo 

Tesouro Nacional. Quanto à política de concentração de ativos, não é permitida a compra 

de títulos privados. 

      

4.2 O fundo pode realizar operações de day trade?   

NÃO 

      

5  Uso de Derivativos  

  

No caso de FIC, os fundos investidos poderão atuar no mercado de derivativos 

para proteger parte de seu patrimônio ou para reproduzir uma posição em ações 

com a parcela de sua carteira que estiver direcionada para ativos financeiros de 

renda fixa, senda vedada a exposição, a esses mercados, superior ao Patrimônio 

Líquido do FIC. 

       

5.1  Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:       

• Proteção de carteira ou de posição: SIM        

• Mudança de remuneração/indexador: SIM        

• Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box, 

financiamentos com termo etc.): NÃO    

• Alavancagem: NÃO  

       

5.2 Mercados em que são utilizados derivativos:  

• Juros: SIM     

• Câmbio: NÃO    

• Ações: NÃO    

• Commodities: NÃO   

        

Em Bolsas: 

• Com garantia: Sim   

• Sem garantia: Não   

       

Em Balcão: 
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• Com garantia: Não 

• Sem garantia: Não 

 

5.3  Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado? 

Regulamento do fundo não permite alocação em crédito privado.  

 

6 Compra de Cotas de Fundos de Investimento  

    

6.1 De Fundos de terceiros? 

Não 

     

6.2 De Fundos da gestora?       

Não 

         

7 - Informações Adicionais 

   

7.1 PL atual 

 R$416.015.594,28 

   

7.2 PL médio em 12 (doze) meses 

 R$313.561.505,48  

     

7.3 PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora 

 R$ 755,625 bilhões.  

   

7.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua 

estratégia? Quais são os critérios de definição? 

Não há capacidade máxima estimada para captação de recursos para este Fundo. 

   

7.5 Número de cotistas 

 115  

  

7.6 Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, 

coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? 

 Não se aplica. 

  

7.7 Descreva as regras de concentração de passivo 

 Não estabelecido. 
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7.8 Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas 

  57,74% 

  

7.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de 

custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?  

Sim, por decisão de Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a transferência dos 

serviços de custódia e controladoria do fundo para o Banco do Brasil S.A.. 

  

7.10 A última demonstração financeira obteve algum parecer modificado (com ressalva, com 

abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente? 

Não houve 

  

8 - Gestão de Risco 

   

8.1 Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo. 

Para os fundos que permitem crédito privado, limites de exposição como concentração 

por emissor são descritas no regulamento e/ou na norma de gestão do fundo. Além disso, 

os fundos que possuem crédito privado são monitorados, mensalmente, através do 

relatório de Grau de Especificidade de Ativos (GEA). Para o cálculo do grau são 

analisados fatores como: duração dos ativos, risco de crédito médio e classificação IHH, 

que se refere a classificação de mercado do fundo. 

   

8.2 Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. 

A liquidez diária do fundo é acompanhada por meio do Índice de Liquidez do Fundo, cuja 

métrica, modelada internamente, fornece, em forma percentual, o total de ativos passível 

de negociação (conversão em recursos) em 1 dia útil. O Índice de Liquidez do Fundo é 

obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo 

de ativos financeiros. O grupo Cotas de Fundos assume liquidez desde que respeitada 

a relação entre os prazos de cotização dos fundos comprador e comprado. Quando o 

fundo investe em cotas de fundos de terceiros, se a cotização do fundo comprador for 

maior ou igual à cotização do fundo comprado, o Índice de Liquidez do ativo é igual a 

100%; caso contrário, igual 0. 

                                                         

8.3 Caso o fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. 

 Não se aplica. 

  

8.4 Se houver na carteira do fundo ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora 

realiza o acompanhamento?  
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Para o cálculo e acompanhamento da liquidez de todos os ativos são utilizados dados 

de negociação em mercado de títulos, obtidas de fontes de dados públicas e 

independentes. Caso o ativo não possua dados de negociação, o mesmo é considerado 

como Sem Liquidez. 

   

8.5 Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error 

e Expected Shortfall)? 

 Diferencial de VaR 

 

8.6 Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: 

concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais? 

 Não se aplica 

  

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

8.5. 

Diariamente, os valores de consumo de limite são informados através da intranet e são 

enviados e-mails relacionando os Fundos com nível de utilização do limite de risco acima 

de 70% aos Gestores, Gerentes Executivos e Diretores da BB DTVM. Em caso de 

extrapolação de limite é acionado o processo denominado “Cadeia de Alçadas”, o qual 

possibilita condições para que os escalões superiores da BB DTVM exerçam o 

monitoramento do processo de regularização de limites de exposição a risco, ao mesmo 

tempo em que não impede a efetivação de uma estratégia considerada adequada pelo 

gestor.  Este deverá justificar a sua estratégia e solicitar prazo para permanecer com o 

limite extrapolado. Cabe à alçada superior competente a manifestação quanto 

concordância com a argumentação do gestor ou das alçadas inferiores, concedendo o 

prazo solicitado para a reversão da extrapolação.  Este processo é seguido para limites 

definidos internamente, não sendo observado quando o limite é definido pelo cliente 

(Fundos exclusivos). A Divisão de Risco realiza o acompanhamento do processo de 

enquadramento do Fundo e da formalização dos despachos em sistema automatizado 

com trilha de auditoria e promove o reporte periódico ao Comitê de Risco.  

                                                                 

8.8 Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5? 

Inf 20% - Sup 15% 

      

8.9 De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela (s) metodologia(s) citadas no 

item 8.5. 

Para o gerenciamento do risco de mercado são calculados, diariamente, o consumo 

do(s) limite(s) de risco para todos os fundos. Os consumos calculados são 
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disponibilizados diariamente na intranet, em área específica de acesso restrito aos 

funcionários da BB DTVM, ou por meio de correio corporativo. 

   

8.10 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) 

metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo 

atingido? Comente.  

Não houve extrapolação do limite no período  

      

8.11 Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos: 

3 meses? 0,4800%   

6 meses? 0,6050%   

12 meses? 0,5900%   

24 meses? 0,5600% 

    

8.12 Qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) 

ativo(s) nos últimos 24 (vinte e quatro) meses? 

 Fundo não permite alavancagem. 

   

8.13 Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex. 

Utiliza o cenário elaborado pela B³ ou o próprio)? 

Limite de perdas em estresse de 15% PL.  

O cenário utilizados para determinar as perdas em estresse segue metodologia 

desenvolviida internamente, em atendimento ao disposto no artigo 23, parágrafo 1º, 

inciso III da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015, que estabelece a divulgação 

de limites de exposição a risco das carteiras administradas e dos fundos de investimento 

que não têm, respectivamente, no contrato e nos documentos do fundo, limites 

expressos, foi definida a utilização de limites de perda em estresse para o horizonte de 

21 dias úteis. 

O cenário de estresse foi aprovado na 67ª reunião do Comitê de Riscos, de 02/06/2016, 

tendo sido definida periodicidade anual de revisão do mesmo. Referido cenário foi 

construído a partir: 

a) do levantamento das piores perdas históricas desde 2004, no horizonte de 21 dias 

úteis para os fundos de investimento e principais fatores de risco a que os fundos estão 

expostos; 

b) acréscimo de choque paralelo de 150 basis point sobre o spread de crédito das 

debêntures. 
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8.14 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress 

foi excedido e por quê? 

Não houve extrapolação do limite no período 

   

8.15 Qual o stress médio do fundo nos últimos:   

3 meses? 7,6775%   

6 meses? 7,9418%  

12 meses? 8,1432%  

24 meses? 8,4670%  

  

8.16 Comente o último stop loss relevante do fundo 

 Não possui política de stop loss 

 

9 – Comportamento do Fundo em Crises 

 

Período Evento Comportamento 

Mai/06 Crise das Bolsas norte-americanas NA 

Jul-Ago/07 Crise das hipotecas NA 

Out/08 – Mar/09 
Crise no Sistema Financeiro norte-

americano 
NA 

Jan/10 – Jun/10 Crise de endividamento dos PIGS NA 

Abril/11 – Set/11 Segunda crise da dívida na Europa NA 

Abril/15 – Ago/16 Crise política / recessão no Brasil NA 

        OBS: O Fundo teve início em março/2019. 

  

10 - Três períodos de maior perda do fundo  

  

Período              Evento Perda Explicação 
Tempo de 

Recuperação 

1 04/03/2020 - 23/03/2020 -6,37% 

A rentabilidade do fundo 

acompanhou a rentabilidade 

de seu índice de referência, 

cujo resultado no período foi 

de -6,60%. 

16 Dias 

2 22/04/2020 - 27/04/2020 -4,07% 

A rentabilidade do fundo 

acompanhou a rentabilidade 

de seu índice de referência, 

20 Dias 
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cujo resultado no período foi 

de -4,02%. 

3 03/08/2020 - 23/11/2020 -3,26% 

A rentabilidade do fundo 

acompanhou a rentabilidade 

de seu índice de referência, 

cujo resultado no período foi 

de -2,95%. 

22 Dias 

                Fonte Quantum Axis. 

                OBS: Os dados acima foram calculados em base anual, dentro de uma janela de 5 anos. 

 

11 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos 5 (cinco) anos 

  

11.1 Atribuição Contribuição (%) 

Alocação 100,00%          

Seleção -    

Timing  -      

   

11.2 Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou 

resgates). 

Apesar da exigência de se atingir o benchmark em IRF-M 1+, o fundo possui um 

percentual de operações compromissadas que é utilizado para garantir a liquidez de 

grandes movimentações. Vale acrescentar que podemos utilizar derivativos para 

aumentar ou reduzir as exposições prefixadas, sem que seja prejudicada a liquidez do 

fundo. 

  

11.3 O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, 

do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê? 

 Não 

  

12 - Relacionamento com distribuidores/alocadores 

    

12.1 Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada 

para distribuidores/alocadores? 

Mensal, carteira completa. 

   

12.2 Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?  

A área de Distribuição da BB DTVM presta assessoria às agências de relacionamento 

no que se refere à gestão dos Fundos. Assuntos pontuais podem ser discutidos em 
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conference calls com o gestor do Fundo quando negociado com à Divisão de 

Distribuição. 

 

12.3 Por quais canais o fundo é distribuído? 

 Agências, Internet Banking 

 

12.4 Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco 

maiores distribuidores ou alocadores, individualmente? 

 1º - 100% 

 

13 - Atendimento aos Cotistas 

  

13.1 Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua 

periodicidade? Com que defasagem? 

 São disponibilizados informes mensais no site do Banco do Brasil com comentários 

macroeconômicos e do gestor, dados de fechamento do mês, rentabilidade, composição 

e evolução patrimonial. Outras informações poderão ser fornecidas, conforme demanda, 

na periodicidade possível e previamente acordada. 

  

13.2 Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o fundo e 

com qual frequência seu conteúdo é atualizado? 

 As informações estão disponíveis no site do Banco do Brasil S.A. e são atualizadas na 

periodicidade estabelecida pela legislação vigente. As agências de relacionamento do 

Banco do Brasil também podem fornecer informações sobre o produto. 

  

13.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser 

acessado e qual o horário para atendimento? 

 Sim, existe as Centrais de Atendimento do Banco do Brasil informadas no Regulamento 

do Fundo e a Central de Atendimento da BB DTVM S.A. no horário das 10 às 17 horas, 

em dias úteis. 

    

14 - Investimento no exterior 

  

14.1 Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos 

utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos 

utilizados. 

 Não se aplica  

  

14.2 Quais os riscos envolvidos? 
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 Não se aplica  

  

14.3 Quais são os mercados em que o fundo opera? 

Não se aplica  

 

14.4  Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial? 

Não se aplica 

 

14.5 Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de 

investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços 

e demais informações dos fundos de investimento ou veículo no exterior (administrador, 

custodiante, RTA, prime broker, entre outros). 

Administrador Fiduciário Não se aplica 

Custodiante Não se aplica 

Auditor Não se aplica 

RTA Não se aplica 

Prime Brokers Não se aplica 

NAV Calculator Não se aplica 

Domicílio do fundo Não se aplica 

Taxa de administração Não se aplica 

Código ISIN do fundo Não se aplica 

Moeda do domicílio fundo no exterior Não se aplica 

Outros prestadores de serviço, dos 
investimentos no exterior, caso exista. 

Não se aplica 

 

14.6 Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de 

contaminação entre elas. 

 Não se aplica 

    

14.7  Caso a gestora tenha influência direta / indireta na gestão do fundo no exterior, descreva 

como foi constituída a diretoria do fundo. 

 Não se aplica  

 

15. Anexos (quando aplicável)  

15 Anexos (quando aplicável) 
Marcar Anexos ou link para acesso ao 
documento 

15.1 Regulamento 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.2 Formulário de informações complementares 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 
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15.3 Última lâmina de informações essenciais 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.4 
Relatório de Gestão e/ou materiais de 
divulgação 

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

 

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020. 

 

 

 

BB Gestão de Recursos 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
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INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO DE INVESTIMENTO 

 

1 - Alterações desde a última atualização 

 

1.1 Nome 

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE 

INVESTIMENTO 

    

1.2 CNPJ 

07.111.384/0001-69  

   

1.3 Data de início 

08/12/2004  

    

1.4 Classificação ANBIMA 

 Renda Fixa Indexados  

   

1.5 Código ANBIMA 

 154.008 

   

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

Não. 

    

1.7 Classificação tributária (CP/LP/Ações) 

 Previdência  

    

1.8 Descreva o público-alvo 

O fundo destina-se a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social 

instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles 

aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito 

Federal ou por Prefeituras, e EFPCs - Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar, de Fundos de Investimento e de Fundos de Investimento em Cotas de 

Fundos de Investimento exclusivos das EFPC.  

   

1.9 O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica 

aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN? 

Sim. Resoluções CMN 3.922 e 4.661, no que for aplicável ao fundo. 

    

1.10 Conta Corrente (banco, agência, nº) 
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 Banco 001 – agência 1769-8 – conta 606.346-2 

    

1.11 Conta CETIP (nº) 

 08128001 

   

1.12 Administração (indique contato para informações) 

BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores mobiliários S.A.  

Contato BB DTVM:  Rafael Alcântara da Silva – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária  

   

1.13 Custódia (indique contato para informações) 

 Banco do Brasil S.A. 

Contato BB DTVM: Maristela Amorim dos Santos – Gerente da Divisão de Suporte 

Operacional 

   

1.14 Auditoria externa   

KPMG 

Contato BB DTVM: Rafael Alcântara da Silva – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária 

  

1.15 Caso se aplique, informar: 

• Escriturador       

• Custodiante    

• Consultor Especializado       

• Assessor Jurídico       

• Co-gestor 

• Distribuidor 

• Outros 

Não se aplica. 

     

1.16 Cotização: abertura ou fechamento?    

 Fechamento 

    

1.17 Regras para aplicação e resgate: 

 Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação):  

• Horário Limite: 15h00    

• Cota de Aplicação: D+0   

• Liquidação: D+0   
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 Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e eventuais 

penalidades para resgates antes do término desse período: Não há 

 

 Resgate (datas, horários, cotização e liquidação): 

• Horário Limite: 15h00   

• Cota de Resgate: D+1   

• Crédito do Resgate: D+1           

 Aplicação inicial mínima: R$ 10.000,00       

 Aplicação máxima por cotista: Sem limite 

 Aplicação adicional mínima: Sem limite 

 Resgate Mínimo: Sem limite  

     

1.18 Taxa de Entrada (upfront fee) 

 Não há 

   

1.19 Taxa de Saída (redemption fee) 

 Não há 

   

1.20 Taxa de administração 

 0,20% a.a. 

    

1.21 Taxa de administração máxima 

0,20% a.a. 

  

1.22 Taxa de custódia máxima 

0,01% 

 

1.23 Taxa de Performance 

• % (Percentual): Não há.       

• Benchmark: NA       

• Frequência: NA       

• Linha-d’água: NA 

• Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste): NA 

   

 

1.24 Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este 

for diferente) excluindo-se as taxas de Administração e de Performance 

 Considerado o patrimônio líquido e as despesas em 31/12/2020, o custo foi de 

aproximadamente -0,0134%. 
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1.25 Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? 

(Pagamento e/ou Recebimento) 

 Não se aplica. 

   

2 - Perfil 

   

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

investimento. 

O fundo busca retorno dos investimentos através do sub-índice IRF-M. Para isso, aplica 

a totalidade de seus recursos exclusivamente em Títulos Públicos Federais, registrados 

no SELIC e/ou em suas operações compromissada. Deverá, ainda, manter 80% de sua 

carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros 

doméstica e/ou índices de preços. 

     

2.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no 

histórico do Fundo. 

Não houve alterações significativas nas estratégias de gestão ou na política de 

investimento.. 

        

2.3 Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento. 

Todas as decisões de alocação são tomadas em colegiado organizado sob a forma de 

comitês, conforme disposto no Manual de Alçadas e Limites Operacionais. 

Após a realização de reuniões diárias dos comitês, os gestores têm liberdade para 

determinar o melhor momento de realizar a operação. São usadas informações de 

mercado, boletins de análises, leitura de notícias on-line, além de análise técnica para 

implementar as decisões. Os processos de tomada de decisão são definidos por 

mercados e seguem os seguintes princípios e filosofias:  

   

• Seleção/compra/alocação de ativos de renda fixa emitidos pelo governo: 

No universo de títulos públicos federais são avaliados liquidez e prazo. O título é 

selecionado com base no perfil e objetivo do fundo (renda fixa, multimercado, atrelado à 

inflação etc.) e do cenário. Também avaliado o “peso” do título no fundo e então 

construído o portfólio. O Comitê de Gestão dá as diretrizes para mudanças necessárias. 

A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação 

e no regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os 

riscos. 

  



Questionário Due Diligence – Anexo I 

  #pública 

 
 

Versão ANBIMA – Janeiro/2019 

6 

#interna 

• Seleção/compra/alocação de títulos corporativos - risco privado de instituições 

financeiras e não financeiras*:  

No universo de títulos privados são avaliados o emissor, a liquidez e o prazo. Análise 

Quantitativa considerando histórico de crédito e indicadores do balanço. Emissores são 

classificados por risco (modelo próprio). Também avaliado o peso do título no fundo e 

então construído o portfólio. Gestor tem a liberdade de efetuar ou não hedge da posição 

de renda fixa. A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos 

na Legislação e no regulamento do Fundo.  A Diretoria de Gestão de Risco e 

Conformidade analisa os riscos. 

* Cabe ressaltar que a BB DTVM segue Manual de Gestão de Risco de Crédito aprovado pela Diretoria, 

que determina todas as diretrizes, limites, políticas de aprovação para compra de títulos de risco de 

crédito nos âmbitos nacional e internacional. 

  

• Seleção de ações: 

No universo de ações é avaliada capitalização, governança e liquidez (FF). Análise 

Quantitativa (Preço/Lucro, EV/EBITDA, earnings growth), Analise Qualitativa (estrutura 

de capital, qualidade de gestão, fluxo de caixa descontado, utilizando modelo próprio). 

Também avaliado o peso do título no fundo e então construído o portfólio. O gestor do 

fundo toma a decisão de quando comprar e vender a ação recomendada. A Divisão de 

Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação e no 

regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os riscos. 

   

As decisões podem ser revistas e alteradas a qualquer momento por decisão do comitê 

responsável. Todas as operações são registradas em atas pela Divisão gestora. 

  

2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos. 

Exame - 4 ESTRELAS (2011) e 5 ESTRELAS (2012) / Investidor Institucional - 

EXCELENTE (2012; 2013; 2014; 2017; 2018; 2019; 2020) / Valor Investe - 3 ESTRELAS (2017) 

      

3 Equipe de Gestão do Fundo  

   

3.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão. 

 O fundo é gerido por Manoel Aparecido Rodrigues. 

      

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos. 

No 2º semestre de 2016, Manoel Aparecido Rodrigues ingressou, como Gerente, na 

Divisão de Fundos Renda Fixa Indexados, no lugar de Emílio Ricardo Carvalhais.. 

      

4 Estratégias e Carteiras 
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4.1 Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo em 

cenário de stress (ex.: stop loss, stop gain, concentração de ativos, aluguel de ativos 

etc.). 

O fundo tem como objetivo acompanhar a rentabilidade do IRF-M. Como a gestão do 

fundo é passiva e busca a aderência ao IRF-M, os limites de concentração nos títulos 

públicos se baseiam nos pesos de cada ativo no IRF-M definidos mensalmente pela 

ANBIMA. Por tratar-se de um fundo multicotistas direcionado aos Institutos de 

Previdência de Estados e Municípios, com grande movimentação de aplicações e 

resgates, procura-se manter um limite de operações compromissadas e a aderência à 

carteira do Índice, com o uso de derivativos e compra de títulos prefixados emitidos pelo 

Tesouro Nacional. Quanto à política de concentração de ativos, não é permitida a compra 

de títulos privados. 

      

4.2 O fundo pode realizar operações de day trade?   

NÃO 

      

5  Uso de Derivativos  

  

No caso de FIC, os fundos investidos poderão atuar no mercado de derivativos 

para proteger parte de seu patrimônio ou para reproduzir uma posição em ações 

com a parcela de sua carteira que estiver direcionada para ativos financeiros de 

renda fixa, senda vedada a exposição, a esses mercados, superior ao Patrimônio 

Líquido do FIC. 

       

5.1  Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:       

• Proteção de carteira ou de posição: SIM        

• Mudança de remuneração/indexador: SIM        

• Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box, 

financiamentos com termo etc.): NÃO    

• Alavancagem: NÃO  

       

5.2 Mercados em que são utilizados derivativos:  

• Juros: SIM     

• Câmbio: NÃO    

• Ações: NÃO    

• Commodities: NÃO   

        

Em Bolsas: 

• Com garantia: Sim   
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• Sem garantia: Não   

       

Em Balcão: 

• Com garantia: Não 

• Sem garantia: Não 

 

5.3  Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado? 

Regulamento do fundo não permite alocação em crédito privado.  

 

6 Compra de Cotas de Fundos de Investimento  

    

6.1 De Fundos de terceiros? 

Não 

     

6.2 De Fundos da gestora?       

Não 

         

7 - Informações Adicionais 

   

7.1 PL atual 

 R$8.554.614.280,00 

   

7.2 PL médio em 12 (doze) meses 

 R$5.120.338.261,02  

     

7.3 PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora 

 R$ 618,422 bilhões.  

   

7.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua 

estratégia? Quais são os critérios de definição? 

Não há capacidade máxima estimada para captação de recursos para este Fundo. 

   

7.5 Número de cotistas 

 701  

  

7.6 Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, 

coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? 

 Não se aplica. 
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7.7 Descreva as regras de concentração de passivo 

 Não estabelecido. 

  

7.8 Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas 

  67,30% 

  

7.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de 

custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?  

Sim, por decisão de Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a transferência dos 

serviços de custódia e controladoria do fundo para o Banco do Brasil S.A.. 

  

7.10 A última demonstração financeira obteve algum parecer modificado (com ressalva, com 

abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente? 

Não houve 

  

8 - Gestão de Risco 

   

8.1 Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo. 

Para os fundos que permitem crédito privado, limites de exposição como concentração 

por emissor são descritas no regulamento e/ou na norma de gestão do fundo. Além disso, 

os fundos que possuem crédito privado são monitorados, mensalmente, através do 

relatório de Grau de Especificidade de Ativos (GEA). Para o cálculo do grau são 

analisados fatores como: duração dos ativos, risco de crédito médio e classificação IHH, 

que se refere a classificação de mercado do fundo. 

   

8.2 Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. 

A liquidez diária do fundo é acompanhada por meio do Índice de Liquidez do Fundo, cuja 

métrica, modelada internamente, fornece, em forma percentual, o total de ativos passível 

de negociação (conversão em recursos) em 1 dia útil. O Índice de Liquidez do Fundo é 

obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo 

de ativos financeiros. O grupo Cotas de Fundos assume liquidez desde que respeitada 

a relação entre os prazos de cotização dos fundos comprador e comprado. Quando o 

fundo investe em cotas de fundos de terceiros, se a cotização do fundo comprador for 

maior ou igual à cotização do fundo comprado, o Índice de Liquidez do ativo é igual a 

100%; caso contrário, igual 0. 

                                                         

8.3 Caso o fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. 

 Não se aplica. 
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8.4 Se houver na carteira do fundo ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora 

realiza o acompanhamento?  

Para o cálculo e acompanhamento da liquidez de todos os ativos são utilizados dados 

de negociação em mercado de títulos, obtidas de fontes de dados públicas e 

independentes. Caso o ativo não possua dados de negociação, o mesmo é considerado 

como Sem Liquidez. 

   

8.5 Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error 

e Expected Shortfall)? 

 Diferencial de VaR 

 

8.6 Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: 

concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais? 

 Não se aplica 

  

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

8.5. 

Diariamente, os valores de consumo de limite são informados através da intranet e são 

enviados e-mails relacionando os Fundos com nível de utilização do limite de risco acima 

de 70% aos Gestores, Gerentes Executivos e Diretores da BB DTVM. Em caso de 

extrapolação de limite é acionado o processo denominado “Cadeia de Alçadas”, o qual 

possibilita condições para que os escalões superiores da BB DTVM exerçam o 

monitoramento do processo de regularização de limites de exposição a risco, ao mesmo 

tempo em que não impede a efetivação de uma estratégia considerada adequada pelo 

gestor.  Este deverá justificar a sua estratégia e solicitar prazo para permanecer com o 

limite extrapolado. Cabe à alçada superior competente a manifestação quanto 

concordância com a argumentação do gestor ou das alçadas inferiores, concedendo o 

prazo solicitado para a reversão da extrapolação.  Este processo é seguido para limites 

definidos internamente, não sendo observado quando o limite é definido pelo cliente 

(Fundos exclusivos). A Divisão de Risco realiza o acompanhamento do processo de 

enquadramento do Fundo e da formalização dos despachos em sistema automatizado 

com trilha de auditoria e promove o reporte periódico ao Comitê de Risco.  

                                                                 

8.8 Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5? 

10% Inferior - 10% Superior 

      

8.9 De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela (s) metodologia(s) citadas no 

item 8.5. 
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Para o gerenciamento do risco de mercado são calculados, diariamente, o consumo 

do(s) limite(s) de risco para todos os fundos. Os consumos calculados são 

disponibilizados diariamente na intranet, em área específica de acesso restrito aos 

funcionários da BB DTVM, ou por meio de correio corporativo. 

   

8.10 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) 

metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo 

atingido? Comente.  

O limite não foi excedido  

      

8.11 Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos: 

3 meses? 0,3181%   

6 meses? 0,4328%   

12 meses? 0,3668%   

24 meses? 0,2974% 

    

8.12 Qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) 

ativo(s) nos últimos 24 (vinte e quatro) meses? 

 Fundo não permite alavancagem. 

   

8.13 Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex. 

Utiliza o cenário elaborado pela B³ ou o próprio)? 

Limite de perdas em estresse de 12% PL.  

O cenário utilizados para determinar as perdas em estresse segue metodologia 

desenvolviida internamente, em atendimento ao disposto no artigo 23, parágrafo 1º, 

inciso III da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015, que estabelece a divulgação 

de limites de exposição a risco das carteiras administradas e dos fundos de investimento 

que não têm, respectivamente, no contrato e nos documentos do fundo, limites 

expressos, foi definida a utilização de limites de perda em estresse para o horizonte de 

21 dias úteis. 

O cenário de estresse foi aprovado na 67ª reunião do Comitê de Riscos, de 02/06/2016, 

tendo sido definida periodicidade anual de revisão do mesmo. Referido cenário foi 

construído a partir: 

a) do levantamento das piores perdas históricas desde 2004, no horizonte de 21 dias 

úteis para os fundos de investimento e principais fatores de risco a que os fundos estão 

expostos; 

b) acréscimo de choque paralelo de 150 basis point sobre o spread de crédito das 

debêntures. 
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8.14 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress 

foi excedido e por quê? 

Não houve extrapolação do limite no período 

   

8.15 Qual o stress médio do fundo nos últimos:   

3 meses? 5,0343%   

6 meses? 5,4534%  

12 meses? 5,6395%  

24 meses? 6,3734%  

  

8.16 Comente o último stop loss relevante do fundo 

 Não possui política de stop loss 

 

9 – Comportamento do Fundo em Crises 

 

Período Evento Comportamento 

Mai/06 Crise das Bolsas norte-americanas 1,21% 

Jul-Ago/07 Crise das hipotecas 1,75% 

Out/08 – Mar/09 
Crise no Sistema Financeiro norte-

americano 
6,08% 

Jan/10 – Jun/10 Crise de endividamento dos PIGS 5,06% 

Abril/11 – Set/11 Segunda crise da dívida na Europa 8,76% 

Abril/15 – Ago/16 Crise política / recessão no Brasil 22,45% 

        OBS: O Fundo teve início em dezembro/2004. 

  

10 - Três períodos de maior perda do fundo  

  

Período              Evento Perda Explicação 
Tempo de 

Recuperação 

1 04/03/2020 - 23/03/2020 -4,21% 

A rentabilidade do fundo 

acompanhou a rentabilidade 

de seu índice de referência, 

cujo resultado no período foi 

de -4,26%. 

15 Dias 

2 27/04/2018 - 14/06/2018 -3,81% 

A rentabilidade do fundo 

acompanhou a rentabilidade 

de seu índice de referência, 

74 Dias 
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cujo resultado no período foi 

de -3,77%. 

3 22/04/2020 - 27/07/2020 -2,78% 

A rentabilidade do fundo 

acompanhou a rentabilidade 

de seu índice de referência, 

cujo resultado no período foi 

de -2,76%. 

43 Dias 

                Fonte Quantum Axis. 

                OBS: Os dados acima foram calculados em base anual, dentro de uma janela de 5 anos. 

 

11 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos 5 (cinco) anos 

  

11.1 Atribuição Contribuição (%) 

Alocação 100,00%          

Seleção -    

Timing  -      

   

11.2 Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou 

resgates). 

Apesar da exigência de se atingir o benchmark em IRF-M, o fundo possui um percentual 

de operações compromissadas que é utilizado para garantir a liquidez de grandes 

movimentações. Vale acrescentar que podemos utilizar derivativos para aumentar ou 

reduzir as exposições prefixadas, sem que seja prejudicada a liquidez do fundo. 

  

11.3 O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, 

do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê? 

 Não 

  

12 - Relacionamento com distribuidores/alocadores 

    

12.1 Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada 

para distribuidores/alocadores? 

Mensal, carteira completa. 

   

12.2 Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?  

A área de Distribuição da BB DTVM presta assessoria às agências de relacionamento 

no que se refere à gestão dos Fundos. Assuntos pontuais podem ser discutidos em 

conference calls com o gestor do Fundo quando negociado com à Divisão de 

Distribuição. 
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12.3 Por quais canais o fundo é distribuído? 

 Agências, Internet Banking 

 

12.4 Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco 

maiores distribuidores ou alocadores, individualmente? 

 1º - 100% 

 

13 - Atendimento aos Cotistas 

  

13.1 Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua 

periodicidade? Com que defasagem? 

 São disponibilizados informes mensais no site do Banco do Brasil com comentários 

macroeconômicos e do gestor, dados de fechamento do mês, rentabilidade, composição 

e evolução patrimonial. Outras informações poderão ser fornecidas, conforme demanda, 

na periodicidade possível e previamente acordada. 

  

13.2 Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o fundo e 

com qual frequência seu conteúdo é atualizado? 

 As informações estão disponíveis no site do Banco do Brasil S.A. e são atualizadas na 

periodicidade estabelecida pela legislação vigente. As agências de relacionamento do 

Banco do Brasil também podem fornecer informações sobre o produto. 

  

13.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser 

acessado e qual o horário para atendimento? 

 Sim, existe as Centrais de Atendimento do Banco do Brasil informadas no Regulamento 

do Fundo e a Central de Atendimento da BB DTVM S.A. no horário das 10 às 17 horas, 

em dias úteis. 

    

14 - Investimento no exterior 

  

14.1 Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos 

utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos 

utilizados. 

 Não se aplica  

  

14.2 Quais os riscos envolvidos? 

 Não se aplica  
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14.3 Quais são os mercados em que o fundo opera? 

Não se aplica  

 

14.4  Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial? 

Não se aplica 

 

14.5 Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de 

investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços 

e demais informações dos fundos de investimento ou veículo no exterior (administrador, 

custodiante, RTA, prime broker, entre outros). 

Administrador Fiduciário Não se aplica 

Custodiante Não se aplica 

Auditor Não se aplica 

RTA Não se aplica 

Prime Brokers Não se aplica 

NAV Calculator Não se aplica 

Domicílio do fundo Não se aplica 

Taxa de administração Não se aplica 

Código ISIN do fundo Não se aplica 

Moeda do domicílio fundo no exterior Não se aplica 

Outros prestadores de serviço, dos 
investimentos no exterior, caso exista. 

Não se aplica 

 

14.6 Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de 

contaminação entre elas. 

 Não se aplica 

    

14.7  Caso a gestora tenha influência direta / indireta na gestão do fundo no exterior, descreva 

como foi constituída a diretoria do fundo. 

 Não se aplica  

 

15. Anexos (quando aplicável)  

15 Anexos (quando aplicável) 
Marcar Anexos ou link para acesso ao 
documento 

15.1 Regulamento 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.2 Formulário de informações complementares 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.3 Última lâmina de informações essenciais 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.4 
Relatório de Gestão e/ou materiais de 
divulgação 

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 
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Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020. 

 

 

 

BB Gestão de Recursos 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
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QUESTIONÁRIO PADRÃO DUE DILIGENCE 

PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Anexo I – Fundos de Investimento 
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INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO DE INVESTIMENTO 

 

1 - Alterações desde a última atualização 

 

1.1 Nome 

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

    

1.2 CNPJ 

11.328.882/0001-35  

   

1.3 Data de início 

08/12/2009  

    

1.4 Classificação ANBIMA 

 Renda Fixa Indexados  

   

1.5 Código ANBIMA 

 239.003 

   

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

Não. 

    

1.7 Classificação tributária (CP/LP/Ações) 

 Previdência  

    

1.8 Descreva o público-alvo 

O fundo destina-se a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social 

instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles 

aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito 

Federal ou por Prefeituras, e EFPCs - Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar, de Fundos de Investimento e de Fundos de Investimento em Cotas de 

Fundos de Investimento exclusivos das EFPC.  

   

1.9 O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica 

aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN? 

Sim. Resoluções CMN 3.922 e 4.661, no que for aplicável ao fundo. 

    

1.10 Conta Corrente (banco, agência, nº) 
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 Banco 001 – agência 1769-8 – conta 606.613-5 

    

1.11 Conta CETIP (nº) 

 09625008 

   

1.12 Administração (indique contato para informações) 

BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores mobiliários S.A.  

Contato BB DTVM:  Rafael Alcântara da Silva – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária  

   

1.13 Custódia (indique contato para informações) 

 Banco do Brasil S.A. 

Contato BB DTVM: Maristela Amorim dos Santos – Gerente da Divisão de Suporte 

Operacional 

   

1.14 Auditoria externa   

KPMG 

Contato BB DTVM: Rafael Alcântara da Silva – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária 

  

1.15 Caso se aplique, informar: 

• Escriturador       

• Custodiante    

• Consultor Especializado       

• Assessor Jurídico       

• Co-gestor 

• Distribuidor 

• Outros 

Não se aplica. 

     

1.16 Cotização: abertura ou fechamento?    

 Fechamento 

    

1.17 Regras para aplicação e resgate: 

 Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação):  

• Horário Limite: 15h00    

• Cota de Aplicação: D+0   

• Liquidação: D+0   
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 Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e eventuais 

penalidades para resgates antes do término desse período: Não há 

 

 Resgate (datas, horários, cotização e liquidação): 

• Horário Limite: 15h00   

• Cota de Resgate: D+0   

• Crédito do Resgate: D+0           

 Aplicação inicial mínima: R$ 1.000,00       

 Aplicação máxima por cotista: Sem limite 

 Aplicação adicional mínima: Sem limite 

 Resgate Mínimo: Sem limite  

     

1.18 Taxa de Entrada (upfront fee) 

 Não há 

   

1.19 Taxa de Saída (redemption fee) 

 Não há 

   

1.20 Taxa de administração 

 0,10% a.a. 

    

1.21 Taxa de administração máxima 

0,30% a.a. 

  

1.22 Taxa de custódia máxima 

NA 

 

1.23 Taxa de Performance 

• % (Percentual): Não há.       

• Benchmark: NA       

• Frequência: NA       

• Linha-d’água: NA 

• Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste): NA 

   

 

1.24 Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este 

for diferente) excluindo-se as taxas de Administração e de Performance 

 Considerado o patrimônio líquido e as despesas em 31/12/2020, o custo foi de 

aproximadamente -0,0039%. 
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1.25 Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? 

(Pagamento e/ou Recebimento) 

 Não se aplica. 

   

2 - Perfil 

   

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

investimento. 

O fundo busca retorno compatível com o do sub-índice IRFM-1. Para isso, aplica seus 

recursos em fundos que apliquem exclusivamente em títulos públicos federais, devendo, 

ainda, manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação 

da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. 

     

2.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no 

histórico do Fundo. 

Não houve alterações significativas nas estratégias de gestão ou na política de 

investimento.. 

        

2.3 Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento. 

Todas as decisões de alocação são tomadas em colegiado organizado sob a forma de 

comitês, conforme disposto no Manual de Alçadas e Limites Operacionais. 

Após a realização de reuniões diárias dos comitês, os gestores têm liberdade para 

determinar o melhor momento de realizar a operação. São usadas informações de 

mercado, boletins de análises, leitura de notícias on-line, além de análise técnica para 

implementar as decisões. Os processos de tomada de decisão são definidos por 

mercados e seguem os seguintes princípios e filosofias:  

   

• Seleção/compra/alocação de ativos de renda fixa emitidos pelo governo: 

No universo de títulos públicos federais são avaliados liquidez e prazo. O título é 

selecionado com base no perfil e objetivo do fundo (renda fixa, multimercado, atrelado à 

inflação etc.) e do cenário. Também avaliado o “peso” do título no fundo e então 

construído o portfólio. O Comitê de Gestão dá as diretrizes para mudanças necessárias. 

A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação 

e no regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os 

riscos. 

  

• Seleção/compra/alocação de títulos corporativos - risco privado de instituições 

financeiras e não financeiras*:  
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No universo de títulos privados são avaliados o emissor, a liquidez e o prazo. Análise 

Quantitativa considerando histórico de crédito e indicadores do balanço. Emissores são 

classificados por risco (modelo próprio). Também avaliado o peso do título no fundo e 

então construído o portfólio. Gestor tem a liberdade de efetuar ou não hedge da posição 

de renda fixa. A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos 

na Legislação e no regulamento do Fundo.  A Diretoria de Gestão de Risco e 

Conformidade analisa os riscos. 

* Cabe ressaltar que a BB DTVM segue Manual de Gestão de Risco de Crédito aprovado pela Diretoria, 

que determina todas as diretrizes, limites, políticas de aprovação para compra de títulos de risco de 

crédito nos âmbitos nacional e internacional. 

  

• Seleção de ações: 

No universo de ações é avaliada capitalização, governança e liquidez (FF). Análise 

Quantitativa (Preço/Lucro, EV/EBITDA, earnings growth), Analise Qualitativa (estrutura 

de capital, qualidade de gestão, fluxo de caixa descontado, utilizando modelo próprio). 

Também avaliado o peso do título no fundo e então construído o portfólio. O gestor do 

fundo toma a decisão de quando comprar e vender a ação recomendada. A Divisão de 

Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação e no 

regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os riscos. 

   

As decisões podem ser revistas e alteradas a qualquer momento por decisão do comitê 

responsável. Todas as operações são registradas em atas pela Divisão gestora. 

  

2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos. 

Exame - 3 ESTRELAS (2011; 2017), 4 ESTRELAS (2019) e 5 ESTRELAS (2012) / 

Investidor Institucional - EXCELENTE (2012; 2013; 2014; 2017; 2018; 2019; 2020) / Valor Investe 

- 4 ESTRELAS (2017) 

      

3 Equipe de Gestão do Fundo  

   

3.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão. 

 O fundo é gerido por Manoel Aparecido Rodrigues. 

      

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos. 

No 2º semestre de 2016, Manoel Aparecido Rodrigues ingressou, como Gerente, na 

Divisão de Fundos Renda Fixa Indexados, no lugar de Emílio Ricardo Carvalhais.. 

      

4 Estratégias e Carteiras 
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4.1 Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo em 

cenário de stress (ex.: stop loss, stop gain, concentração de ativos, aluguel de ativos 

etc.). 

O fundo deverá manter entre 95-100% do seu patrimônio líquido em FIs classificados 

como Renda Fixa Longo Prazo que apresentem no mínimo, 80% da carteira em ativos 

financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, 

desde que de acordo com a regulamentação em vigor. O restante da composição poderá 

ser em depósitos à vista, títulos públicos federais, e/ou em operações compromissadas. 

O fundo tem como objetivo acompanhar a rentabilidade do IRF-M1. 

      

4.2 O fundo pode realizar operações de day trade?   

NÃO 

      

5  Uso de Derivativos  

  

No caso de FIC, os fundos investidos poderão atuar no mercado de derivativos 

para proteger parte de seu patrimônio ou para reproduzir uma posição em ações 

com a parcela de sua carteira que estiver direcionada para ativos financeiros de 

renda fixa, senda vedada a exposição, a esses mercados, superior ao Patrimônio 

Líquido do FIC. 

       

5.1  Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:       

• Proteção de carteira ou de posição: NA        

• Mudança de remuneração/indexador: NA        

• Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box, 

financiamentos com termo etc.): NA    

• Alavancagem: NÃO  

       

5.2 Mercados em que são utilizados derivativos:  

• Juros: SIM     

• Câmbio: NÃO    

• Ações: NÃO    

• Commodities: NÃO   

        

Em Bolsas: 

• Com garantia: Não se aplica   

• Sem garantia: Não   

       

Em Balcão: 
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• Com garantia: Não se aplica 

• Sem garantia: Não 

 

5.3  Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado? 

Regulamento do fundo não permite alocação em crédito privado.  

 

6 Compra de Cotas de Fundos de Investimento  

    

6.1 De Fundos de terceiros? 

Não 

     

6.2 De Fundos da gestora?       

Sim 

         

7 - Informações Adicionais 

   

7.1 PL atual 

 R$8.522.749.810,66 

   

7.2 PL médio em 12 (doze) meses 

 R$7.559.316.040,14  

     

7.3 PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora 

 R$ 618,422 bilhões.  

   

7.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua 

estratégia? Quais são os critérios de definição? 

Não há capacidade máxima estimada para captação de recursos para este Fundo. 

   

7.5 Número de cotistas 

 1.225  

  

7.6 Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, 

coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? 

 Não se aplica. 

  

7.7 Descreva as regras de concentração de passivo 

 Não estabelecido. 
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7.8 Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas 

  41,54% 

  

7.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de 

custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?  

Sim, por decisão de Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a transferência dos 

serviços de custódia e controladoria do fundo para o Banco do Brasil S.A.. 

  

7.10 A última demonstração financeira obteve algum parecer modificado (com ressalva, com 

abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente? 

Não houve 

  

8 - Gestão de Risco 

   

8.1 Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo. 

Para os fundos que permitem crédito privado, limites de exposição como concentração 

por emissor são descritas no regulamento e/ou na norma de gestão do fundo. Além disso, 

os fundos que possuem crédito privado são monitorados, mensalmente, através do 

relatório de Grau de Especificidade de Ativos (GEA). Para o cálculo do grau são 

analisados fatores como: duração dos ativos, risco de crédito médio e classificação IHH, 

que se refere a classificação de mercado do fundo. 

   

8.2 Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. 

A liquidez diária do fundo é acompanhada por meio do Índice de Liquidez do Fundo, cuja 

métrica, modelada internamente, fornece, em forma percentual, o total de ativos passível 

de negociação (conversão em recursos) em 1 dia útil. O Índice de Liquidez do Fundo é 

obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo 

de ativos financeiros. O grupo Cotas de Fundos assume liquidez desde que respeitada 

a relação entre os prazos de cotização dos fundos comprador e comprado. Quando o 

fundo investe em cotas de fundos de terceiros, se a cotização do fundo comprador for 

maior ou igual à cotização do fundo comprado, o Índice de Liquidez do ativo é igual a 

100%; caso contrário, igual 0. 

                                                         

8.3 Caso o fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. 

 Não se aplica. 

  

8.4 Se houver na carteira do fundo ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora 

realiza o acompanhamento?  
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Para o cálculo e acompanhamento da liquidez de todos os ativos são utilizados dados 

de negociação em mercado de títulos, obtidas de fontes de dados públicas e 

independentes. Caso o ativo não possua dados de negociação, o mesmo é considerado 

como Sem Liquidez. 

   

8.5 Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error 

e Expected Shortfall)? 

 Não Possui 

 

8.6 Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: 

concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais? 

 Não se aplica 

  

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

8.5. 

Diariamente, os valores de consumo de limite são informados através da intranet e são 

enviados e-mails relacionando os Fundos com nível de utilização do limite de risco acima 

de 70% aos Gestores, Gerentes Executivos e Diretores da BB DTVM. Em caso de 

extrapolação de limite é acionado o processo denominado “Cadeia de Alçadas”, o qual 

possibilita condições para que os escalões superiores da BB DTVM exerçam o 

monitoramento do processo de regularização de limites de exposição a risco, ao mesmo 

tempo em que não impede a efetivação de uma estratégia considerada adequada pelo 

gestor.  Este deverá justificar a sua estratégia e solicitar prazo para permanecer com o 

limite extrapolado. Cabe à alçada superior competente a manifestação quanto 

concordância com a argumentação do gestor ou das alçadas inferiores, concedendo o 

prazo solicitado para a reversão da extrapolação.  Este processo é seguido para limites 

definidos internamente, não sendo observado quando o limite é definido pelo cliente 

(Fundos exclusivos). A Divisão de Risco realiza o acompanhamento do processo de 

enquadramento do Fundo e da formalização dos despachos em sistema automatizado 

com trilha de auditoria e promove o reporte periódico ao Comitê de Risco.  

                                                                 

8.8 Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5? 

Não possui limite interno. 

      

8.9 De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela (s) metodologia(s) citadas no 

item 8.5. 

Para o gerenciamento do risco de mercado são calculados, diariamente, o consumo 

do(s) limite(s) de risco para todos os fundos. Os consumos calculados são 
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disponibilizados diariamente na intranet, em área específica de acesso restrito aos 

funcionários da BB DTVM, ou por meio de correio corporativo. 

   

8.10 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) 

metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo 

atingido? Comente.  

Não possui limite interno.  

      

8.11 Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos: 

3 meses? 0,0396%   

6 meses? 0,0425%   

12 meses? 0,0354%   

24 meses? 0,0315% 

    

8.12 Qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) 

ativo(s) nos últimos 24 (vinte e quatro) meses? 

 Fundo não permite alavancagem. 

   

8.13 Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex. 

Utiliza o cenário elaborado pela B³ ou o próprio)? 

Limite de perdas em estresse de 1,8% PL.  

O cenário utilizados para determinar as perdas em estresse segue metodologia 

desenvolviida internamente, em atendimento ao disposto no artigo 23, parágrafo 1º, 

inciso III da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015, que estabelece a divulgação 

de limites de exposição a risco das carteiras administradas e dos fundos de investimento 

que não têm, respectivamente, no contrato e nos documentos do fundo, limites 

expressos, foi definida a utilização de limites de perda em estresse para o horizonte de 

21 dias úteis. 

O cenário de estresse foi aprovado na 67ª reunião do Comitê de Riscos, de 02/06/2016, 

tendo sido definida periodicidade anual de revisão do mesmo. Referido cenário foi 

construído a partir: 

a) do levantamento das piores perdas históricas desde 2004, no horizonte de 21 dias 

úteis para os fundos de investimento e principais fatores de risco a que os fundos estão 

expostos; 

b) acréscimo de choque paralelo de 150 basis point sobre o spread de crédito das 

debêntures. 
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8.14 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress 

foi excedido e por quê? 

Não houve extrapolação do limite no período 

   

8.15 Qual o stress médio do fundo nos últimos:   

3 meses? 0,6095%   

6 meses? 0,6361%  

12 meses? 0,6008%  

24 meses? 0,8568%  

  

8.16 Comente o último stop loss relevante do fundo 

 Não possui política de stop loss 

 

9 – Comportamento do Fundo em Crises 

 

Período Evento Comportamento 

Mai/06 Crise das Bolsas norte-americanas NA 

Jul-Ago/07 Crise das hipotecas NA 

Out/08 – Mar/09 
Crise no Sistema Financeiro norte-

americano 
NA 

Jan/10 – Jun/10 Crise de endividamento dos PIGS 5,26% 

Abril/11 – Set/11 Segunda crise da dívida na Europa 6,63% 

Abril/15 – Ago/16 Crise política / recessão no Brasil 20,36% 

        OBS: O Fundo teve início em dezembro/2009. 

  

10 - Três períodos de maior perda do fundo  

  

Período              Evento Perda Explicação 
Tempo de 

Recuperação 

1 17/05/2017 - 18/05/2017 -0,49% 

A rentabilidade do fundo 

acompanhou a rentabilidade 

de seu índice de referência, 

cujo resultado no período foi 

de -0,49%. 

6 Dias 

2 04/06/2018 - 07/06/2018 -0,35% 

A rentabilidade do fundo 

acompanhou a rentabilidade 

de seu índice de referência, 

7 Dias 
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cujo resultado no período foi 

de -0,33%. 

3 10/03/2020 - 12/03/2020 -0,26% 

A rentabilidade do fundo 

acompanhou a rentabilidade 

de seu índice de referência, 

cujo resultado no período foi 

de -0,25%. 

2 Dias 

                Fonte Quantum Axis. 

                OBS: Os dados acima foram calculados em base anual, dentro de uma janela de 5 anos. 

 

11 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos 5 (cinco) anos 

  

11.1 Atribuição Contribuição (%) 

Alocação 100,00%          

Seleção -    

Timing  -      

   

11.2 Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou 

resgates). 

Apesar da exigência de atingir o IRF-M1, o FIC aplica em FI que mantém um percentual 

de operações compromissadas, visando garantir a liquidez de grandes movimentações. 

Vale acrescentar que podemos utilizar os derivativos para aumentar ou diminuir 

exposições prefixadas, sem que seja prejudicada a liquidez do fundo. 

  

11.3 O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, 

do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê? 

 Não 

  

12 - Relacionamento com distribuidores/alocadores 

    

12.1 Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada 

para distribuidores/alocadores? 

Mensal, carteira completa. 

   

12.2 Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?  

A área de Distribuição da BB DTVM presta assessoria às agências de relacionamento 

no que se refere à gestão dos Fundos. Assuntos pontuais podem ser discutidos em 

conference calls com o gestor do Fundo quando negociado com à Divisão de 

Distribuição. 
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12.3 Por quais canais o fundo é distribuído? 

 Agências, Internet Banking 

 

12.4 Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco 

maiores distribuidores ou alocadores, individualmente? 

 1º - 100% 

 

13 - Atendimento aos Cotistas 

  

13.1 Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua 

periodicidade? Com que defasagem? 

 São disponibilizados informes mensais no site do Banco do Brasil com comentários 

macroeconômicos e do gestor, dados de fechamento do mês, rentabilidade, composição 

e evolução patrimonial. Outras informações poderão ser fornecidas, conforme demanda, 

na periodicidade possível e previamente acordada. 

  

13.2 Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o fundo e 

com qual frequência seu conteúdo é atualizado? 

 As informações estão disponíveis no site do Banco do Brasil S.A. e são atualizadas na 

periodicidade estabelecida pela legislação vigente. As agências de relacionamento do 

Banco do Brasil também podem fornecer informações sobre o produto. 

  

13.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser 

acessado e qual o horário para atendimento? 

 Sim, existe as Centrais de Atendimento do Banco do Brasil informadas no Regulamento 

do Fundo e a Central de Atendimento da BB DTVM S.A. no horário das 10 às 17 horas, 

em dias úteis. 

    

14 - Investimento no exterior 

  

14.1 Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos 

utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos 

utilizados. 

 Não se aplica  

  

14.2 Quais os riscos envolvidos? 

 Não se aplica  
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14.3 Quais são os mercados em que o fundo opera? 

Não se aplica  

 

14.4  Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial? 

Não se aplica 

 

14.5 Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de 

investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços 

e demais informações dos fundos de investimento ou veículo no exterior (administrador, 

custodiante, RTA, prime broker, entre outros). 

Administrador Fiduciário Não se aplica 

Custodiante Não se aplica 

Auditor Não se aplica 

RTA Não se aplica 

Prime Brokers Não se aplica 

NAV Calculator Não se aplica 

Domicílio do fundo Não se aplica 

Taxa de administração Não se aplica 

Código ISIN do fundo Não se aplica 

Moeda do domicílio fundo no exterior Não se aplica 

Outros prestadores de serviço, dos 
investimentos no exterior, caso exista. 

Não se aplica 

 

14.6 Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de 

contaminação entre elas. 

 Não se aplica 

    

14.7  Caso a gestora tenha influência direta / indireta na gestão do fundo no exterior, descreva 

como foi constituída a diretoria do fundo. 

 Não se aplica  

 

15. Anexos (quando aplicável)  

15 Anexos (quando aplicável) 
Marcar Anexos ou link para acesso ao 
documento 

15.1 Regulamento 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.2 Formulário de informações complementares 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.3 Última lâmina de informações essenciais 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.4 
Relatório de Gestão e/ou materiais de 
divulgação 

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 
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Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020. 

 

 

 

BB Gestão de Recursos 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
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QUESTIONÁRIO PADRÃO DUE DILIGENCE 

PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Anexo I – Fundos de Investimento 
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INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO DE INVESTIMENTO 

 

1 - Alterações desde a última atualização 

 

1.1 Nome 

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 

DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

    

1.2 CNPJ 

13.077.418/0001-49  

   

1.3 Data de início 

28/04/2011  

    

1.4 Classificação ANBIMA 

 Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento  

   

1.5 Código ANBIMA 

 272.493 

   

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

Não. 

    

1.7 Classificação tributária (CP/LP/Ações) 

 Previdência  

    

1.8 Descreva o público-alvo 

O fundo destina-se a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social 

instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles 

aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito 

Federal ou por Prefeituras, Investidores Institucionais, EFPCs - Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar, de Fundos de Investimento e de Fundos de Investimento em 

Cotas de Fundos de Investimento exclusivos das EFPC.  

   

1.9 O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica 

aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN? 

Sim. Resoluções CMN 3.922 e 4.661, no que for aplicável ao fundo. 

    

1.10 Conta Corrente (banco, agência, nº) 
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 Banco 001 – agência 1769-8 – conta 606.673-9 

    

1.11 Conta CETIP (nº) 

 12761007 

   

1.12 Administração (indique contato para informações) 

BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores mobiliários S.A.  

Contato BB DTVM:  Rafael Alcântara da Silva – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária  

   

1.13 Custódia (indique contato para informações) 

 Banco do Brasil S.A. 

Contato BB DTVM: Maristela Amorim dos Santos – Gerente da Divisão de Suporte 

Operacional 

   

1.14 Auditoria externa   

KPMG 

Contato BB DTVM: Rafael Alcântara da Silva – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária 

  

1.15 Caso se aplique, informar: 

• Escriturador       

• Custodiante    

• Consultor Especializado       

• Assessor Jurídico       

• Co-gestor 

• Distribuidor 

• Outros 

Não se aplica. 

     

1.16 Cotização: abertura ou fechamento?    

 Fechamento 

    

1.17 Regras para aplicação e resgate: 

 Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação):  

• Horário Limite: 17h00    

• Cota de Aplicação: D+0   

• Liquidação: D+0   
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 Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e eventuais 

penalidades para resgates antes do término desse período: Não há 

 

 Resgate (datas, horários, cotização e liquidação): 

• Horário Limite: 17h00   

• Cota de Resgate: D+0   

• Crédito do Resgate: D+0           

 Aplicação inicial mínima: R$ 1.000,00       

 Aplicação máxima por cotista: Sem limite 

 Aplicação adicional mínima: Sem limite 

 Resgate Mínimo: Sem limite  

     

1.18 Taxa de Entrada (upfront fee) 

 Não há 

   

1.19 Taxa de Saída (redemption fee) 

 Não há 

   

1.20 Taxa de administração 

 0,20% a.a. 

    

1.21 Taxa de administração máxima 

0,30% a.a. 

  

1.22 Taxa de custódia máxima 

NA 

 

1.23 Taxa de Performance 

• % (Percentual): Não há.       

• Benchmark: NA       

• Frequência: NA       

• Linha-d’água: NA 

• Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste): NA 

   

 

1.24 Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este 

for diferente) excluindo-se as taxas de Administração e de Performance 

 Considerado o patrimônio líquido e as despesas em 31/12/2020, o custo foi de 

aproximadamente -0,0054%. 
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1.25 Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? 

(Pagamento e/ou Recebimento) 

 Não se aplica. 

   

2 - Perfil 

   

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

investimento. 

O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da 

diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de 

seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua 

carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros 

doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos 

de investimento de renda fixa com essas mesmas características. 

     

2.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no 

histórico do Fundo. 

Em julho de 2018 o Fundo foi transformado em Renda Fixa Referenciado DI. O fundo 

passou a  comprar cotas do fundo BB TOP DI Renda Fixa Referenciado DI. Até junho/18 o fundo 

comprava cotas dos fundo BB TOP RF Arrojado e BB TOP RF Moderado.. 

        

2.3 Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento. 

Todas as decisões de alocação são tomadas em colegiado organizado sob a forma de 

comitês, conforme disposto no Manual de Alçadas e Limites Operacionais. 

Após a realização de reuniões diárias dos comitês, os gestores têm liberdade para 

determinar o melhor momento de realizar a operação. São usadas informações de 

mercado, boletins de análises, leitura de notícias on-line, além de análise técnica para 

implementar as decisões. Os processos de tomada de decisão são definidos por 

mercados e seguem os seguintes princípios e filosofias:  

   

• Seleção/compra/alocação de ativos de renda fixa emitidos pelo governo: 

No universo de títulos públicos federais são avaliados liquidez e prazo. O título é 

selecionado com base no perfil e objetivo do fundo (renda fixa, multimercado, atrelado à 

inflação etc.) e do cenário. Também avaliado o “peso” do título no fundo e então 

construído o portfólio. O Comitê de Gestão dá as diretrizes para mudanças necessárias. 

A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação 

e no regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os 

riscos. 
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• Seleção/compra/alocação de títulos corporativos - risco privado de instituições 

financeiras e não financeiras*:  

No universo de títulos privados são avaliados o emissor, a liquidez e o prazo. Análise 

Quantitativa considerando histórico de crédito e indicadores do balanço. Emissores são 

classificados por risco (modelo próprio). Também avaliado o peso do título no fundo e 

então construído o portfólio. Gestor tem a liberdade de efetuar ou não hedge da posição 

de renda fixa. A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos 

na Legislação e no regulamento do Fundo.  A Diretoria de Gestão de Risco e 

Conformidade analisa os riscos. 

* Cabe ressaltar que a BB DTVM segue Manual de Gestão de Risco de Crédito aprovado pela Diretoria, 

que determina todas as diretrizes, limites, políticas de aprovação para compra de títulos de risco de 

crédito nos âmbitos nacional e internacional. 

  

• Seleção de ações: 

No universo de ações é avaliada capitalização, governança e liquidez (FF). Análise 

Quantitativa (Preço/Lucro, EV/EBITDA, earnings growth), Analise Qualitativa (estrutura 

de capital, qualidade de gestão, fluxo de caixa descontado, utilizando modelo próprio). 

Também avaliado o peso do título no fundo e então construído o portfólio. O gestor do 

fundo toma a decisão de quando comprar e vender a ação recomendada. A Divisão de 

Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação e no 

regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os riscos. 

   

As decisões podem ser revistas e alteradas a qualquer momento por decisão do comitê 

responsável. Todas as operações são registradas em atas pela Divisão gestora. 

  

2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos. 

Investidor Institucional - EXCELENTE (2012; 2017; 2019) / Exame - 5 ESTRELAS (2013; 

2018) e 4 ESTRELAS (2015) / Valor Investe - 4 ESTRELAS (2017) 

      

3 Equipe de Gestão do Fundo  

   

3.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão. 

 O fundo é gerido por Marise Freitas. 

      

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos. 

Saída do Gerente Flavio Mattos (passou a ser gerente executivo da Renda Fixa). Em 

seu lugar assumiu Marise Reis de Freitas (outubro/15).. 

      

4 Estratégias e Carteiras 
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4.1 Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo em 

cenário de stress (ex.: stop loss, stop gain, concentração de ativos, aluguel de ativos 

etc.). 

O fundo aplica 100% dos seus recursos em cotas do BB Top DI RF Referenciado DI. O 

FI investido aloca em ativos públicos e privados pós-fixados, de acordo com os limites 

estabelecidos em seu regulamento. O limite de stress e o limite de VaR do FI são 

calculados com base em uma carteira teórica. 

      

4.2 O fundo pode realizar operações de day trade?   

NÃO 

      

5  Uso de Derivativos  

  

No caso de FIC, os fundos investidos poderão atuar no mercado de derivativos 

para proteger parte de seu patrimônio ou para reproduzir uma posição em ações 

com a parcela de sua carteira que estiver direcionada para ativos financeiros de 

renda fixa, senda vedada a exposição, a esses mercados, superior ao Patrimônio 

Líquido do FIC. 

       

5.1  Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:       

• Proteção de carteira ou de posição: NA        

• Mudança de remuneração/indexador: NA        

• Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box, 

financiamentos com termo etc.): NA    

• Alavancagem: NÃO  

       

5.2 Mercados em que são utilizados derivativos:  

• Juros: Não se aplica     

• Câmbio: Não se aplica    

• Ações: Não se aplica    

• Commodities: Não se aplica   

        

Em Bolsas: 

• Com garantia: Não se aplica   

• Sem garantia: Não   

       

Em Balcão: 

• Com garantia: Não se aplica 
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• Sem garantia: Não 

 

5.3  Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado? 

Diretriz regulatória: CVM 555 / CMN 3792 / CMN 3922 / CMN 4604. Só aloca em fundos 

que não permitem a aquisição de titulos emitidos por empresa fechada, cotas de FIDC e 

cotas de FIC FIDC.  

 

6 Compra de Cotas de Fundos de Investimento  

    

6.1 De Fundos de terceiros? 

Não 

     

6.2 De Fundos da gestora?       

Sim 

         

7 - Informações Adicionais 

   

7.1 PL atual 

 R$2.596.482.307,62 

   

7.2 PL médio em 12 (doze) meses 

 R$2.616.938.721,55  

     

7.3 PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora 

 R$ 618,422 bilhões.  

   

7.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua 

estratégia? Quais são os critérios de definição? 

Não há capacidade máxima estimada para captação de recursos para este Fundo. 

   

7.5 Número de cotistas 

 576  

  

7.6 Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, 

coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? 

 Não se aplica. 

  

7.7 Descreva as regras de concentração de passivo 

 Não estabelecido. 
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7.8 Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas 

  30,01% 

  

7.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de 

custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?  

Sim, por decisão de Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a transferência dos 

serviços de custódia e controladoria do fundo para o Banco do Brasil S.A.. 

  

7.10 A última demonstração financeira obteve algum parecer modificado (com ressalva, com 

abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente? 

Não houve 

  

8 - Gestão de Risco 

   

8.1 Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo. 

Para os fundos que permitem crédito privado, limites de exposição como concentração 

por emissor são descritas no regulamento e/ou na norma de gestão do fundo. Além disso, 

os fundos que possuem crédito privado são monitorados, mensalmente, através do 

relatório de Grau de Especificidade de Ativos (GEA). Para o cálculo do grau são 

analisados fatores como: duração dos ativos, risco de crédito médio e classificação IHH, 

que se refere a classificação de mercado do fundo. 

   

8.2 Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. 

A liquidez diária do fundo é acompanhada por meio do Índice de Liquidez do Fundo, cuja 

métrica, modelada internamente, fornece, em forma percentual, o total de ativos passível 

de negociação (conversão em recursos) em 1 dia útil. O Índice de Liquidez do Fundo é 

obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo 

de ativos financeiros. O grupo Cotas de Fundos assume liquidez desde que respeitada 

a relação entre os prazos de cotização dos fundos comprador e comprado. Quando o 

fundo investe em cotas de fundos de terceiros, se a cotização do fundo comprador for 

maior ou igual à cotização do fundo comprado, o Índice de Liquidez do ativo é igual a 

100%; caso contrário, igual 0. 

                                                         

8.3 Caso o fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. 

 Não se aplica. 

  

8.4 Se houver na carteira do fundo ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora 

realiza o acompanhamento?  
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Para o cálculo e acompanhamento da liquidez de todos os ativos são utilizados dados 

de negociação em mercado de títulos, obtidas de fontes de dados públicas e 

independentes. Caso o ativo não possua dados de negociação, o mesmo é considerado 

como Sem Liquidez. 

   

8.5 Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error 

e Expected Shortfall)? 

 Não Possui 

 

8.6 Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: 

concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais? 

 Não se aplica 

  

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

8.5. 

Diariamente, os valores de consumo de limite são informados através da intranet e são 

enviados e-mails relacionando os Fundos com nível de utilização do limite de risco acima 

de 70% aos Gestores, Gerentes Executivos e Diretores da BB DTVM. Em caso de 

extrapolação de limite é acionado o processo denominado “Cadeia de Alçadas”, o qual 

possibilita condições para que os escalões superiores da BB DTVM exerçam o 

monitoramento do processo de regularização de limites de exposição a risco, ao mesmo 

tempo em que não impede a efetivação de uma estratégia considerada adequada pelo 

gestor.  Este deverá justificar a sua estratégia e solicitar prazo para permanecer com o 

limite extrapolado. Cabe à alçada superior competente a manifestação quanto 

concordância com a argumentação do gestor ou das alçadas inferiores, concedendo o 

prazo solicitado para a reversão da extrapolação.  Este processo é seguido para limites 

definidos internamente, não sendo observado quando o limite é definido pelo cliente 

(Fundos exclusivos). A Divisão de Risco realiza o acompanhamento do processo de 

enquadramento do Fundo e da formalização dos despachos em sistema automatizado 

com trilha de auditoria e promove o reporte periódico ao Comitê de Risco.  

                                                                 

8.8 Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5? 

Não possui limite interno. 

      

8.9 De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela (s) metodologia(s) citadas no 

item 8.5. 

Para o gerenciamento do risco de mercado são calculados, diariamente, o consumo 

do(s) limite(s) de risco para todos os fundos. Os consumos calculados são 
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disponibilizados diariamente na intranet, em área específica de acesso restrito aos 

funcionários da BB DTVM, ou por meio de correio corporativo. 

   

8.10 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) 

metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo 

atingido? Comente.  

Não possui limite interno.  

      

8.11 Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos: 

3 meses? 0,0133%   

6 meses? 0,0101%   

12 meses? 0,0073%   

24 meses? 0,0051% 

    

8.12 Qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) 

ativo(s) nos últimos 24 (vinte e quatro) meses? 

 Fundo não permite alavancagem. 

   

8.13 Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex. 

Utiliza o cenário elaborado pela B³ ou o próprio)? 

Limite de perdas em estresse de 0,8% PL.  

O cenário utilizados para determinar as perdas em estresse segue metodologia 

desenvolviida internamente, em atendimento ao disposto no artigo 23, parágrafo 1º, 

inciso III da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015, que estabelece a divulgação 

de limites de exposição a risco das carteiras administradas e dos fundos de investimento 

que não têm, respectivamente, no contrato e nos documentos do fundo, limites 

expressos, foi definida a utilização de limites de perda em estresse para o horizonte de 

21 dias úteis. 

O cenário de estresse foi aprovado na 67ª reunião do Comitê de Riscos, de 02/06/2016, 

tendo sido definida periodicidade anual de revisão do mesmo. Referido cenário foi 

construído a partir: 

a) do levantamento das piores perdas históricas desde 2004, no horizonte de 21 dias 

úteis para os fundos de investimento e principais fatores de risco a que os fundos estão 

expostos; 

b) acréscimo de choque paralelo de 150 basis point sobre o spread de crédito das 

debêntures. 
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8.14 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress 

foi excedido e por quê? 

Não houve extrapolação do limite no período 

   

8.15 Qual o stress médio do fundo nos últimos:   

3 meses? 0,3400%   

6 meses? 0,3300%  

12 meses? 0,3600%  

24 meses? 0,3600%  

  

8.16 Comente o último stop loss relevante do fundo 

 Não possui política de stop loss 

 

9 – Comportamento do Fundo em Crises 

 

Período Evento Comportamento 

Mai/06 Crise das Bolsas norte-americanas NA 

Jul-Ago/07 Crise das hipotecas NA 

Out/08 – Mar/09 
Crise no Sistema Financeiro norte-

americano 
NA 

Jan/10 – Jun/10 Crise de endividamento dos PIGS NA 

Abril/11 – Set/11 Segunda crise da dívida na Europa NA 

Abril/15 – Ago/16 Crise política / recessão no Brasil 20,30% 

        OBS: Início do Fundo em abril/2011. 

  

10 - Três períodos de maior perda do fundo  

  

Período              Evento Perda Explicação 
Tempo de 

Recuperação 

1 18/03/2020 - 07/04/2020 -0,23% 

Movimento de abertura dos 

spreas dos ativos de créito 

privado. 

14 Dias 

2 24/09/2020 - 05/10/2020 -0,19% 
Movimento de abertura dos 

spreads das LFTs. 
5 Dias 

3 20/06/2016 - 21/06/2016 -0,11% 
Evento de Crédito - 

Provisionamento OI 
2 Dias 

                Fonte Quantum Axis. 

                OBS: Os dados acima foram calculados em base anual, dentro de uma janela de 5 anos. 
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11 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos 5 (cinco) anos 

  

11.1 Atribuição Contribuição (%) 

Alocação 100,00%          

Seleção -    

Timing  -      

   

11.2 Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou 

resgates). 

Não houve. 

  

11.3 O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, 

do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê? 

 Não 

  

12 - Relacionamento com distribuidores/alocadores 

    

12.1 Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada 

para distribuidores/alocadores? 

Mensal, carteira completa. 

   

12.2 Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?  

A área de Distribuição da BB DTVM presta assessoria às agências de relacionamento 

no que se refere à gestão dos Fundos. Assuntos pontuais podem ser discutidos em 

conference calls com o gestor do Fundo quando negociado com à Divisão de 

Distribuição. 

 

12.3 Por quais canais o fundo é distribuído? 

 Agências, Internet Banking 

 

12.4 Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco 

maiores distribuidores ou alocadores, individualmente? 

 1º - 100% 

 

13 - Atendimento aos Cotistas 

  

13.1 Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua 

periodicidade? Com que defasagem? 
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 São disponibilizados informes mensais no site do Banco do Brasil com comentários 

macroeconômicos e do gestor, dados de fechamento do mês, rentabilidade, composição 

e evolução patrimonial. Outras informações poderão ser fornecidas, conforme demanda, 

na periodicidade possível e previamente acordada. 

  

13.2 Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o fundo e 

com qual frequência seu conteúdo é atualizado? 

 As informações estão disponíveis no site do Banco do Brasil S.A. e são atualizadas na 

periodicidade estabelecida pela legislação vigente. As agências de relacionamento do 

Banco do Brasil também podem fornecer informações sobre o produto. 

  

13.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser 

acessado e qual o horário para atendimento? 

 Sim, existe as Centrais de Atendimento do Banco do Brasil informadas no Regulamento 

do Fundo e a Central de Atendimento da BB DTVM S.A. no horário das 10 às 17 horas, 

em dias úteis. 

    

14 - Investimento no exterior 

  

14.1 Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos 

utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos 

utilizados. 

 Não se aplica  

  

14.2 Quais os riscos envolvidos? 

 Não se aplica  

  

14.3 Quais são os mercados em que o fundo opera? 

Não se aplica  

 

14.4  Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial? 

Não se aplica 

 

14.5 Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de 

investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços 

e demais informações dos fundos de investimento ou veículo no exterior (administrador, 

custodiante, RTA, prime broker, entre outros). 

Administrador Fiduciário Não se aplica 

Custodiante Não se aplica 
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Auditor Não se aplica 

RTA Não se aplica 

Prime Brokers Não se aplica 

NAV Calculator Não se aplica 

Domicílio do fundo Não se aplica 

Taxa de administração Não se aplica 

Código ISIN do fundo Não se aplica 

Moeda do domicílio fundo no exterior Não se aplica 

Outros prestadores de serviço, dos 
investimentos no exterior, caso exista. 

Não se aplica 

 

14.6 Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de 

contaminação entre elas. 

 Não se aplica 

    

14.7  Caso a gestora tenha influência direta / indireta na gestão do fundo no exterior, descreva 

como foi constituída a diretoria do fundo. 

 Não se aplica  

 

15. Anexos (quando aplicável)  

15 Anexos (quando aplicável) 
Marcar Anexos ou link para acesso ao 
documento 

15.1 Regulamento 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.2 Formulário de informações complementares 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.3 Última lâmina de informações essenciais 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.4 
Relatório de Gestão e/ou materiais de 
divulgação 

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

 

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020. 

 

 

 

BB Gestão de Recursos 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
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QUESTIONÁRIO PADRÃO DUE DILIGENCE 

PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Anexo I – Fundos de Investimento 
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INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO DE INVESTIMENTO 

 

1 - Alterações desde a última atualização 

 

1.1 Nome 

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FUNDO DE 

INVESTIMENTO 

    

1.2 CNPJ 

19.303.793/0001-46  

   

1.3 Data de início 

30/01/2014  

    

1.4 Classificação ANBIMA 

 Renda Fixa Duração Livre Soberano  

   

1.5 Código ANBIMA 

 360.090 

   

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

Não. 

    

1.7 Classificação tributária (CP/LP/Ações) 

 Previdência  

    

1.8 Descreva o público-alvo 

O fundo destina-se a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social 

instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles 

aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito 

Federal ou por Prefeituras e EFPCs - Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar.  

   

1.9 O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica 

aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN? 

Sim. Resoluções CMN 3.922 e 4.661, no que for aplicável ao fundo. 

    

1.10 Conta Corrente (banco, agência, nº) 

 Banco 001 – agência 1769-8 – conta 606.842-1 



Questionário Due Diligence – Anexo I 

  #pública 

 
 

Versão ANBIMA – Janeiro/2019 

3 

#interna 

    

1.11 Conta CETIP (nº) 

 19145004 

   

1.12 Administração (indique contato para informações) 

BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores mobiliários S.A.  

Contato BB DTVM:  Rafael Alcântara da Silva – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária  

   

1.13 Custódia (indique contato para informações) 

 Banco do Brasil S.A. 

Contato BB DTVM: Maristela Amorim dos Santos – Gerente da Divisão de Suporte 

Operacional 

   

1.14 Auditoria externa   

KPMG 

Contato BB DTVM: Rafael Alcântara da Silva – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária 

  

1.15 Caso se aplique, informar: 

• Escriturador       

• Custodiante    

• Consultor Especializado       

• Assessor Jurídico       

• Co-gestor 

• Distribuidor 

• Outros 

Não se aplica. 

     

1.16 Cotização: abertura ou fechamento?    

 Fechamento 

    

1.17 Regras para aplicação e resgate: 

 Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação):  

• Horário Limite: 15h00    

• Cota de Aplicação: D+0   

• Liquidação: D+0   

 Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e eventuais 

penalidades para resgates antes do término desse período: Até o dia 15/08/2022 
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 Resgate (datas, horários, cotização e liquidação): 

• Horário Limite: 15h00   

• Cota de Resgate: D+0 (APÓS CARÊNCIA)   

• Crédito do Resgate: D+0 (APÓS CARÊNCIA)           

 Aplicação inicial mínima: R$ 300.000,00       

 Aplicação máxima por cotista: Sem limite 

 Aplicação adicional mínima: Sem limite 

 Resgate Mínimo: Sem limite  

     

1.18 Taxa de Entrada (upfront fee) 

 Não há 

   

1.19 Taxa de Saída (redemption fee) 

 Não há 

   

1.20 Taxa de administração 

 0,15% a.a. 

    

1.21 Taxa de administração máxima 

0,15% a.a. 

  

1.22 Taxa de custódia máxima 

0,01% 

 

1.23 Taxa de Performance 

• % (Percentual): Não há.       

• Benchmark: NA       

• Frequência: NA       

• Linha-d’água: NA 

• Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste): NA 

   

 

1.24 Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este 

for diferente) excluindo-se as taxas de Administração e de Performance 

 Considerado o patrimônio líquido e as despesas em 31/12/2020, o custo foi de 

aproximadamente -0,0290%. 

  

1.25 Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? 
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(Pagamento e/ou Recebimento) 

 Não se aplica. 

   

2 - Perfil 

   

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

investimento. 

O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante 

aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, 

obtendo níveis de rentabilidade compatíveis com o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo - IPCA + 6,0% a.a.. Para isso, aplica seus recursos, exclusivamente, 

em títulos públicos federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia 

(SELIC) e/ou em suas operações compromissadas. 

     

2.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no 

histórico do Fundo. 

Não houve alterações significativas nas estratégias de gestão ou na política de 

investimento.. 

        

2.3 Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento. 

Todas as decisões de alocação são tomadas em colegiado organizado sob a forma de 

comitês, conforme disposto no Manual de Alçadas e Limites Operacionais. 

Após a realização de reuniões diárias dos comitês, os gestores têm liberdade para 

determinar o melhor momento de realizar a operação. São usadas informações de 

mercado, boletins de análises, leitura de notícias on-line, além de análise técnica para 

implementar as decisões. Os processos de tomada de decisão são definidos por 

mercados e seguem os seguintes princípios e filosofias:  

   

• Seleção/compra/alocação de ativos de renda fixa emitidos pelo governo: 

No universo de títulos públicos federais são avaliados liquidez e prazo. O título é 

selecionado com base no perfil e objetivo do fundo (renda fixa, multimercado, atrelado à 

inflação etc.) e do cenário. Também avaliado o “peso” do título no fundo e então 

construído o portfólio. O Comitê de Gestão dá as diretrizes para mudanças necessárias. 

A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação 

e no regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os 

riscos. 

  

• Seleção/compra/alocação de títulos corporativos - risco privado de instituições 

financeiras e não financeiras*:  
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No universo de títulos privados são avaliados o emissor, a liquidez e o prazo. Análise 

Quantitativa considerando histórico de crédito e indicadores do balanço. Emissores são 

classificados por risco (modelo próprio). Também avaliado o peso do título no fundo e 

então construído o portfólio. Gestor tem a liberdade de efetuar ou não hedge da posição 

de renda fixa. A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos 

na Legislação e no regulamento do Fundo.  A Diretoria de Gestão de Risco e 

Conformidade analisa os riscos. 

* Cabe ressaltar que a BB DTVM segue Manual de Gestão de Risco de Crédito aprovado pela Diretoria, 

que determina todas as diretrizes, limites, políticas de aprovação para compra de títulos de risco de 

crédito nos âmbitos nacional e internacional. 

  

• Seleção de ações: 

No universo de ações é avaliada capitalização, governança e liquidez (FF). Análise 

Quantitativa (Preço/Lucro, EV/EBITDA, earnings growth), Analise Qualitativa (estrutura 

de capital, qualidade de gestão, fluxo de caixa descontado, utilizando modelo próprio). 

Também avaliado o peso do título no fundo e então construído o portfólio. O gestor do 

fundo toma a decisão de quando comprar e vender a ação recomendada. A Divisão de 

Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação e no 

regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os riscos. 

   

As decisões podem ser revistas e alteradas a qualquer momento por decisão do comitê 

responsável. Todas as operações são registradas em atas pela Divisão gestora. 

  

2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos. 

Investidor Institucional - EXCELENTE (2019; 2020) 

      

3 Equipe de Gestão do Fundo  

   

3.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão. 

 O fundo é gerido por Manoel Aparecido Rodrigues. 

      

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos. 

No 2º semestre de 2016, Manoel Aparecido Rodrigues ingressou, como Gerente, na 

Divisão de Fundos Renda Fixa Indexados, no lugar de Emílio Ricardo Carvalhais.. 

      

4 Estratégias e Carteiras 

      

4.1 Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo em 

cenário de stress (ex.: stop loss, stop gain, concentração de ativos, aluguel de ativos 

etc.). 
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O fundo pode investir até 100% da carteira em títulos públicos federais e/ou em suas 

operações compromissadas, registrados no SELIC. O fundo deve manter, no mínimo, 

80% de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação 

da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. 

      

4.2 O fundo pode realizar operações de day trade?   

NÃO 

      

5  Uso de Derivativos  

  

No caso de FIC, os fundos investidos poderão atuar no mercado de derivativos 

para proteger parte de seu patrimônio ou para reproduzir uma posição em ações 

com a parcela de sua carteira que estiver direcionada para ativos financeiros de 

renda fixa, senda vedada a exposição, a esses mercados, superior ao Patrimônio 

Líquido do FIC. 

       

5.1  Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:       

• Proteção de carteira ou de posição: NÃO        

• Mudança de remuneração/indexador: NÃO        

• Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box, 

financiamentos com termo etc.): NÃO    

• Alavancagem: NÃO  

       

5.2 Mercados em que são utilizados derivativos:  

• Juros: NÃO     

• Câmbio: NÃO    

• Ações: NÃO    

• Commodities: NÃO   

        

Em Bolsas: 

• Com garantia: Não se aplica   

• Sem garantia: Não   

       

Em Balcão: 

• Com garantia: Não se aplica 

• Sem garantia: Não 

 

5.3  Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado? 

Regulamento do fundo não permite alocação em crédito privado.  
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6 Compra de Cotas de Fundos de Investimento  

    

6.1 De Fundos de terceiros? 

Não 

     

6.2 De Fundos da gestora?       

Não 

         

7 - Informações Adicionais 

   

7.1 PL atual 

 R$518.693.988,11 

   

7.2 PL médio em 12 (doze) meses 

 R$503.961.342,54  

     

7.3 PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora 

 R$ 618,422 bilhões.  

   

7.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua 

estratégia? Quais são os critérios de definição? 

Não há capacidade máxima estimada para captação de recursos para este Fundo. 

   

7.5 Número de cotistas 

 95  

  

7.6 Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, 

coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? 

 Não se aplica. 

  

7.7 Descreva as regras de concentração de passivo 

 Não estabelecido. 

  

7.8 Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas 

  70,30% 

  

7.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de 

custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?  
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Sim, por decisão de Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a transferência dos 

serviços de custódia e controladoria do fundo para o Banco do Brasil S.A.. 

  

7.10 A última demonstração financeira obteve algum parecer modificado (com ressalva, com 

abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente? 

Não houve 

  

8 - Gestão de Risco 

   

8.1 Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo. 

Para os fundos que permitem crédito privado, limites de exposição como concentração 

por emissor são descritas no regulamento e/ou na norma de gestão do fundo. Além disso, 

os fundos que possuem crédito privado são monitorados, mensalmente, através do 

relatório de Grau de Especificidade de Ativos (GEA). Para o cálculo do grau são 

analisados fatores como: duração dos ativos, risco de crédito médio e classificação IHH, 

que se refere a classificação de mercado do fundo. 

   

8.2 Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. 

A liquidez diária do fundo é acompanhada por meio do Índice de Liquidez do Fundo, cuja 

métrica, modelada internamente, fornece, em forma percentual, o total de ativos passível 

de negociação (conversão em recursos) em 1 dia útil. O Índice de Liquidez do Fundo é 

obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo 

de ativos financeiros. O grupo Cotas de Fundos assume liquidez desde que respeitada 

a relação entre os prazos de cotização dos fundos comprador e comprado. Quando o 

fundo investe em cotas de fundos de terceiros, se a cotização do fundo comprador for 

maior ou igual à cotização do fundo comprado, o Índice de Liquidez do ativo é igual a 

100%; caso contrário, igual 0. 

                                                         

8.3 Caso o fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. 

 Não se aplica. 

  

8.4 Se houver na carteira do fundo ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora 

realiza o acompanhamento?  

Para o cálculo e acompanhamento da liquidez de todos os ativos são utilizados dados 

de negociação em mercado de títulos, obtidas de fontes de dados públicas e 

independentes. Caso o ativo não possua dados de negociação, o mesmo é considerado 

como Sem Liquidez. 
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8.5 Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error 

e Expected Shortfall)? 

 Isento de limite 

 

8.6 Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: 

concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais? 

 Não se aplica 

  

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

8.5. 

Diariamente, os valores de consumo de limite são informados através da intranet e são 

enviados e-mails relacionando os Fundos com nível de utilização do limite de risco acima 

de 70% aos Gestores, Gerentes Executivos e Diretores da BB DTVM. Em caso de 

extrapolação de limite é acionado o processo denominado “Cadeia de Alçadas”, o qual 

possibilita condições para que os escalões superiores da BB DTVM exerçam o 

monitoramento do processo de regularização de limites de exposição a risco, ao mesmo 

tempo em que não impede a efetivação de uma estratégia considerada adequada pelo 

gestor.  Este deverá justificar a sua estratégia e solicitar prazo para permanecer com o 

limite extrapolado. Cabe à alçada superior competente a manifestação quanto 

concordância com a argumentação do gestor ou das alçadas inferiores, concedendo o 

prazo solicitado para a reversão da extrapolação.  Este processo é seguido para limites 

definidos internamente, não sendo observado quando o limite é definido pelo cliente 

(Fundos exclusivos). A Divisão de Risco realiza o acompanhamento do processo de 

enquadramento do Fundo e da formalização dos despachos em sistema automatizado 

com trilha de auditoria e promove o reporte periódico ao Comitê de Risco.  

                                                                 

8.8 Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5? 

Isento de limite 

      

8.9 De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela (s) metodologia(s) citadas no 

item 8.5. 

Para o gerenciamento do risco de mercado são calculados, diariamente, o consumo 

do(s) limite(s) de risco para todos os fundos. Os consumos calculados são 

disponibilizados diariamente na intranet, em área específica de acesso restrito aos 

funcionários da BB DTVM, ou por meio de correio corporativo. 

   

8.10 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) 

metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo 

atingido? Comente.  
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Isento de limite  

      

8.11 Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos: 

3 meses? 0,1961%   

6 meses? 0,2966%   

12 meses? 0,2781%   

24 meses? 0,2360% 

    

8.12 Qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) 

ativo(s) nos últimos 24 (vinte e quatro) meses? 

 Fundo não permite alavancagem. 

   

8.13 Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex. 

Utiliza o cenário elaborado pela B³ ou o próprio)? 

Limite de perdas em estresse de 7% PL.  

O cenário utilizados para determinar as perdas em estresse segue metodologia 

desenvolviida internamente, em atendimento ao disposto no artigo 23, parágrafo 1º, 

inciso III da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015, que estabelece a divulgação 

de limites de exposição a risco das carteiras administradas e dos fundos de investimento 

que não têm, respectivamente, no contrato e nos documentos do fundo, limites 

expressos, foi definida a utilização de limites de perda em estresse para o horizonte de 

21 dias úteis. 

O cenário de estresse foi aprovado na 67ª reunião do Comitê de Riscos, de 02/06/2016, 

tendo sido definida periodicidade anual de revisão do mesmo. Referido cenário foi 

construído a partir: 

a) do levantamento das piores perdas históricas desde 2004, no horizonte de 21 dias 

úteis para os fundos de investimento e principais fatores de risco a que os fundos estão 

expostos; 

b) acréscimo de choque paralelo de 150 basis point sobre o spread de crédito das 

debêntures. 

 

   

8.14 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress 

foi excedido e por quê? 

Não houve extrapolação do limite no período 

   

8.15 Qual o stress médio do fundo nos últimos:   

3 meses? 2,7800%   

6 meses? 3,0500%  
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12 meses? 3,4900%  

24 meses? 3,3000%  

  

8.16 Comente o último stop loss relevante do fundo 

 Não possui política de stop loss 

 

9 – Comportamento do Fundo em Crises 

 

Período Evento Comportamento 

Mai/06 Crise das Bolsas norte-americanas NA 

Jul-Ago/07 Crise das hipotecas NA 

Out/08 – Mar/09 
Crise no Sistema Financeiro norte-

americano 
NA 

Jan/10 – Jun/10 Crise de endividamento dos PIGS NA 

Abril/11 – Set/11 Segunda crise da dívida na Europa NA 

Abril/15 – Ago/16 Crise política / recessão no Brasil 24,38% 

        OBS: Início do Fundo em janeiro/2014. 

  

10 - Três períodos de maior perda do fundo  

  

Período              Evento Perda Explicação 
Tempo de 

Recuperação 

1 04/03/2020 - 23/03/2020 -5,24% 

Carteira sensível aos 

movimentos da ETTJ real.  

Significativa elevação nos 

yields das NTN-B. 

46 Dias 

2 27/04/2018 - 14/06/2018 -5,07% 

Carteira sensível aos 

movimentos da ETTJ real.  

Significativa elevação nos 

yields das NTN-B. 

78 Dias 

3 22/04/2020 - 27/04/2020 -2,23% 

Carteira sensível aos 

movimentos da ETTJ real.  

Significativa elevação nos 

yields das NTN-B. 

19 Dias 

                Fonte Quantum Axis. 

                OBS: Os dados acima foram calculados em base anual, dentro de uma janela de 5 anos. 

 

11 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos 5 (cinco) anos 
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11.1 Atribuição Contribuição (%) 

Alocação 100,00%          

Seleção -    

Timing  -      

   

11.2 Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou 

resgates). 

Não houve mudanças de estratégia em razão de fluxo de recursos. 

  

11.3 O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, 

do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê? 

 Sim.  Em 11/06/2018  houve a reabertura do fundo para novas aplicações por período 

indeterminado; 19/06/2018 - Fechamento do fundo para novas aplicações. Atualmente o 

fundo encontra-se fechado. 

  

12 - Relacionamento com distribuidores/alocadores 

    

12.1 Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada 

para distribuidores/alocadores? 

Mensal, carteira completa. 

   

12.2 Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?  

A área de Distribuição da BB DTVM presta assessoria às agências de relacionamento 

no que se refere à gestão dos Fundos. Assuntos pontuais podem ser discutidos em 

conference calls com o gestor do Fundo quando negociado com à Divisão de 

Distribuição. 

 

12.3 Por quais canais o fundo é distribuído? 

 Agências, Internet Banking 

 

12.4 Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco 

maiores distribuidores ou alocadores, individualmente? 

 1º - 100% 

 

13 - Atendimento aos Cotistas 

  

13.1 Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua 

periodicidade? Com que defasagem? 
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 São disponibilizados informes mensais no site do Banco do Brasil com comentários 

macroeconômicos e do gestor, dados de fechamento do mês, rentabilidade, composição 

e evolução patrimonial. Outras informações poderão ser fornecidas, conforme demanda, 

na periodicidade possível e previamente acordada. 

  

13.2 Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o fundo e 

com qual frequência seu conteúdo é atualizado? 

 As informações estão disponíveis no site do Banco do Brasil S.A. e são atualizadas na 

periodicidade estabelecida pela legislação vigente. As agências de relacionamento do 

Banco do Brasil também podem fornecer informações sobre o produto. 

  

13.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser 

acessado e qual o horário para atendimento? 

 Sim, existe as Centrais de Atendimento do Banco do Brasil informadas no Regulamento 

do Fundo e a Central de Atendimento da BB DTVM S.A. no horário das 10 às 17 horas, 

em dias úteis. 

    

14 - Investimento no exterior 

  

14.1 Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos 

utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos 

utilizados. 

 Não se aplica  

  

14.2 Quais os riscos envolvidos? 

 Não se aplica  

  

14.3 Quais são os mercados em que o fundo opera? 

Não se aplica  

 

14.4  Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial? 

Não se aplica 

 

14.5 Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de 

investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços 

e demais informações dos fundos de investimento ou veículo no exterior (administrador, 

custodiante, RTA, prime broker, entre outros). 

Administrador Fiduciário Não se aplica 

Custodiante Não se aplica 
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Auditor Não se aplica 

RTA Não se aplica 

Prime Brokers Não se aplica 

NAV Calculator Não se aplica 

Domicílio do fundo Não se aplica 

Taxa de administração Não se aplica 

Código ISIN do fundo Não se aplica 

Moeda do domicílio fundo no exterior Não se aplica 

Outros prestadores de serviço, dos 
investimentos no exterior, caso exista. 

Não se aplica 

 

14.6 Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de 

contaminação entre elas. 

 Não se aplica 

    

14.7  Caso a gestora tenha influência direta / indireta na gestão do fundo no exterior, descreva 

como foi constituída a diretoria do fundo. 

 Não se aplica  

 

15. Anexos (quando aplicável)  

15 Anexos (quando aplicável) 
Marcar Anexos ou link para acesso ao 
documento 

15.1 Regulamento 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.2 Formulário de informações complementares 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.3 Última lâmina de informações essenciais 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.4 
Relatório de Gestão e/ou materiais de 
divulgação 

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

 

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020. 

 

 

 

BB Gestão de Recursos 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
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QUESTIONÁRIO PADRÃO DUE DILIGENCE 

PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Anexo I – Fundos de Investimento 
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INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO DE INVESTIMENTO 

 

1 - Alterações desde a última atualização 

 

1.1 Nome 

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE 

INVESTIMENTO 

    

1.2 CNPJ 

15.486.093/0001-83  

   

1.3 Data de início 

23/01/2014  

    

1.4 Classificação ANBIMA 

 Renda Fixa Duração Livre Soberano  

   

1.5 Código ANBIMA 

 358.721 

   

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

Não. 

    

1.7 Classificação tributária (CP/LP/Ações) 

 Previdência  

    

1.8 Descreva o público-alvo 

O fundo destina-se a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social 

instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles 

aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito 

Federal ou por Prefeituras e EFPCs - Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar.  

   

1.9 O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica 

aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN? 

Sim. Resoluções CMN 3.922 e 4.661, no que for aplicável ao fundo. 

    

1.10 Conta Corrente (banco, agência, nº) 

 Banco 001 – agência 1769-8 – conta 606.769-7 
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1.11 Conta CETIP (nº) 

 19116002 

   

1.12 Administração (indique contato para informações) 

BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores mobiliários S.A.  

Contato BB DTVM:  Rafael Alcântara da Silva – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária  

   

1.13 Custódia (indique contato para informações) 

 Banco do Brasil S.A. 

Contato BB DTVM: Maristela Amorim dos Santos – Gerente da Divisão de Suporte 

Operacional 

   

1.14 Auditoria externa   

KPMG 

Contato BB DTVM: Rafael Alcântara da Silva – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária 

  

1.15 Caso se aplique, informar: 

• Escriturador       

• Custodiante    

• Consultor Especializado       

• Assessor Jurídico       

• Co-gestor 

• Distribuidor 

• Outros 

Não se aplica. 

     

1.16 Cotização: abertura ou fechamento?    

 Fechamento 

    

1.17 Regras para aplicação e resgate: 

 Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação):  

• Horário Limite: 15h00    

• Cota de Aplicação: D+0   

• Liquidação: D+0   

 Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e eventuais 

penalidades para resgates antes do término desse período: Até o dia 16/05/2023 
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 Resgate (datas, horários, cotização e liquidação): 

• Horário Limite: 15h00   

• Cota de Resgate: D+0 (APÓS CARÊNCIA)   

• Crédito do Resgate: D+0 (APÓS CARÊNCIA)           

 Aplicação inicial mínima: R$ 300.000,00       

 Aplicação máxima por cotista: Sem limite 

 Aplicação adicional mínima: Sem limite 

 Resgate Mínimo: Sem limite  

     

1.18 Taxa de Entrada (upfront fee) 

 Não há 

   

1.19 Taxa de Saída (redemption fee) 

 Não há 

   

1.20 Taxa de administração 

 0,15% a.a. 

    

1.21 Taxa de administração máxima 

0,15% a.a. 

  

1.22 Taxa de custódia máxima 

0,01% 

 

1.23 Taxa de Performance 

• % (Percentual): Não há.       

• Benchmark: NA       

• Frequência: NA       

• Linha-d’água: NA 

• Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste): NA 

   

 

1.24 Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este 

for diferente) excluindo-se as taxas de Administração e de Performance 

 Considerado o patrimônio líquido e as despesas em 31/12/2020, o custo foi de 

aproximadamente -0,0308%. 

  

1.25 Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? 
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(Pagamento e/ou Recebimento) 

 Não se aplica. 

   

2 - Perfil 

   

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

investimento. 

O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante 

aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, 

obtendo níveis de rentabilidade compatíveis com o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo - IPCA + 6,0% a.a.. Para isso, aplica seus recursos, exclusivamente, 

em títulos públicos federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia 

(SELIC) e/ou em suas operações compromissadas. 

     

2.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no 

histórico do Fundo. 

Não houve alterações significativas nas estratégias de gestão ou na política de 

investimento.. 

        

2.3 Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento. 

Todas as decisões de alocação são tomadas em colegiado organizado sob a forma de 

comitês, conforme disposto no Manual de Alçadas e Limites Operacionais. 

Após a realização de reuniões diárias dos comitês, os gestores têm liberdade para 

determinar o melhor momento de realizar a operação. São usadas informações de 

mercado, boletins de análises, leitura de notícias on-line, além de análise técnica para 

implementar as decisões. Os processos de tomada de decisão são definidos por 

mercados e seguem os seguintes princípios e filosofias:  

   

• Seleção/compra/alocação de ativos de renda fixa emitidos pelo governo: 

No universo de títulos públicos federais são avaliados liquidez e prazo. O título é 

selecionado com base no perfil e objetivo do fundo (renda fixa, multimercado, atrelado à 

inflação etc.) e do cenário. Também avaliado o “peso” do título no fundo e então 

construído o portfólio. O Comitê de Gestão dá as diretrizes para mudanças necessárias. 

A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação 

e no regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os 

riscos. 

  

• Seleção/compra/alocação de títulos corporativos - risco privado de instituições 

financeiras e não financeiras*:  
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No universo de títulos privados são avaliados o emissor, a liquidez e o prazo. Análise 

Quantitativa considerando histórico de crédito e indicadores do balanço. Emissores são 

classificados por risco (modelo próprio). Também avaliado o peso do título no fundo e 

então construído o portfólio. Gestor tem a liberdade de efetuar ou não hedge da posição 

de renda fixa. A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos 

na Legislação e no regulamento do Fundo.  A Diretoria de Gestão de Risco e 

Conformidade analisa os riscos. 

* Cabe ressaltar que a BB DTVM segue Manual de Gestão de Risco de Crédito aprovado pela Diretoria, 

que determina todas as diretrizes, limites, políticas de aprovação para compra de títulos de risco de 

crédito nos âmbitos nacional e internacional. 

  

• Seleção de ações: 

No universo de ações é avaliada capitalização, governança e liquidez (FF). Análise 

Quantitativa (Preço/Lucro, EV/EBITDA, earnings growth), Analise Qualitativa (estrutura 

de capital, qualidade de gestão, fluxo de caixa descontado, utilizando modelo próprio). 

Também avaliado o peso do título no fundo e então construído o portfólio. O gestor do 

fundo toma a decisão de quando comprar e vender a ação recomendada. A Divisão de 

Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação e no 

regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os riscos. 

   

As decisões podem ser revistas e alteradas a qualquer momento por decisão do comitê 

responsável. Todas as operações são registradas em atas pela Divisão gestora. 

  

2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos. 

Investidor Institucional - EXCELENTE (2019; 2020) 

      

3 Equipe de Gestão do Fundo  

   

3.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão. 

 O fundo é gerido por Manoel Aparecido Rodrigues. 

      

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos. 

No 2º semestre de 2016, Manoel Aparecido Rodrigues ingressou, como Gerente, na 

Divisão de Fundos Renda Fixa Indexados, no lugar de Emílio Ricardo Carvalhais.. 

      

4 Estratégias e Carteiras 

      

4.1 Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo em 

cenário de stress (ex.: stop loss, stop gain, concentração de ativos, aluguel de ativos 

etc.). 



Questionário Due Diligence – Anexo I 

  #pública 

 
 

Versão ANBIMA – Janeiro/2019 

7 

#interna 

O fundo pode investir até 100% da carteira em títulos públicos federais e/ou em suas 

operações compromissadas, registrados no SELIC. O fundo deve manter, no mínimo, 

80% de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação 

da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. 

      

4.2 O fundo pode realizar operações de day trade?   

NÃO 

      

5  Uso de Derivativos  

  

No caso de FIC, os fundos investidos poderão atuar no mercado de derivativos 

para proteger parte de seu patrimônio ou para reproduzir uma posição em ações 

com a parcela de sua carteira que estiver direcionada para ativos financeiros de 

renda fixa, senda vedada a exposição, a esses mercados, superior ao Patrimônio 

Líquido do FIC. 

       

5.1  Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:       

• Proteção de carteira ou de posição: NÃO        

• Mudança de remuneração/indexador: NÃO        

• Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box, 

financiamentos com termo etc.): NÃO    

• Alavancagem: NÃO  

       

5.2 Mercados em que são utilizados derivativos:  

• Juros: NÃO     

• Câmbio: NÃO    

• Ações: NÃO    

• Commodities: NÃO   

        

Em Bolsas: 

• Com garantia: Não se aplica   

• Sem garantia: Não   

       

Em Balcão: 

• Com garantia: Não se aplica 

• Sem garantia: Não 

 

5.3  Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado? 

Regulamento do fundo não permite alocação em crédito privado.  
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6 Compra de Cotas de Fundos de Investimento  

    

6.1 De Fundos de terceiros? 

Não 

     

6.2 De Fundos da gestora?       

Não 

         

7 - Informações Adicionais 

   

7.1 PL atual 

 R$351.497.044,54 

   

7.2 PL médio em 12 (doze) meses 

 R$345.333.713,16  

     

7.3 PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora 

 R$ 618,422 bilhões.  

   

7.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua 

estratégia? Quais são os critérios de definição? 

Não há capacidade máxima estimada para captação de recursos para este Fundo. 

   

7.5 Número de cotistas 

 51  

  

7.6 Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, 

coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? 

 Não se aplica. 

  

7.7 Descreva as regras de concentração de passivo 

 Não estabelecido. 

  

7.8 Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas 

  61,97% 

  

7.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de 

custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?  
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Sim, por decisão de Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a transferência dos 

serviços de custódia e controladoria do fundo para o Banco do Brasil S.A.. 

  

7.10 A última demonstração financeira obteve algum parecer modificado (com ressalva, com 

abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente? 

Não houve 

  

8 - Gestão de Risco 

   

8.1 Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo. 

Para os fundos que permitem crédito privado, limites de exposição como concentração 

por emissor são descritas no regulamento e/ou na norma de gestão do fundo. Além disso, 

os fundos que possuem crédito privado são monitorados, mensalmente, através do 

relatório de Grau de Especificidade de Ativos (GEA). Para o cálculo do grau são 

analisados fatores como: duração dos ativos, risco de crédito médio e classificação IHH, 

que se refere a classificação de mercado do fundo. 

   

8.2 Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. 

A liquidez diária do fundo é acompanhada por meio do Índice de Liquidez do Fundo, cuja 

métrica, modelada internamente, fornece, em forma percentual, o total de ativos passível 

de negociação (conversão em recursos) em 1 dia útil. O Índice de Liquidez do Fundo é 

obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo 

de ativos financeiros. O grupo Cotas de Fundos assume liquidez desde que respeitada 

a relação entre os prazos de cotização dos fundos comprador e comprado. Quando o 

fundo investe em cotas de fundos de terceiros, se a cotização do fundo comprador for 

maior ou igual à cotização do fundo comprado, o Índice de Liquidez do ativo é igual a 

100%; caso contrário, igual 0. 

                                                         

8.3 Caso o fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. 

 Não se aplica. 

  

8.4 Se houver na carteira do fundo ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora 

realiza o acompanhamento?  

Para o cálculo e acompanhamento da liquidez de todos os ativos são utilizados dados 

de negociação em mercado de títulos, obtidas de fontes de dados públicas e 

independentes. Caso o ativo não possua dados de negociação, o mesmo é considerado 

como Sem Liquidez. 
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8.5 Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error 

e Expected Shortfall)? 

 Isento de limite 

 

8.6 Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: 

concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais? 

 Não se aplica 

  

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

8.5. 

Diariamente, os valores de consumo de limite são informados através da intranet e são 

enviados e-mails relacionando os Fundos com nível de utilização do limite de risco acima 

de 70% aos Gestores, Gerentes Executivos e Diretores da BB DTVM. Em caso de 

extrapolação de limite é acionado o processo denominado “Cadeia de Alçadas”, o qual 

possibilita condições para que os escalões superiores da BB DTVM exerçam o 

monitoramento do processo de regularização de limites de exposição a risco, ao mesmo 

tempo em que não impede a efetivação de uma estratégia considerada adequada pelo 

gestor.  Este deverá justificar a sua estratégia e solicitar prazo para permanecer com o 

limite extrapolado. Cabe à alçada superior competente a manifestação quanto 

concordância com a argumentação do gestor ou das alçadas inferiores, concedendo o 

prazo solicitado para a reversão da extrapolação.  Este processo é seguido para limites 

definidos internamente, não sendo observado quando o limite é definido pelo cliente 

(Fundos exclusivos). A Divisão de Risco realiza o acompanhamento do processo de 

enquadramento do Fundo e da formalização dos despachos em sistema automatizado 

com trilha de auditoria e promove o reporte periódico ao Comitê de Risco.  

                                                                 

8.8 Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5? 

Isento de limite 

      

8.9 De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela (s) metodologia(s) citadas no 

item 8.5. 

Para o gerenciamento do risco de mercado são calculados, diariamente, o consumo 

do(s) limite(s) de risco para todos os fundos. Os consumos calculados são 

disponibilizados diariamente na intranet, em área específica de acesso restrito aos 

funcionários da BB DTVM, ou por meio de correio corporativo. 

   

8.10 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) 

metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo 

atingido? Comente.  
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Isento de limite  

      

8.11 Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos: 

3 meses? 0,2507%   

6 meses? 0,3157%   

12 meses? 0,3048%   

24 meses? 0,2773% 

    

8.12 Qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) 

ativo(s) nos últimos 24 (vinte e quatro) meses? 

 Fundo não permite alavancagem. 

   

8.13 Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex. 

Utiliza o cenário elaborado pela B³ ou o próprio)? 

Limite de perdas em estresse de 8% PL.  

O cenário utilizados para determinar as perdas em estresse segue metodologia 

desenvolviida internamente, em atendimento ao disposto no artigo 23, parágrafo 1º, 

inciso III da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015, que estabelece a divulgação 

de limites de exposição a risco das carteiras administradas e dos fundos de investimento 

que não têm, respectivamente, no contrato e nos documentos do fundo, limites 

expressos, foi definida a utilização de limites de perda em estresse para o horizonte de 

21 dias úteis. 

O cenário de estresse foi aprovado na 67ª reunião do Comitê de Riscos, de 02/06/2016, 

tendo sido definida periodicidade anual de revisão do mesmo. Referido cenário foi 

construído a partir: 

a) do levantamento das piores perdas históricas desde 2004, no horizonte de 21 dias 

úteis para os fundos de investimento e principais fatores de risco a que os fundos estão 

expostos; 

b) acréscimo de choque paralelo de 150 basis point sobre o spread de crédito das 

debêntures. 

 

   

8.14 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress 

foi excedido e por quê? 

Não houve extrapolação do limite no período 

   

8.15 Qual o stress médio do fundo nos últimos:   

3 meses? 4,1200%   

6 meses? 4,3200%  
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12 meses? 4,7000%  

24 meses? 5,4700%  

  

8.16 Comente o último stop loss relevante do fundo 

 Não possui política de stop loss 

 

9 – Comportamento do Fundo em Crises 

 

Período Evento Comportamento 

Mai/06 Crise das Bolsas norte-americanas NA 

Jul-Ago/07 Crise das hipotecas NA 

Out/08 – Mar/09 
Crise no Sistema Financeiro norte-

americano 
NA 

Jan/10 – Jun/10 Crise de endividamento dos PIGS NA 

Abril/11 – Set/11 Segunda crise da dívida na Europa NA 

Abril/15 – Ago/16 Crise política / recessão no Brasil 24,92% 

        OBS: Início do Fundo em janeiro/2014. 

  

10 - Três períodos de maior perda do fundo  

  

Período              Evento Perda Explicação 
Tempo de 

Recuperação 

1 04/03/2020 - 23/03/2020 -6,58% 

Carteira sensível aos 

movimentos da ETTJ real.  

Significativa elevação nos 

yields das NTN-B. 

42 Dias 

2 27/04/2018 - 14/06/2018 -5,39% 

Carteira sensível aos 

movimentos da ETTJ real.  

Significativa elevação nos 

yields das NTN-B. 

79 Dias 

3 22/04/2020 - 27/04/2020 -3,05% 

Carteira sensível aos 

movimentos da ETTJ real.  

Significativa elevação nos 

yields das NTN-B. 

19 Dias 

                Fonte Quantum Axis. 

                OBS: Os dados acima foram calculados em base anual, dentro de uma janela de 5 anos. 

 

11 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos 5 (cinco) anos 
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11.1 Atribuição Contribuição (%) 

Alocação 100,00%          

Seleção -    

Timing  -      

   

11.2 Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou 

resgates). 

Não houve mudanças de estratégia em razão de fluxo de recursos. 

  

11.3 O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, 

do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê? 

 Sim.  Em 11/06/2018  houve a reabertura do fundo para novas aplicações por período 

indeterminado; 19/06/2018 - Fechamento do fundo para novas aplicações. Atualmente o 

fundo encontra-se fechado. 

  

12 - Relacionamento com distribuidores/alocadores 

    

12.1 Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada 

para distribuidores/alocadores? 

Mensal, carteira completa. 

   

12.2 Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?  

A área de Distribuição da BB DTVM presta assessoria às agências de relacionamento 

no que se refere à gestão dos Fundos. Assuntos pontuais podem ser discutidos em 

conference calls com o gestor do Fundo quando negociado com à Divisão de 

Distribuição. 

 

12.3 Por quais canais o fundo é distribuído? 

 Agências, Internet Banking 

 

12.4 Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco 

maiores distribuidores ou alocadores, individualmente? 

 1º - 100% 

 

13 - Atendimento aos Cotistas 

  

13.1 Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua 

periodicidade? Com que defasagem? 
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 São disponibilizados informes mensais no site do Banco do Brasil com comentários 

macroeconômicos e do gestor, dados de fechamento do mês, rentabilidade, composição 

e evolução patrimonial. Outras informações poderão ser fornecidas, conforme demanda, 

na periodicidade possível e previamente acordada. 

  

13.2 Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o fundo e 

com qual frequência seu conteúdo é atualizado? 

 As informações estão disponíveis no site do Banco do Brasil S.A. e são atualizadas na 

periodicidade estabelecida pela legislação vigente. As agências de relacionamento do 

Banco do Brasil também podem fornecer informações sobre o produto. 

  

13.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser 

acessado e qual o horário para atendimento? 

 Sim, existe as Centrais de Atendimento do Banco do Brasil informadas no Regulamento 

do Fundo e a Central de Atendimento da BB DTVM S.A. no horário das 10 às 17 horas, 

em dias úteis. 

    

14 - Investimento no exterior 

  

14.1 Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos 

utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos 

utilizados. 

 Não se aplica  

  

14.2 Quais os riscos envolvidos? 

 Não se aplica  

  

14.3 Quais são os mercados em que o fundo opera? 

Não se aplica  

 

14.4  Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial? 

Não se aplica 

 

14.5 Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de 

investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços 

e demais informações dos fundos de investimento ou veículo no exterior (administrador, 

custodiante, RTA, prime broker, entre outros). 

Administrador Fiduciário Não se aplica 

Custodiante Não se aplica 
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Auditor Não se aplica 

RTA Não se aplica 

Prime Brokers Não se aplica 

NAV Calculator Não se aplica 

Domicílio do fundo Não se aplica 

Taxa de administração Não se aplica 

Código ISIN do fundo Não se aplica 

Moeda do domicílio fundo no exterior Não se aplica 

Outros prestadores de serviço, dos 
investimentos no exterior, caso exista. 

Não se aplica 

 

14.6 Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de 

contaminação entre elas. 

 Não se aplica 

    

14.7  Caso a gestora tenha influência direta / indireta na gestão do fundo no exterior, descreva 

como foi constituída a diretoria do fundo. 

 Não se aplica  

 

15. Anexos (quando aplicável)  

15 Anexos (quando aplicável) 
Marcar Anexos ou link para acesso ao 
documento 

15.1 Regulamento 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.2 Formulário de informações complementares 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.3 Última lâmina de informações essenciais 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.4 
Relatório de Gestão e/ou materiais de 
divulgação 

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

 

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020. 

 

 

 

BB Gestão de Recursos 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
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QUESTIONÁRIO PADRÃO DUE DILIGENCE 

PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Anexo I – Fundos de Investimento 
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INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO DE INVESTIMENTO 

 

1 - Alterações desde a última atualização 

 

1.1 Nome 

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE 

INVESTIMENTO 

    

1.2 CNPJ 

19.523.305/0001-06  

   

1.3 Data de início 

16/03/2015  

    

1.4 Classificação ANBIMA 

 Renda Fixa Duração Livre Soberano  

   

1.5 Código ANBIMA 

 390.739 

   

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

Não. 

    

1.7 Classificação tributária (CP/LP/Ações) 

 Previdência  

    

1.8 Descreva o público-alvo 

O fundo destina-se a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social 

instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles 

aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito 

Federal ou por Prefeituras e EFPCs - Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar.  

   

1.9 O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica 

aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN? 

Sim. Resoluções CMN 3.922 e 4.661, no que for aplicável ao fundo. 

    

1.10 Conta Corrente (banco, agência, nº) 

 Banco 001 – agência 1769-8 – conta 606.851-0 
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1.11 Conta CETIP (nº) 

 19470009 

   

1.12 Administração (indique contato para informações) 

BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores mobiliários S.A.  

Contato BB DTVM:  Rafael Alcântara da Silva – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária  

   

1.13 Custódia (indique contato para informações) 

 Banco do Brasil S.A. 

Contato BB DTVM: Maristela Amorim dos Santos – Gerente da Divisão de Suporte 

Operacional 

   

1.14 Auditoria externa   

KPMG 

Contato BB DTVM: Rafael Alcântara da Silva – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária 

  

1.15 Caso se aplique, informar: 

• Escriturador       

• Custodiante    

• Consultor Especializado       

• Assessor Jurídico       

• Co-gestor 

• Distribuidor 

• Outros 

Não se aplica. 

     

1.16 Cotização: abertura ou fechamento?    

 Fechamento 

    

1.17 Regras para aplicação e resgate: 

 Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação):  

• Horário Limite: 15h00    

• Cota de Aplicação: D+0   

• Liquidação: D+0   

 Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e eventuais 

penalidades para resgates antes do término desse período: Até o dia 15/08/2022 
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 Resgate (datas, horários, cotização e liquidação): 

• Horário Limite: 15h00   

• Cota de Resgate: D+0 (APÓS CARÊNCIA)   

• Crédito do Resgate: D+0 (APÓS CARÊNCIA)           

 Aplicação inicial mínima: R$ 300.000,00       

 Aplicação máxima por cotista: Sem limite 

 Aplicação adicional mínima: Sem limite 

 Resgate Mínimo: Sem limite  

     

1.18 Taxa de Entrada (upfront fee) 

 Não há 

   

1.19 Taxa de Saída (redemption fee) 

 Não há 

   

1.20 Taxa de administração 

 0,20% a.a. 

    

1.21 Taxa de administração máxima 

0,20% a.a. 

  

1.22 Taxa de custódia máxima 

0,01% 

 

1.23 Taxa de Performance 

• % (Percentual): Não há.       

• Benchmark: NA       

• Frequência: NA       

• Linha-d’água: NA 

• Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste): NA 

   

 

1.24 Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este 

for diferente) excluindo-se as taxas de Administração e de Performance 

 Considerado o patrimônio líquido e as despesas em 31/12/2020, o custo foi de 

aproximadamente -0,0798%. 

  

1.25 Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? 
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(Pagamento e/ou Recebimento) 

 Não se aplica. 

   

2 - Perfil 

   

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

investimento. 

O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante 

aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, 

indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA). 

Para isso, aplica seus recursos, exclusivamente, em títulos públicos federais registrados 

no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e/ou em suas operações 

compromissadas. A carteira deverá ter como parâmetro de rentabilidade o subíndice 

IMA-B - Índice de Mercado Anbima série B. 

     

2.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no 

histórico do Fundo. 

Não houve alterações significativas nas estratégias de gestão ou na política de 

investimento.. 

        

2.3 Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento. 

Todas as decisões de alocação são tomadas em colegiado organizado sob a forma de 

comitês, conforme disposto no Manual de Alçadas e Limites Operacionais. 

Após a realização de reuniões diárias dos comitês, os gestores têm liberdade para 

determinar o melhor momento de realizar a operação. São usadas informações de 

mercado, boletins de análises, leitura de notícias on-line, além de análise técnica para 

implementar as decisões. Os processos de tomada de decisão são definidos por 

mercados e seguem os seguintes princípios e filosofias:  

   

• Seleção/compra/alocação de ativos de renda fixa emitidos pelo governo: 

No universo de títulos públicos federais são avaliados liquidez e prazo. O título é 

selecionado com base no perfil e objetivo do fundo (renda fixa, multimercado, atrelado à 

inflação etc.) e do cenário. Também avaliado o “peso” do título no fundo e então 

construído o portfólio. O Comitê de Gestão dá as diretrizes para mudanças necessárias. 

A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação 

e no regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os 

riscos. 
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• Seleção/compra/alocação de títulos corporativos - risco privado de instituições 

financeiras e não financeiras*:  

No universo de títulos privados são avaliados o emissor, a liquidez e o prazo. Análise 

Quantitativa considerando histórico de crédito e indicadores do balanço. Emissores são 

classificados por risco (modelo próprio). Também avaliado o peso do título no fundo e 

então construído o portfólio. Gestor tem a liberdade de efetuar ou não hedge da posição 

de renda fixa. A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos 

na Legislação e no regulamento do Fundo.  A Diretoria de Gestão de Risco e 

Conformidade analisa os riscos. 

* Cabe ressaltar que a BB DTVM segue Manual de Gestão de Risco de Crédito aprovado pela Diretoria, 

que determina todas as diretrizes, limites, políticas de aprovação para compra de títulos de risco de 

crédito nos âmbitos nacional e internacional. 

  

• Seleção de ações: 

No universo de ações é avaliada capitalização, governança e liquidez (FF). Análise 

Quantitativa (Preço/Lucro, EV/EBITDA, earnings growth), Analise Qualitativa (estrutura 

de capital, qualidade de gestão, fluxo de caixa descontado, utilizando modelo próprio). 

Também avaliado o peso do título no fundo e então construído o portfólio. O gestor do 

fundo toma a decisão de quando comprar e vender a ação recomendada. A Divisão de 

Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação e no 

regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os riscos. 

   

As decisões podem ser revistas e alteradas a qualquer momento por decisão do comitê 

responsável. Todas as operações são registradas em atas pela Divisão gestora. 

  

2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos. 

Não houve atribuição de rating e premiações. 

      

3 Equipe de Gestão do Fundo  

   

3.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão. 

 O fundo é gerido por Manoel Aparecido Rodrigues. 

      

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos. 

No 2º semestre de 2016, Manoel Aparecido Rodrigues ingressou, como Gerente, na 

Divisão de Fundos Renda Fixa Indexados, no lugar de Emílio Ricardo Carvalhais.. 

      

4 Estratégias e Carteiras 
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4.1 Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo em 

cenário de stress (ex.: stop loss, stop gain, concentração de ativos, aluguel de ativos 

etc.). 

O fundo pode investir até 100% da carteira em títulos públicos federais e/ou em suas 

operações compromissadas, registrados no SELIC. O fundo deve manter, no mínimo, 

80% de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação 

da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. 

      

4.2 O fundo pode realizar operações de day trade?   

NÃO 

      

5  Uso de Derivativos  

  

No caso de FIC, os fundos investidos poderão atuar no mercado de derivativos 

para proteger parte de seu patrimônio ou para reproduzir uma posição em ações 

com a parcela de sua carteira que estiver direcionada para ativos financeiros de 

renda fixa, senda vedada a exposição, a esses mercados, superior ao Patrimônio 

Líquido do FIC. 

       

5.1  Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:       

• Proteção de carteira ou de posição: NÃO        

• Mudança de remuneração/indexador: NÃO        

• Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box, 

financiamentos com termo etc.): NÃO    

• Alavancagem: NÃO  

       

5.2 Mercados em que são utilizados derivativos:  

• Juros: NÃO     

• Câmbio: NÃO    

• Ações: NÃO    

• Commodities: NÃO   

        

Em Bolsas: 

• Com garantia: Não se aplica   

• Sem garantia: Não   

       

Em Balcão: 

• Com garantia: Não se aplica 

• Sem garantia: Não 
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5.3  Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado? 

Regulamento do fundo não permite alocação em crédito privado.  

 

6 Compra de Cotas de Fundos de Investimento  

    

6.1 De Fundos de terceiros? 

Não 

     

6.2 De Fundos da gestora?       

Não 

         

7 - Informações Adicionais 

   

7.1 PL atual 

 R$245.863.748,76 

   

7.2 PL médio em 12 (doze) meses 

 R$514.745.959,36  

     

7.3 PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora 

 R$ 618,422 bilhões.  

   

7.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua 

estratégia? Quais são os critérios de definição? 

Não há capacidade máxima estimada para captação de recursos para este Fundo. 

   

7.5 Número de cotistas 

 165  

  

7.6 Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, 

coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? 

 Não se aplica. 

  

7.7 Descreva as regras de concentração de passivo 

 Não estabelecido. 

  

7.8 Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas 

  58,11% 
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7.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de 

custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?  

Sim, por decisão de Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a transferência dos 

serviços de custódia e controladoria do fundo para o Banco do Brasil S.A.. 

  

7.10 A última demonstração financeira obteve algum parecer modificado (com ressalva, com 

abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente? 

Não houve 

  

8 - Gestão de Risco 

   

8.1 Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo. 

Para os fundos que permitem crédito privado, limites de exposição como concentração 

por emissor são descritas no regulamento e/ou na norma de gestão do fundo. Além disso, 

os fundos que possuem crédito privado são monitorados, mensalmente, através do 

relatório de Grau de Especificidade de Ativos (GEA). Para o cálculo do grau são 

analisados fatores como: duração dos ativos, risco de crédito médio e classificação IHH, 

que se refere a classificação de mercado do fundo. 

   

8.2 Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. 

A liquidez diária do fundo é acompanhada por meio do Índice de Liquidez do Fundo, cuja 

métrica, modelada internamente, fornece, em forma percentual, o total de ativos passível 

de negociação (conversão em recursos) em 1 dia útil. O Índice de Liquidez do Fundo é 

obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo 

de ativos financeiros. O grupo Cotas de Fundos assume liquidez desde que respeitada 

a relação entre os prazos de cotização dos fundos comprador e comprado. Quando o 

fundo investe em cotas de fundos de terceiros, se a cotização do fundo comprador for 

maior ou igual à cotização do fundo comprado, o Índice de Liquidez do ativo é igual a 

100%; caso contrário, igual 0. 

                                                         

8.3 Caso o fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. 

 Não se aplica. 

  

8.4 Se houver na carteira do fundo ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora 

realiza o acompanhamento?  

Para o cálculo e acompanhamento da liquidez de todos os ativos são utilizados dados 

de negociação em mercado de títulos, obtidas de fontes de dados públicas e 
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independentes. Caso o ativo não possua dados de negociação, o mesmo é considerado 

como Sem Liquidez. 

   

8.5 Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error 

e Expected Shortfall)? 

 Isento de limite 

 

8.6 Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: 

concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais? 

 Não se aplica 

  

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

8.5. 

Diariamente, os valores de consumo de limite são informados através da intranet e são 

enviados e-mails relacionando os Fundos com nível de utilização do limite de risco acima 

de 70% aos Gestores, Gerentes Executivos e Diretores da BB DTVM. Em caso de 

extrapolação de limite é acionado o processo denominado “Cadeia de Alçadas”, o qual 

possibilita condições para que os escalões superiores da BB DTVM exerçam o 

monitoramento do processo de regularização de limites de exposição a risco, ao mesmo 

tempo em que não impede a efetivação de uma estratégia considerada adequada pelo 

gestor.  Este deverá justificar a sua estratégia e solicitar prazo para permanecer com o 

limite extrapolado. Cabe à alçada superior competente a manifestação quanto 

concordância com a argumentação do gestor ou das alçadas inferiores, concedendo o 

prazo solicitado para a reversão da extrapolação.  Este processo é seguido para limites 

definidos internamente, não sendo observado quando o limite é definido pelo cliente 

(Fundos exclusivos). A Divisão de Risco realiza o acompanhamento do processo de 

enquadramento do Fundo e da formalização dos despachos em sistema automatizado 

com trilha de auditoria e promove o reporte periódico ao Comitê de Risco.  

                                                                 

8.8 Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5? 

Isento de limite 

      

8.9 De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela (s) metodologia(s) citadas no 

item 8.5. 

Para o gerenciamento do risco de mercado são calculados, diariamente, o consumo 

do(s) limite(s) de risco para todos os fundos. Os consumos calculados são 

disponibilizados diariamente na intranet, em área específica de acesso restrito aos 

funcionários da BB DTVM, ou por meio de correio corporativo. 
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8.10 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) 

metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo 

atingido? Comente.  

Isento de limite  

      

8.11 Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos: 

3 meses? 0,1953%   

6 meses? 0,2090%   

12 meses? 0,1425%   

24 meses? 0,1171% 

    

8.12 Qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) 

ativo(s) nos últimos 24 (vinte e quatro) meses? 

 Fundo não permite alavancagem. 

   

8.13 Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex. 

Utiliza o cenário elaborado pela B³ ou o próprio)? 

Limite de perdas em estresse de 7% PL.  

O cenário utilizados para determinar as perdas em estresse segue metodologia 

desenvolviida internamente, em atendimento ao disposto no artigo 23, parágrafo 1º, 

inciso III da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015, que estabelece a divulgação 

de limites de exposição a risco das carteiras administradas e dos fundos de investimento 

que não têm, respectivamente, no contrato e nos documentos do fundo, limites 

expressos, foi definida a utilização de limites de perda em estresse para o horizonte de 

21 dias úteis. 

O cenário de estresse foi aprovado na 67ª reunião do Comitê de Riscos, de 02/06/2016, 

tendo sido definida periodicidade anual de revisão do mesmo. Referido cenário foi 

construído a partir: 

a) do levantamento das piores perdas históricas desde 2004, no horizonte de 21 dias 

úteis para os fundos de investimento e principais fatores de risco a que os fundos estão 

expostos; 

b) acréscimo de choque paralelo de 150 basis point sobre o spread de crédito das 

debêntures. 

 

   

8.14 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress 

foi excedido e por quê? 

Não houve extrapolação do limite no período 
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8.15 Qual o stress médio do fundo nos últimos:   

3 meses? 2,7700%   

6 meses? 2,0400%  

12 meses? 1,6900%  

24 meses? 2,3000%  

  

8.16 Comente o último stop loss relevante do fundo 

 Não possui política de stop loss 

 

9 – Comportamento do Fundo em Crises 

 

Período Evento Comportamento 

Mai/06 Crise das Bolsas norte-americanas NA 

Jul-Ago/07 Crise das hipotecas NA 

Out/08 – Mar/09 
Crise no Sistema Financeiro norte-

americano 
NA 

Jan/10 – Jun/10 Crise de endividamento dos PIGS NA 

Abril/11 – Set/11 Segunda crise da dívida na Europa NA 

Abril/15 – Ago/16 Crise política / recessão no Brasil 22,56% 

        OBS: Início do Fundo em março/2015. 

  

10 - Três períodos de maior perda do fundo  

  

Período              Evento Perda Explicação 
Tempo de 

Recuperação 

1 06/03/2020 - 23/03/2020 -2,66% 

Carteira sensível aos 

movimentos da ETTJ real.  

Significativa elevação nos 

yields das NTN-B 

52 Dias 

2 16/05/2017 - 18/05/2017 -2,50% 

Carteira sensível aos 

movimentos da ETTJ real.  

Significativa elevação nos 

yields das NTN-B 

37 Dias 

3 08/11/2016 - 14/11/2016 -1,58% 

Carteira sensível aos 

movimentos da ETTJ real.  

Significativa elevação nos 

yields das NTN-B 

11 Dias 

                Fonte Quantum Axis. 
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                OBS: Os dados acima foram calculados em base anual, dentro de uma janela de 5 anos. 

 

11 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos 5 (cinco) anos 

  

11.1 Atribuição Contribuição (%) 

Alocação 100,00%          

Seleção -    

Timing  -      

   

11.2 Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou 

resgates). 

Não houve mudanças de estratégia em razão de fluxo de recursos. 

  

11.3 O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, 

do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê? 

 Sim. 01/10/2015 - Fechamento do fundo para novas aplicações. O fundo encontra-se 

fechado no momento 

  

12 - Relacionamento com distribuidores/alocadores 

    

12.1 Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada 

para distribuidores/alocadores? 

Mensal, carteira completa. 

   

12.2 Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?  

A área de Distribuição da BB DTVM presta assessoria às agências de relacionamento 

no que se refere à gestão dos Fundos. Assuntos pontuais podem ser discutidos em 

conference calls com o gestor do Fundo quando negociado com à Divisão de 

Distribuição. 

 

12.3 Por quais canais o fundo é distribuído? 

 Agências, Internet Banking 

 

12.4 Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco 

maiores distribuidores ou alocadores, individualmente? 

 1º - 100% 

 

13 - Atendimento aos Cotistas 
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13.1 Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua 

periodicidade? Com que defasagem? 

 São disponibilizados informes mensais no site do Banco do Brasil com comentários 

macroeconômicos e do gestor, dados de fechamento do mês, rentabilidade, composição 

e evolução patrimonial. Outras informações poderão ser fornecidas, conforme demanda, 

na periodicidade possível e previamente acordada. 

  

13.2 Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o fundo e 

com qual frequência seu conteúdo é atualizado? 

 As informações estão disponíveis no site do Banco do Brasil S.A. e são atualizadas na 

periodicidade estabelecida pela legislação vigente. As agências de relacionamento do 

Banco do Brasil também podem fornecer informações sobre o produto. 

  

13.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser 

acessado e qual o horário para atendimento? 

 Sim, existe as Centrais de Atendimento do Banco do Brasil informadas no Regulamento 

do Fundo e a Central de Atendimento da BB DTVM S.A. no horário das 10 às 17 horas, 

em dias úteis. 

    

14 - Investimento no exterior 

  

14.1 Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos 

utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos 

utilizados. 

 Não se aplica  

  

14.2 Quais os riscos envolvidos? 

 Não se aplica  

  

14.3 Quais são os mercados em que o fundo opera? 

Não se aplica  

 

14.4  Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial? 

Não se aplica 

 

14.5 Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de 

investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços 

e demais informações dos fundos de investimento ou veículo no exterior (administrador, 

custodiante, RTA, prime broker, entre outros). 
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Administrador Fiduciário Não se aplica 

Custodiante Não se aplica 

Auditor Não se aplica 

RTA Não se aplica 

Prime Brokers Não se aplica 

NAV Calculator Não se aplica 

Domicílio do fundo Não se aplica 

Taxa de administração Não se aplica 

Código ISIN do fundo Não se aplica 

Moeda do domicílio fundo no exterior Não se aplica 

Outros prestadores de serviço, dos 
investimentos no exterior, caso exista. 

Não se aplica 

 

14.6 Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de 

contaminação entre elas. 

 Não se aplica 

    

14.7  Caso a gestora tenha influência direta / indireta na gestão do fundo no exterior, descreva 

como foi constituída a diretoria do fundo. 

 Não se aplica  

 

15. Anexos (quando aplicável)  

15 Anexos (quando aplicável) 
Marcar Anexos ou link para acesso ao 
documento 

15.1 Regulamento 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.2 Formulário de informações complementares 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.3 Última lâmina de informações essenciais 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.4 
Relatório de Gestão e/ou materiais de 
divulgação 

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

 

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020. 

 

 

 

BB Gestão de Recursos 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
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QUESTIONÁRIO PADRÃO DUE DILIGENCE 

PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Anexo I – Fundos de Investimento 
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INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO DE INVESTIMENTO 

 

1 - Alterações desde a última atualização 

 

1.1 Nome 

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE 

INVESTIMENTO 

    

1.2 CNPJ 

20.734.931/0001-20  

   

1.3 Data de início 

29/09/2015  

    

1.4 Classificação ANBIMA 

 Renda Fixa Duração Livre Soberano  

   

1.5 Código ANBIMA 

 405.272 

   

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

Não. 

    

1.7 Classificação tributária (CP/LP/Ações) 

 Previdência  

    

1.8 Descreva o público-alvo 

O fundo destina-se a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social 

instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles 

aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito 

Federal ou por Prefeituras e EFPCs - Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar.  

   

1.9 O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica 

aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN? 

Sim. Resoluções CMN 3.922 e 4.661, no que for aplicável ao fundo. 

    

1.10 Conta Corrente (banco, agência, nº) 

 Banco 001 – agência 1769-8 – conta 606.908-8 
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1.11 Conta CETIP (nº) 

 22393001 

   

1.12 Administração (indique contato para informações) 

BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores mobiliários S.A.  

Contato BB DTVM:  Rafael Alcântara da Silva – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária  

   

1.13 Custódia (indique contato para informações) 

 Banco do Brasil S.A. 

Contato BB DTVM: Maristela Amorim dos Santos – Gerente da Divisão de Suporte 

Operacional 

   

1.14 Auditoria externa   

KPMG 

Contato BB DTVM: Rafael Alcântara da Silva – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária 

  

1.15 Caso se aplique, informar: 

• Escriturador       

• Custodiante    

• Consultor Especializado       

• Assessor Jurídico       

• Co-gestor 

• Distribuidor 

• Outros 

Não se aplica. 

     

1.16 Cotização: abertura ou fechamento?    

 Fechamento 

    

1.17 Regras para aplicação e resgate: 

 Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação):  

• Horário Limite: 15h00    

• Cota de Aplicação: D+0   

• Liquidação: D+0   

 Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e eventuais 

penalidades para resgates antes do término desse período: Até o dia 15/08/2024 
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 Resgate (datas, horários, cotização e liquidação): 

• Horário Limite: 15h00   

• Cota de Resgate: D+0 (APÓS CARÊNCIA)   

• Crédito do Resgate: D+0 (APÓS CARÊNCIA)           

 Aplicação inicial mínima: R$ 300.000,00       

 Aplicação máxima por cotista: Sem limite 

 Aplicação adicional mínima: Sem limite 

 Resgate Mínimo: Sem limite  

     

1.18 Taxa de Entrada (upfront fee) 

 Não há 

   

1.19 Taxa de Saída (redemption fee) 

 Não há 

   

1.20 Taxa de administração 

 0,20% a.a. 

    

1.21 Taxa de administração máxima 

0,20% a.a. 

  

1.22 Taxa de custódia máxima 

0,01% 

 

1.23 Taxa de Performance 

• % (Percentual): Não há.       

• Benchmark: NA       

• Frequência: NA       

• Linha-d’água: NA 

• Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste): NA 

   

 

1.24 Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este 

for diferente) excluindo-se as taxas de Administração e de Performance 

 Considerado o patrimônio líquido e as despesas em 31/12/2020, o custo foi de 

aproximadamente -0,0424%. 

  

1.25 Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? 
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(Pagamento e/ou Recebimento) 

 Não se aplica. 

   

2 - Perfil 

   

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

investimento. 

O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante 

aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, 

indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA). 

Para isso, aplica seus recursos, exclusivamente, em títulos públicos federais registrados 

no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e/ou em suas operações 

compromissadas. 

     

2.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no 

histórico do Fundo. 

Não houve alterações significativas nas estratégias de gestão ou na política de 

investimento.. 

        

2.3 Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento. 

Todas as decisões de alocação são tomadas em colegiado organizado sob a forma de 

comitês, conforme disposto no Manual de Alçadas e Limites Operacionais. 

Após a realização de reuniões diárias dos comitês, os gestores têm liberdade para 

determinar o melhor momento de realizar a operação. São usadas informações de 

mercado, boletins de análises, leitura de notícias on-line, além de análise técnica para 

implementar as decisões. Os processos de tomada de decisão são definidos por 

mercados e seguem os seguintes princípios e filosofias:  

   

• Seleção/compra/alocação de ativos de renda fixa emitidos pelo governo: 

No universo de títulos públicos federais são avaliados liquidez e prazo. O título é 

selecionado com base no perfil e objetivo do fundo (renda fixa, multimercado, atrelado à 

inflação etc.) e do cenário. Também avaliado o “peso” do título no fundo e então 

construído o portfólio. O Comitê de Gestão dá as diretrizes para mudanças necessárias. 

A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação 

e no regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os 

riscos. 

  

• Seleção/compra/alocação de títulos corporativos - risco privado de instituições 

financeiras e não financeiras*:  
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No universo de títulos privados são avaliados o emissor, a liquidez e o prazo. Análise 

Quantitativa considerando histórico de crédito e indicadores do balanço. Emissores são 

classificados por risco (modelo próprio). Também avaliado o peso do título no fundo e 

então construído o portfólio. Gestor tem a liberdade de efetuar ou não hedge da posição 

de renda fixa. A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos 

na Legislação e no regulamento do Fundo.  A Diretoria de Gestão de Risco e 

Conformidade analisa os riscos. 

* Cabe ressaltar que a BB DTVM segue Manual de Gestão de Risco de Crédito aprovado pela Diretoria, 

que determina todas as diretrizes, limites, políticas de aprovação para compra de títulos de risco de 

crédito nos âmbitos nacional e internacional. 

  

• Seleção de ações: 

No universo de ações é avaliada capitalização, governança e liquidez (FF). Análise 

Quantitativa (Preço/Lucro, EV/EBITDA, earnings growth), Analise Qualitativa (estrutura 

de capital, qualidade de gestão, fluxo de caixa descontado, utilizando modelo próprio). 

Também avaliado o peso do título no fundo e então construído o portfólio. O gestor do 

fundo toma a decisão de quando comprar e vender a ação recomendada. A Divisão de 

Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação e no 

regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os riscos. 

   

As decisões podem ser revistas e alteradas a qualquer momento por decisão do comitê 

responsável. Todas as operações são registradas em atas pela Divisão gestora. 

  

2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos. 

Investidor Institucional - EXCELENTE (2019; 2020) 

      

3 Equipe de Gestão do Fundo  

   

3.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão. 

 O fundo é gerido por Manoel Aparecido Rodrigues. 

      

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos. 

No 2º semestre de 2016, Manoel Aparecido Rodrigues ingressou, como Gerente, na 

Divisão de Fundos Renda Fixa Indexados, no lugar de Emílio Ricardo Carvalhais.. 

      

4 Estratégias e Carteiras 

      

4.1 Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo em 

cenário de stress (ex.: stop loss, stop gain, concentração de ativos, aluguel de ativos 

etc.). 
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O fundo pode investir até 100% da carteira em títulos públicos federais e/ou em suas 

operações compromissadas, registrados no SELIC. O fundo deve manter, no mínimo, 

80% de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação 

da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. 

      

4.2 O fundo pode realizar operações de day trade?   

NÃO 

      

5  Uso de Derivativos  

  

No caso de FIC, os fundos investidos poderão atuar no mercado de derivativos 

para proteger parte de seu patrimônio ou para reproduzir uma posição em ações 

com a parcela de sua carteira que estiver direcionada para ativos financeiros de 

renda fixa, senda vedada a exposição, a esses mercados, superior ao Patrimônio 

Líquido do FIC. 

       

5.1  Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:       

• Proteção de carteira ou de posição: NÃO        

• Mudança de remuneração/indexador: NÃO        

• Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box, 

financiamentos com termo etc.): NÃO    

• Alavancagem: NÃO  

       

5.2 Mercados em que são utilizados derivativos:  

• Juros: NÃO     

• Câmbio: NÃO    

• Ações: NÃO    

• Commodities: NÃO   

        

Em Bolsas: 

• Com garantia: Não se aplica   

• Sem garantia: Não   

       

Em Balcão: 

• Com garantia: Não se aplica 

• Sem garantia: Não 

 

5.3  Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado? 

Regulamento do fundo não permite alocação em crédito privado.  
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6 Compra de Cotas de Fundos de Investimento  

    

6.1 De Fundos de terceiros? 

Não 

     

6.2 De Fundos da gestora?       

Não 

         

7 - Informações Adicionais 

   

7.1 PL atual 

 R$436.337.264,96 

   

7.2 PL médio em 12 (doze) meses 

 R$505.629.643,54  

     

7.3 PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora 

 R$ 618,422 bilhões.  

   

7.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua 

estratégia? Quais são os critérios de definição? 

Não há capacidade máxima estimada para captação de recursos para este Fundo. 

   

7.5 Número de cotistas 

 93  

  

7.6 Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, 

coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? 

 Não se aplica. 

  

7.7 Descreva as regras de concentração de passivo 

 Não estabelecido. 

  

7.8 Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas 

  51,52% 

  

7.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de 

custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?  
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Sim, por decisão de Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a transferência dos 

serviços de custódia e controladoria do fundo para o Banco do Brasil S.A.. 

  

7.10 A última demonstração financeira obteve algum parecer modificado (com ressalva, com 

abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente? 

Não houve 

  

8 - Gestão de Risco 

   

8.1 Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo. 

Para os fundos que permitem crédito privado, limites de exposição como concentração 

por emissor são descritas no regulamento e/ou na norma de gestão do fundo. Além disso, 

os fundos que possuem crédito privado são monitorados, mensalmente, através do 

relatório de Grau de Especificidade de Ativos (GEA). Para o cálculo do grau são 

analisados fatores como: duração dos ativos, risco de crédito médio e classificação IHH, 

que se refere a classificação de mercado do fundo. 

   

8.2 Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. 

A liquidez diária do fundo é acompanhada por meio do Índice de Liquidez do Fundo, cuja 

métrica, modelada internamente, fornece, em forma percentual, o total de ativos passível 

de negociação (conversão em recursos) em 1 dia útil. O Índice de Liquidez do Fundo é 

obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo 

de ativos financeiros. O grupo Cotas de Fundos assume liquidez desde que respeitada 

a relação entre os prazos de cotização dos fundos comprador e comprado. Quando o 

fundo investe em cotas de fundos de terceiros, se a cotização do fundo comprador for 

maior ou igual à cotização do fundo comprado, o Índice de Liquidez do ativo é igual a 

100%; caso contrário, igual 0. 

                                                         

8.3 Caso o fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. 

 Não se aplica. 

  

8.4 Se houver na carteira do fundo ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora 

realiza o acompanhamento?  

Para o cálculo e acompanhamento da liquidez de todos os ativos são utilizados dados 

de negociação em mercado de títulos, obtidas de fontes de dados públicas e 

independentes. Caso o ativo não possua dados de negociação, o mesmo é considerado 

como Sem Liquidez. 
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8.5 Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error 

e Expected Shortfall)? 

 Isento de limite 

 

8.6 Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: 

concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais? 

 Não se aplica 

  

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

8.5. 

Diariamente, os valores de consumo de limite são informados através da intranet e são 

enviados e-mails relacionando os Fundos com nível de utilização do limite de risco acima 

de 70% aos Gestores, Gerentes Executivos e Diretores da BB DTVM. Em caso de 

extrapolação de limite é acionado o processo denominado “Cadeia de Alçadas”, o qual 

possibilita condições para que os escalões superiores da BB DTVM exerçam o 

monitoramento do processo de regularização de limites de exposição a risco, ao mesmo 

tempo em que não impede a efetivação de uma estratégia considerada adequada pelo 

gestor.  Este deverá justificar a sua estratégia e solicitar prazo para permanecer com o 

limite extrapolado. Cabe à alçada superior competente a manifestação quanto 

concordância com a argumentação do gestor ou das alçadas inferiores, concedendo o 

prazo solicitado para a reversão da extrapolação.  Este processo é seguido para limites 

definidos internamente, não sendo observado quando o limite é definido pelo cliente 

(Fundos exclusivos). A Divisão de Risco realiza o acompanhamento do processo de 

enquadramento do Fundo e da formalização dos despachos em sistema automatizado 

com trilha de auditoria e promove o reporte periódico ao Comitê de Risco.  

                                                                 

8.8 Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5? 

Isento de limite 

      

8.9 De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela (s) metodologia(s) citadas no 

item 8.5. 

Para o gerenciamento do risco de mercado são calculados, diariamente, o consumo 

do(s) limite(s) de risco para todos os fundos. Os consumos calculados são 

disponibilizados diariamente na intranet, em área específica de acesso restrito aos 

funcionários da BB DTVM, ou por meio de correio corporativo. 

   

8.10 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) 

metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo 

atingido? Comente.  
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Isento de limite  

      

8.11 Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos: 

3 meses? 0,2478%   

6 meses? 0,3076%   

12 meses? 0,2689%   

24 meses? 0,2350% 

    

8.12 Qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) 

ativo(s) nos últimos 24 (vinte e quatro) meses? 

 Fundo não permite alavancagem. 

   

8.13 Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex. 

Utiliza o cenário elaborado pela B³ ou o próprio)? 

Limite de perdas em estresse de 9% PL.  

O cenário utilizados para determinar as perdas em estresse segue metodologia 

desenvolviida internamente, em atendimento ao disposto no artigo 23, parágrafo 1º, 

inciso III da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015, que estabelece a divulgação 

de limites de exposição a risco das carteiras administradas e dos fundos de investimento 

que não têm, respectivamente, no contrato e nos documentos do fundo, limites 

expressos, foi definida a utilização de limites de perda em estresse para o horizonte de 

21 dias úteis. 

O cenário de estresse foi aprovado na 67ª reunião do Comitê de Riscos, de 02/06/2016, 

tendo sido definida periodicidade anual de revisão do mesmo. Referido cenário foi 

construído a partir: 

a) do levantamento das piores perdas históricas desde 2004, no horizonte de 21 dias 

úteis para os fundos de investimento e principais fatores de risco a que os fundos estão 

expostos; 

b) acréscimo de choque paralelo de 150 basis point sobre o spread de crédito das 

debêntures. 

 

   

8.14 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress 

foi excedido e por quê? 

Não houve extrapolação do limite no período 

   

8.15 Qual o stress médio do fundo nos últimos:   

3 meses? 4,2500%   

6 meses? 4,1700%  
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12 meses? 4,1300%  

24 meses? 4,6800%  

  

8.16 Comente o último stop loss relevante do fundo 

 Não possui política de stop loss 

 

9 – Comportamento do Fundo em Crises 

 

Período Evento Comportamento 

Mai/06 Crise das Bolsas norte-americanas NA 

Jul-Ago/07 Crise das hipotecas NA 

Out/08 – Mar/09 
Crise no Sistema Financeiro norte-

americano 
NA 

Jan/10 – Jun/10 Crise de endividamento dos PIGS NA 

Abril/11 – Set/11 Segunda crise da dívida na Europa NA 

Abril/15 – Ago/16 Crise política / recessão no Brasil NA 

        OBS: Não se aplica. Início do Fundo em setembro/2015. 

  

10 - Três períodos de maior perda do fundo  

  

Período              Evento Perda Explicação 
Tempo de 

Recuperação 

1 04/03/2020 - 23/03/2020 -5,62% 

Carteira sensível aos 

movimentos da ETTJ real.  

Significativa elevação nos 

yields das NTN-B. 

49 Dias 

2 27/04/2018 - 14/06/2018 -4,64% 

Carteira sensível aos 

movimentos da ETTJ real.  

Significativa elevação nos 

yields das NTN-B. 

78 Dias 

3 22/04/2020 - 27/04/2020 -2,34% 

Carteira sensível aos 

movimentos da ETTJ real.  

Significativa elevação nos 

yields das NTN-B. 

19 Dias 

                Fonte Quantum Axis. 

                OBS: Os dados acima foram calculados em base anual, dentro de uma janela de 5 anos. 

 

11 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos 5 (cinco) anos 
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11.1 Atribuição Contribuição (%) 

Alocação 100,00%          

Seleção -    

Timing  -      

   

11.2 Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou 

resgates). 

Não houve mudanças de estratégia em razão de fluxo de recursos. 

  

11.3 O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, 

do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê? 

 Sim. 18/11/2015 - Fechamento do fundo para novas aplicações; 18/12/2015 - Reabertura 

do fundo para novas aplicações; 10/02/2016 - Fechamento do fundo para novas 

aplicações; 22/02/2016 - Reabertura do fundo para novas aplicações; 14/03/2016 - 

Fechamento do fundo para novas aplicações. O fundo encontra-se fechado no momento 

  

12 - Relacionamento com distribuidores/alocadores 

    

12.1 Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada 

para distribuidores/alocadores? 

Mensal, carteira completa. 

   

12.2 Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?  

A área de Distribuição da BB DTVM presta assessoria às agências de relacionamento 

no que se refere à gestão dos Fundos. Assuntos pontuais podem ser discutidos em 

conference calls com o gestor do Fundo quando negociado com à Divisão de 

Distribuição. 

 

12.3 Por quais canais o fundo é distribuído? 

 Agências, Internet Banking 

 

12.4 Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco 

maiores distribuidores ou alocadores, individualmente? 

 1º - 100% 

 

13 - Atendimento aos Cotistas 

  



Questionário Due Diligence – Anexo I 

  #pública 

 
 

Versão ANBIMA – Janeiro/2019 

14 

#interna 

13.1 Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua 

periodicidade? Com que defasagem? 

 São disponibilizados informes mensais no site do Banco do Brasil com comentários 

macroeconômicos e do gestor, dados de fechamento do mês, rentabilidade, composição 

e evolução patrimonial. Outras informações poderão ser fornecidas, conforme demanda, 

na periodicidade possível e previamente acordada. 

  

13.2 Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o fundo e 

com qual frequência seu conteúdo é atualizado? 

 As informações estão disponíveis no site do Banco do Brasil S.A. e são atualizadas na 

periodicidade estabelecida pela legislação vigente. As agências de relacionamento do 

Banco do Brasil também podem fornecer informações sobre o produto. 

  

13.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser 

acessado e qual o horário para atendimento? 

 Sim, existe as Centrais de Atendimento do Banco do Brasil informadas no Regulamento 

do Fundo e a Central de Atendimento da BB DTVM S.A. no horário das 10 às 17 horas, 

em dias úteis. 

    

14 - Investimento no exterior 

  

14.1 Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos 

utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos 

utilizados. 

 Não se aplica  

  

14.2 Quais os riscos envolvidos? 

 Não se aplica  

  

14.3 Quais são os mercados em que o fundo opera? 

Não se aplica  

 

14.4  Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial? 

Não se aplica 

 

14.5 Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de 

investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços 

e demais informações dos fundos de investimento ou veículo no exterior (administrador, 

custodiante, RTA, prime broker, entre outros). 
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Administrador Fiduciário Não se aplica 

Custodiante Não se aplica 

Auditor Não se aplica 

RTA Não se aplica 

Prime Brokers Não se aplica 

NAV Calculator Não se aplica 

Domicílio do fundo Não se aplica 

Taxa de administração Não se aplica 

Código ISIN do fundo Não se aplica 

Moeda do domicílio fundo no exterior Não se aplica 

Outros prestadores de serviço, dos 
investimentos no exterior, caso exista. 

Não se aplica 

 

14.6 Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de 

contaminação entre elas. 

 Não se aplica 

    

14.7  Caso a gestora tenha influência direta / indireta na gestão do fundo no exterior, descreva 

como foi constituída a diretoria do fundo. 

 Não se aplica  

 

15. Anexos (quando aplicável)  

15 Anexos (quando aplicável) 
Marcar Anexos ou link para acesso ao 
documento 

15.1 Regulamento 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.2 Formulário de informações complementares 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.3 Última lâmina de informações essenciais 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.4 
Relatório de Gestão e/ou materiais de 
divulgação 

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

 

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020. 

 

 

 

BB Gestão de Recursos 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
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INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO DE INVESTIMENTO 

 

1 - Alterações desde a última atualização 

 

1.1 Nome 

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XI FUNDO DE 

INVESTIMENTO 

    

1.2 CNPJ 

24.117.278/0001-01  

   

1.3 Data de início 

14/03/2016  

    

1.4 Classificação ANBIMA 

 Renda Fixa Duração Livre Soberano  

   

1.5 Código ANBIMA 

 414.786 

   

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

Não. 

    

1.7 Classificação tributária (CP/LP/Ações) 

 Previdência  

    

1.8 Descreva o público-alvo 

O fundo destina-se a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social 

instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles 

aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito 

Federal ou por Prefeituras e EFPCs - Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar.  

   

1.9 O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica 

aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN? 

Sim. Resoluções CMN 3.922 e 4.661, no que for aplicável ao fundo. 

    

1.10 Conta Corrente (banco, agência, nº) 

 Banco 001 – agência 1769-8 – conta 607.003-5 
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1.11 Conta CETIP (nº) 

 23269000 

   

1.12 Administração (indique contato para informações) 

BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores mobiliários S.A.  

Contato BB DTVM:  Rafael Alcântara da Silva – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária  

   

1.13 Custódia (indique contato para informações) 

 Banco do Brasil S.A. 

Contato BB DTVM: Maristela Amorim dos Santos – Gerente da Divisão de Suporte 

Operacional 

   

1.14 Auditoria externa   

KPMG 

Contato BB DTVM: Rafael Alcântara da Silva – Gerente da Divisão de Administração 

Fiduciária 

  

1.15 Caso se aplique, informar: 

• Escriturador       

• Custodiante    

• Consultor Especializado       

• Assessor Jurídico       

• Co-gestor 

• Distribuidor 

• Outros 

Não se aplica. 

     

1.16 Cotização: abertura ou fechamento?    

 Fechamento 

    

1.17 Regras para aplicação e resgate: 

 Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação):  

• Horário Limite: 15h00    

• Cota de Aplicação: D+0   

• Liquidação: D+0   

 Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e eventuais 

penalidades para resgates antes do término desse período: Até o dia 15/08/2022 
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 Resgate (datas, horários, cotização e liquidação): 

• Horário Limite: 15h00   

• Cota de Resgate: D+0 (APÓS CARÊNCIA)   

• Crédito do Resgate: D+0 (APÓS CARÊNCIA)           

 Aplicação inicial mínima: R$ 300.000,00       

 Aplicação máxima por cotista: Sem limite 

 Aplicação adicional mínima: Sem limite 

 Resgate Mínimo: Sem limite  

     

1.18 Taxa de Entrada (upfront fee) 

 Não há 

   

1.19 Taxa de Saída (redemption fee) 

 Não há 

   

1.20 Taxa de administração 

 0,20% a.a. 

    

1.21 Taxa de administração máxima 

0,20% a.a. 

  

1.22 Taxa de custódia máxima 

0,01% 

 

1.23 Taxa de Performance 

• % (Percentual): Não há.       

• Benchmark: NA       

• Frequência: NA       

• Linha-d’água: NA 

• Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste): NA 

   

 

1.24 Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este 

for diferente) excluindo-se as taxas de Administração e de Performance 

 Considerado o patrimônio líquido e as despesas em 31/12/2020, o custo foi de 

aproximadamente -0,0476%. 

  

1.25 Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? 
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(Pagamento e/ou Recebimento) 

 Não se aplica. 

   

2 - Perfil 

   

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

investimento. 

O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante 

aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, 

indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA). 

Para isso, aplica seus recursos, exclusivamente, em títulos públicos federais registrados 

no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e/ou em suas operações 

compromissadas. 

     

2.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no 

histórico do Fundo. 

Não houve alterações significativas nas estratégias de gestão ou na política de 

investimento.. 

        

2.3 Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento. 

Todas as decisões de alocação são tomadas em colegiado organizado sob a forma de 

comitês, conforme disposto no Manual de Alçadas e Limites Operacionais. 

Após a realização de reuniões diárias dos comitês, os gestores têm liberdade para 

determinar o melhor momento de realizar a operação. São usadas informações de 

mercado, boletins de análises, leitura de notícias on-line, além de análise técnica para 

implementar as decisões. Os processos de tomada de decisão são definidos por 

mercados e seguem os seguintes princípios e filosofias:  

   

• Seleção/compra/alocação de ativos de renda fixa emitidos pelo governo: 

No universo de títulos públicos federais são avaliados liquidez e prazo. O título é 

selecionado com base no perfil e objetivo do fundo (renda fixa, multimercado, atrelado à 

inflação etc.) e do cenário. Também avaliado o “peso” do título no fundo e então 

construído o portfólio. O Comitê de Gestão dá as diretrizes para mudanças necessárias. 

A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação 

e no regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os 

riscos. 

  

• Seleção/compra/alocação de títulos corporativos - risco privado de instituições 

financeiras e não financeiras*:  
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No universo de títulos privados são avaliados o emissor, a liquidez e o prazo. Análise 

Quantitativa considerando histórico de crédito e indicadores do balanço. Emissores são 

classificados por risco (modelo próprio). Também avaliado o peso do título no fundo e 

então construído o portfólio. Gestor tem a liberdade de efetuar ou não hedge da posição 

de renda fixa. A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos 

na Legislação e no regulamento do Fundo.  A Diretoria de Gestão de Risco e 

Conformidade analisa os riscos. 

* Cabe ressaltar que a BB DTVM segue Manual de Gestão de Risco de Crédito aprovado pela Diretoria, 

que determina todas as diretrizes, limites, políticas de aprovação para compra de títulos de risco de 

crédito nos âmbitos nacional e internacional. 

  

• Seleção de ações: 

No universo de ações é avaliada capitalização, governança e liquidez (FF). Análise 

Quantitativa (Preço/Lucro, EV/EBITDA, earnings growth), Analise Qualitativa (estrutura 

de capital, qualidade de gestão, fluxo de caixa descontado, utilizando modelo próprio). 

Também avaliado o peso do título no fundo e então construído o portfólio. O gestor do 

fundo toma a decisão de quando comprar e vender a ação recomendada. A Divisão de 

Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação e no 

regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os riscos. 

   

As decisões podem ser revistas e alteradas a qualquer momento por decisão do comitê 

responsável. Todas as operações são registradas em atas pela Divisão gestora. 

  

2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos. 

Investidor Institucional - EXCELENTE (2019; 2020) 

      

3 Equipe de Gestão do Fundo  

   

3.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão. 

 O fundo é gerido por Manoel Aparecido Rodrigues. 

      

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos. 

No 2º semestre de 2016, Manoel Aparecido Rodrigues ingressou, como Gerente, na 

Divisão de Fundos Renda Fixa Indexados, no lugar de Emílio Ricardo Carvalhais.. 

      

4 Estratégias e Carteiras 

      

4.1 Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo em 

cenário de stress (ex.: stop loss, stop gain, concentração de ativos, aluguel de ativos 

etc.). 
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O fundo pode investir até 100% da carteira em títulos públicos federais e/ou em suas 

operações compromissadas, registrados no SELIC. O fundo deve manter, no mínimo, 

80% de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação 

da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços, buscando alocar 

preponderadamente nos títulos públicos ligados à inflação - NTN-B com vencimento em 

2022. 

      

4.2 O fundo pode realizar operações de day trade?   

NÃO 

      

5  Uso de Derivativos  

  

No caso de FIC, os fundos investidos poderão atuar no mercado de derivativos 

para proteger parte de seu patrimônio ou para reproduzir uma posição em ações 

com a parcela de sua carteira que estiver direcionada para ativos financeiros de 

renda fixa, senda vedada a exposição, a esses mercados, superior ao Patrimônio 

Líquido do FIC. 

       

5.1  Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:       

• Proteção de carteira ou de posição: NÃO        

• Mudança de remuneração/indexador: NÃO        

• Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box, 

financiamentos com termo etc.): NÃO    

• Alavancagem: NÃO  

       

5.2 Mercados em que são utilizados derivativos:  

• Juros: NÃO     

• Câmbio: NÃO    

• Ações: NÃO    

• Commodities: NÃO   

        

Em Bolsas: 

• Com garantia: Não se aplica   

• Sem garantia: Não   

       

Em Balcão: 

• Com garantia: Não se aplica 

• Sem garantia: Não 
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5.3  Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado? 

Regulamento do fundo não permite alocação em crédito privado.  

 

6 Compra de Cotas de Fundos de Investimento  

    

6.1 De Fundos de terceiros? 

Não 

     

6.2 De Fundos da gestora?       

Não 

         

7 - Informações Adicionais 

   

7.1 PL atual 

 R$203.620.845,38 

   

7.2 PL médio em 12 (doze) meses 

 R$197.845.244,50  

     

7.3 PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora 

 R$ 618,422 bilhões.  

   

7.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua 

estratégia? Quais são os critérios de definição? 

Não há capacidade máxima estimada para captação de recursos para este Fundo. 

   

7.5 Número de cotistas 

 45  

  

7.6 Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, 

coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? 

 Não se aplica. 

  

7.7 Descreva as regras de concentração de passivo 

 Não estabelecido. 

  

7.8 Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas 

  64,87% 
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7.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de 

custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?  

Sim, por decisão de Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a transferência dos 

serviços de custódia e controladoria do fundo para o Banco do Brasil S.A.. 

  

7.10 A última demonstração financeira obteve algum parecer modificado (com ressalva, com 

abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente? 

Não houve 

  

8 - Gestão de Risco 

   

8.1 Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo. 

Para os fundos que permitem crédito privado, limites de exposição como concentração 

por emissor são descritas no regulamento e/ou na norma de gestão do fundo. Além disso, 

os fundos que possuem crédito privado são monitorados, mensalmente, através do 

relatório de Grau de Especificidade de Ativos (GEA). Para o cálculo do grau são 

analisados fatores como: duração dos ativos, risco de crédito médio e classificação IHH, 

que se refere a classificação de mercado do fundo. 

   

8.2 Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. 

A liquidez diária do fundo é acompanhada por meio do Índice de Liquidez do Fundo, cuja 

métrica, modelada internamente, fornece, em forma percentual, o total de ativos passível 

de negociação (conversão em recursos) em 1 dia útil. O Índice de Liquidez do Fundo é 

obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo 

de ativos financeiros. O grupo Cotas de Fundos assume liquidez desde que respeitada 

a relação entre os prazos de cotização dos fundos comprador e comprado. Quando o 

fundo investe em cotas de fundos de terceiros, se a cotização do fundo comprador for 

maior ou igual à cotização do fundo comprado, o Índice de Liquidez do ativo é igual a 

100%; caso contrário, igual 0. 

                                                         

8.3 Caso o fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. 

 Não se aplica. 

  

8.4 Se houver na carteira do fundo ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora 

realiza o acompanhamento?  

Para o cálculo e acompanhamento da liquidez de todos os ativos são utilizados dados 

de negociação em mercado de títulos, obtidas de fontes de dados públicas e 

independentes. Caso o ativo não possua dados de negociação, o mesmo é considerado 

como Sem Liquidez. 
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8.5 Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error 

e Expected Shortfall)? 

 Isento de limite 

 

8.6 Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: 

concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais? 

 Não se aplica 

  

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

8.5. 

Diariamente, os valores de consumo de limite são informados através da intranet e são 

enviados e-mails relacionando os Fundos com nível de utilização do limite de risco acima 

de 70% aos Gestores, Gerentes Executivos e Diretores da BB DTVM. Em caso de 

extrapolação de limite é acionado o processo denominado “Cadeia de Alçadas”, o qual 

possibilita condições para que os escalões superiores da BB DTVM exerçam o 

monitoramento do processo de regularização de limites de exposição a risco, ao mesmo 

tempo em que não impede a efetivação de uma estratégia considerada adequada pelo 

gestor.  Este deverá justificar a sua estratégia e solicitar prazo para permanecer com o 

limite extrapolado. Cabe à alçada superior competente a manifestação quanto 

concordância com a argumentação do gestor ou das alçadas inferiores, concedendo o 

prazo solicitado para a reversão da extrapolação.  Este processo é seguido para limites 

definidos internamente, não sendo observado quando o limite é definido pelo cliente 

(Fundos exclusivos). A Divisão de Risco realiza o acompanhamento do processo de 

enquadramento do Fundo e da formalização dos despachos em sistema automatizado 

com trilha de auditoria e promove o reporte periódico ao Comitê de Risco.  

                                                                 

8.8 Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5? 

Isento de limite 

      

8.9 De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela (s) metodologia(s) citadas no 

item 8.5. 

Para o gerenciamento do risco de mercado são calculados, diariamente, o consumo 

do(s) limite(s) de risco para todos os fundos. Os consumos calculados são 

disponibilizados diariamente na intranet, em área específica de acesso restrito aos 

funcionários da BB DTVM, ou por meio de correio corporativo. 
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8.10 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) 

metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo 

atingido? Comente.  

Isento de limite  

      

8.11 Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos: 

3 meses? 0,1960%   

6 meses? 0,2965%   

12 meses? 0,2780%   

24 meses? 0,2360% 

    

8.12 Qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) 

ativo(s) nos últimos 24 (vinte e quatro) meses? 

 Fundo não permite alavancagem. 

   

8.13 Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex. 

Utiliza o cenário elaborado pela B³ ou o próprio)? 

Limite de perdas em estresse de 7% PL.  

O cenário utilizados para determinar as perdas em estresse segue metodologia 

desenvolviida internamente, em atendimento ao disposto no artigo 23, parágrafo 1º, 

inciso III da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015, que estabelece a divulgação 

de limites de exposição a risco das carteiras administradas e dos fundos de investimento 

que não têm, respectivamente, no contrato e nos documentos do fundo, limites 

expressos, foi definida a utilização de limites de perda em estresse para o horizonte de 

21 dias úteis. 

O cenário de estresse foi aprovado na 67ª reunião do Comitê de Riscos, de 02/06/2016, 

tendo sido definida periodicidade anual de revisão do mesmo. Referido cenário foi 

construído a partir: 

a) do levantamento das piores perdas históricas desde 2004, no horizonte de 21 dias 

úteis para os fundos de investimento e principais fatores de risco a que os fundos estão 

expostos; 

b) acréscimo de choque paralelo de 150 basis point sobre o spread de crédito das 

debêntures. 

 

   

8.14 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress 

foi excedido e por quê? 

Não houve extrapolação do limite no período 
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8.15 Qual o stress médio do fundo nos últimos:   

3 meses? 2,7800%   

6 meses? 3,0500%  

12 meses? 3,4900%  

24 meses? 4,2900%  

  

8.16 Comente o último stop loss relevante do fundo 

 Não possui política de stop loss 

 

9 – Comportamento do Fundo em Crises 

 

Período Evento Comportamento 

Mai/06 Crise das Bolsas norte-americanas NA 

Jul-Ago/07 Crise das hipotecas NA 

Out/08 – Mar/09 
Crise no Sistema Financeiro norte-

americano 
NA 

Jan/10 – Jun/10 Crise de endividamento dos PIGS NA 

Abril/11 – Set/11 Segunda crise da dívida na Europa NA 

Abril/15 – Ago/16 Crise política / recessão no Brasil NA 

        OBS: Não se aplica. Início do Fundo em março/2016. 

  

10 - Três períodos de maior perda do fundo  

  

Período              Evento Perda Explicação 
Tempo de 

Recuperação 

1 04/03/2020 - 23/03/2020 -5,24% 

Carteira sensível aos 

movimentos da ETTJ real.  

Significativa elevação nos 

yields das NTN-B. 

46 Dias 

2 27/04/2018 - 14/06/2018 -4,96% 

Carteira sensível aos 

movimentos da ETTJ real.  

Significativa elevação nos 

yields das NTN-B. 

78 Dias 

3 22/04/2020 - 27/04/2020 -2,23% 

Carteira sensível aos 

movimentos da ETTJ real.  

Significativa elevação nos 

yields das NTN-B. 

19 Dias 

                Fonte Quantum Axis. 
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                OBS: Os dados acima foram calculados em base anual, dentro de uma janela de 5 anos. 

 

11 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos 5 (cinco) anos 

  

11.1 Atribuição Contribuição (%) 

Alocação 100,00%          

Seleção -    

Timing  -      

   

11.2 Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou 

resgates). 

Não houve mudanças de estratégia em razão de fluxo de recursos. 

  

11.3 O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, 

do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê? 

 Sim. 20/05/2016 - Fechamento do fundo para novas aplicações; 16/11/2016 - Reabertura 

do fundo para novas aplicações; 22/03/2017 - Fechamento do fundo para novas 

aplicações; 11/06/2018 - Reabertura do fundo para novas aplicações; 19/06/2018 - 

Fechamento do fundo para novas aplicações. O fundo encontra-se fechado no momento 

  

12 - Relacionamento com distribuidores/alocadores 

    

12.1 Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada 

para distribuidores/alocadores? 

Mensal, carteira completa. 

   

12.2 Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?  

A área de Distribuição da BB DTVM presta assessoria às agências de relacionamento 

no que se refere à gestão dos Fundos. Assuntos pontuais podem ser discutidos em 

conference calls com o gestor do Fundo quando negociado com à Divisão de 

Distribuição. 

 

12.3 Por quais canais o fundo é distribuído? 

 Agências, Internet Banking 

 

12.4 Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco 

maiores distribuidores ou alocadores, individualmente? 

 1º - 100% 

 

13 - Atendimento aos Cotistas 



Questionário Due Diligence – Anexo I 

  #pública 

 
 

Versão ANBIMA – Janeiro/2019 

14 

#interna 

  

13.1 Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua 

periodicidade? Com que defasagem? 

 São disponibilizados informes mensais no site do Banco do Brasil com comentários 

macroeconômicos e do gestor, dados de fechamento do mês, rentabilidade, composição 

e evolução patrimonial. Outras informações poderão ser fornecidas, conforme demanda, 

na periodicidade possível e previamente acordada. 

  

13.2 Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o fundo e 

com qual frequência seu conteúdo é atualizado? 

 As informações estão disponíveis no site do Banco do Brasil S.A. e são atualizadas na 

periodicidade estabelecida pela legislação vigente. As agências de relacionamento do 

Banco do Brasil também podem fornecer informações sobre o produto. 

  

13.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser 

acessado e qual o horário para atendimento? 

 Sim, existe as Centrais de Atendimento do Banco do Brasil informadas no Regulamento 

do Fundo e a Central de Atendimento da BB DTVM S.A. no horário das 10 às 17 horas, 

em dias úteis. 

    

14 - Investimento no exterior 

  

14.1 Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos 

utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos 

utilizados. 

 Não se aplica  

  

14.2 Quais os riscos envolvidos? 

 Não se aplica  

  

14.3 Quais são os mercados em que o fundo opera? 

Não se aplica  

 

14.4  Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial? 

Não se aplica 

 

14.5 Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de 

investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços 
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e demais informações dos fundos de investimento ou veículo no exterior (administrador, 

custodiante, RTA, prime broker, entre outros). 

Administrador Fiduciário Não se aplica 

Custodiante Não se aplica 

Auditor Não se aplica 

RTA Não se aplica 

Prime Brokers Não se aplica 

NAV Calculator Não se aplica 

Domicílio do fundo Não se aplica 

Taxa de administração Não se aplica 

Código ISIN do fundo Não se aplica 

Moeda do domicílio fundo no exterior Não se aplica 

Outros prestadores de serviço, dos 
investimentos no exterior, caso exista. 

Não se aplica 

 

14.6 Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de 

contaminação entre elas. 

 Não se aplica 

    

14.7  Caso a gestora tenha influência direta / indireta na gestão do fundo no exterior, descreva 

como foi constituída a diretoria do fundo. 

 Não se aplica  

 

15. Anexos (quando aplicável)  

15 Anexos (quando aplicável) 
Marcar Anexos ou link para acesso ao 
documento 

15.1 Regulamento 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.2 Formulário de informações complementares 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.3 Última lâmina de informações essenciais 
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

15.4 
Relatório de Gestão e/ou materiais de 
divulgação 

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/bb-dtvm/fundos#/ 

 

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020. 

 

 

 

BB Gestão de Recursos 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
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