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Apresentação 
 

 

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

O Documento contém 3 Seções:  

Seção 1 – Informações sobre a Empresa 

Seção 2 – Informações sobre o Fundo de Investimento 

Seção 3 – Resumos Profissionais 

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

1.1 Razão Social 

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A 
 

1.2 Nome de fantasia 

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A 
 

1.3 Endereço 

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, Torre Sul,9° ao 11º andares  – São Paulo / SP 

 

1.4 CNPJ 

01.522.368/0001-82 
 

1.5 Data de constituição 

16/10/1996 
 

1.6 Telefone  

011 3148 3216 
 

1.7 Fax 

011 3841 3170 
 

1.8 Website 

www.bnpparibas.com.br 
 

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

BANCO CENTRAL DO BRASIL - Autorização de Funcionamento nº 96.00639119, datada de 16/10/1996 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – autorização para prestar os serviços de administração de 
carteiras de valores mobiliários, exclusivamente na categoria administrador fiduciário, por meio do Ato 
Declaratório CVM nº 4448 de 21 /08/1997. Autorizado, ainda, para a prestação dos serviços de custódia de 
valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório CVM n° 6.628 de 13.12.2001.  
 

1.10 Membro de associações de classe? Quais? 

Sim, ANBIMA, ABBI, ANCORD, FEBRABAN. 
 

1.11 Nome de quem responde o questionário 

Gabriela Cardoso 
 

1.12 Cargo 

Gerente Fund Risk Compliance 
 

1.13 Telefone para contato 

011 3841 3546 

http://www.bnpparibas.com.br/
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1.14 Fax 

011 3841 3170 
 

1.15 E-mail para contato 

administrador.fundos@br.bnpparibas.com 
 

 
2 - Informações Instituicionais 
 

2.1 Quadro societário: nomes dos principais sócios e respectivas participações (anexar Resumo 
Profissional conforme modelo constante na Seção 3) 

Vide Formulário de Referência, Anexo 15-II, disponível no website da CVM e anexo  
 

2.2 Principais alterações no quadro societário nos últimos cinco anos. 

Vide Formulário de Referência, Anexo 15-II, disponível no website da CVM e anexo  
 

2.3 Qual a estrutura empresarial do grupo? 

Vide Formulário de Referência, Anexo 15-II, disponível no website da CVM e anexo  
 

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

Vide Formulário de Referência, Anexo 15-II, disponível no website da CVM e anexo  
 

2.5 Responsável perante a CVM (anexar Resumo Profissional conforme modelo constante na Seção 3) 

Vide Formulário de Referência, Anexo 15-II, disponível no website da CVM e anexo  
 

2.6 A empresa é signatária do Código de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA? Em caso 
afirmativo, citar o(s) Código(s). 

Sim, conforme indicado a seguir: 

 CÓDIGO ABVCAP/ANBIMA FIP E FIEE 

 Atividades: 
o FIP e FIEE - Distribuição 
o FIP e FIEE – Administração  
o FIP e FIEE – Gestão 

 

 CÓDIGO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS 

 Atividades: 
o Gestão  
o Administração 

 

 CÓDIGO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO 

 Atividades: 

mailto:ADMINISTRADOR.FUNDOS@BR.BNPPARIBAS.COM
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o Private 
o Fundos de Investimento 
o Distribuição de Produtos de Investimento 

 

 CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

 Atividades: 
o Mesa Proprietária 
o Negociação de Debêntures 
o Cadastro de Operadores 
o Negociação de Derivativos de Balcão 
o Negociação de CCB 
o Negociação de COE 
o Mesa de Clientes 

 

 CÓDIGO DE ÉTICA 

 

 CÓDIGO DOS PROCESSOS DA REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS 

 

 CÓDIGO PARA OFERTAS PÚBLICAS DE DISTRIBUIÇÃO E AQUISIÇÃO DE VAL. MOBILIÁRIOS 

 Atividades: 
o Agentes Fiduciários 
o OP - Renda Variável  
o OP - Renda Fixa 

 

 CÓDIGO PARA SERVIÇOS QUALIFICADOS AO MERCADO DE CAPITAIS 

 Atividades: 
o Representação de Investidor Não Residente 
o Custódia  
o Controladoria 

 

 CÓDIGO PARA O PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO CONTINUADA 

 Atividades: 
o CEA 
o CPA -10 
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o CGA 
o CPA - 20 

  

2.7 A empresa é signatária do Código de Ética da ANBIMA? 

Sim. 
 

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

N/A – pois estamos respondendo como  “ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO”, e não Gestor de FUNDOS 
 

2.9 Os principais sócios ou os principais executivos detêm participação em outros negócios? Quais? 

Vide Formulário de Referência, Anexo 15-II, disponível no website da CVM e anexo  
 

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

Vide Formulário de Referência, Anexo 15-II, disponível no website da CVM e anexo  
 

2.11 Descreva breve histórico da empresa. 

Em 1945, o Comptoir National d'Escompte de Paris (CNEP) especializado em financiamento de comércio 
internacional e o Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie (BNCI), este ultimo com sede na África, 
foram nacionalizados e ocorreu a fusão em 1966 para formar o primeiro banco estatal francês, o Banque 
Nationale de Paris (BNP). O BNP era o acesso ao sistema bancário para a população francesa em uma maior 
escala. Em 1993, o BNP foi privatizado sob a liderança de Michel Pébereau, que transformou 
profundamente a empresa. Em 1999, após uma intensa batalha no mercado, o BNP tomou o controle do 
Paribas. Fundado em 1872, o Paribas (até então chamado de Banque de Paris et des Pays-Bas) rapidamente 
se tornou o principal banco de investimento francês. Ele detinha participações em um grande número de 
empresas e era especializado nos mercados financeiros e no financiamento de infraestrutura. Em 1998, o 
Paribas assumiu a Compagnie Bancaire, uma empresa de serviços financeiros criada em 1946 empresas 
pioneiras como Cetelem (1953). 
 
O Grupo BNP Paribas foi criado em 2000 e tornou-se um forte líder europeu, após a integração com outros 
bancos e está presente no Brasil há mais de 50 anos e tem como objetivo de oferecer soluções completas 
para seus clientes com diferentes tipos de serviços. 
 
O Banco BNP Paribas Brasil S.A (BNPP) está devidamente autorizado a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil conforme autorização nº 96.00639119, datada de 16 de outubro de 1996. 

 
Adicionalmente, o Banco BNP Paribas Brasil S.A. é autorizado a prestar os serviços de administração de 
carteiras de valores mobiliários por meio do Ato Declaratório CVM nº 4448, 21 de agosto de 1997. 
 
O BNPP oferece uma extensa gama de serviços e produtos por meio de suas quatro principais áreas de 
negócios no País: 

 BNP Paribas Asset Management 
 BNP Paribas Corporate & Institutional Banking 
 BNP Paribas Wealth Management 
 BNP Paribas Securities Services. 

Parceiro tradicional do Brasil, firma-se cada vez mais nesse mercado por sua contribuição para o 
crescimento das empresas. A transparência nos negócios pauta todas as suas ações, com prioridade 
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absoluta para a satisfação do cliente e de suas demandas, a quem dedica uma gestão moderna e dinâmica. 
 
Início das atividades das áreas de negócios do Banco BNP Paribas Brasil S.A. 
• 1950 - Estabelecimento de escritório de representação 
• 1996 - BNP Paribas Corporate & Institutional Banking 
• 1998 - BNP Paribas Wealth Management 
• 1998 - BNP Paribas Asset Management 
• 2010 - BNP Paribas Securities Services. 
 
No desempenho das suas atividades como administrador de carteiras de valores mobiliários emprega altos 
padrões de fidúcia e adota os mecanismos necessários, tanto físicos quanto eletrônicos, para evitar 
eventuais conflitos de interesse. 
 
Outras informações podem ser obtidas em: http://www.bnpparibas.com.br/Paginas/BNP-Paribas-
Brasil.aspx. 
 

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

Sim.  
 

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

Principais Comitês de Governança Corporativa do Banco BNP Paribas Brasil S/A 
 
Comitê de Auditoria 
Periodicidade: Trimestral ou extraordinária 
Processo Decisório: Consenso 
Membros Efetivos: Diretora Presidente; COO (membro qualificado); Diretor Jurídico (coordenador); Diretor 
de Compliance & Controles / PLD; 
Participantes Convidados: A critério do próprio comitê, definido previamente, tais como profissionais da 
área contábil, auditoria interna e conselheiro externo, entre outros. 
Pauta: Pré-estabelecida 
As atas e materiais que documentam as decisões de comitê são arquivados por período mínimo de cinco 
anos. 
 
Comitê de Compliance 
Periodicidade: Bimestral 
Processo Decisório: Consenso 
Membros Efetivos: Presidente; Diretor de Compliance & Controles / PLD (coordenador); Diretor Jurídico; 
Diretor Gerenciamento Crédito; Responsável Corporate Coverage; Responsável IB E&C Coverage; 
Responsável Compliance; Conselheiro Externo 
Participantes Convidados: Responsáveis Linhas de Negócios (eventual); COO (eventual); Responsável 
Auditoria Interna (permanente). 
Pauta: Pré-estabelecida 
As atas e materiais que documentam as decisões de comitê são arquivados por período mínimo de cinco 
anos. 
 

http://www.bnpparibas.com.br/Paginas/BNP-Paribas-Brasil.aspx
http://www.bnpparibas.com.br/Paginas/BNP-Paribas-Brasil.aspx
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Comitês Relacionados Especificamente à Atividade de Administração de Fundos 
 
Comitê de Administração Fiduciária 
Periodicidade: Mensal ou Extraordinária. 
Processo Decisório: Consenso. 
Membros Decisórios: Presidente: Diretor Responsável pela Administração Fiduciária; Responsável 
Compliance: Diretor Responsável pelo Compliance do Banco BNP Paribas Brasil S.A.; Responsável 
Comercial: Responsável da linha de negocio BNP Paribas Securities Services; Responsável das Atividades: 
Head AFS . 
Membros Consultivos: Gerente de Operações, Gerente Contábil, Gerente BCM, BI & Client Desk, Gerente 
de Risco e Controles, Representante Legal. 
Pauta recorrente: Certificar o cumprimento dos requerimentos das instruções CVM558, 555, 539, entre 
outras. Discutir informações relevantes das atividades exercidas, do desenvolvimento comercial e dos 
impactos de Compliance. Identificar e mitigar os riscos potenciais. 
As atas e materiais que documentam as decisões de comitê são arquivados por período mínimo de cinco 
anos. 
 
Comitê de Precificação e Risco 
Periodicidade: Mensal ou Extraordinária. 
Processo Decisório: Consenso. 
Membros: Head da AFS, Gerente Risco e Controles, Gerente de Precificação e Coordenador de Risco. 
Pauta recorrente: Precificação, Riscos Financeiros e os assuntos de riscos de Mercado, Liquidez, Crédito, 
entre outros. 
As atas e materiais que documentam as decisões de comitê são arquivados por período mínimo de cinco 
anos. 
 
Comitê: Priorização – BP2S AFS 
Periodicidade: Extraordinária 
Processo Decisório: Consenso 
Membros: BP2S AFS, IT BP2S CCS 
Pauta recorrente: Apresentação dos itens priorizados que foram atendidos, priorizar os itens em Aberto. 
Documentação: as Atas e apresentações são armazenadas por tempo Indeterminado. 
 
Comitê: Steering Committee BP2S AFS&CCS 
Periodicidade: Mensal 
Processo Decisório: Consenso 
Membros: BP2S AFS, BP2S CCS, Security, IT I&P, IT BP2S CCS, IT BP2S AFS, LATAM APS 
Pauta recorrente: Highlights AFS, Highlights CCS, Projetos em estudo, Projetos em andamento, Projetos 
Regulatórios. 
Documentação: as Atas e apresentações são armazenadas por tempo Indeterminado. 
 

2.14 Se o grupo econômico da empresa presta serviços de administração, controladoria e custódia 
descreva a estrutura e o relacionamento com a empresa de gestão (anexar Resumo Profissional 
conforme modelo constante na Seção 3) 

N/A – pois estamos respondendo como  “ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO”, e não Gestor de FUNDOS 
 

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

Sim. Existe uma gerencia de IT Investment Solution com atividades que se resume em prover o suporte às 
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ferramentas utilizadas pelas áreas de Administração Fiduciária, bem como garantir a continuidade 
operacional no dia a dia atendendo com eficiência as demandas das áreas usuárias. 
 
Os profissionais designados à atender as áreas de Administração Fiduciária, possuem conhecimento das 
ferramentas utilizadas bem como  conhecimento das melhores práticas utilizadas pelo mercado.   
 

 
3 - Números da Empresa 
 

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

Ano Patrimônio sob gestão 
(posição de final de 
período) 

Número de pessoas que 
trabalham na empresa 

Número de fundos sob 
adm 

2012 16,911.64(bilhões) 15 
 

153 
 

2013 14,905.59 (bilhões)  
 

15 
 

146  
 

2014 16,165.89 (bilhões) 
  

16 
 

151  
 

2015 20,695.56 (bilhões) 
 

27 
 

160 
 

2016 28,352.29 (bilhões) 
 

27 
 

175 
 

2017 36,779.452 (bilhões) 
 

35 
 

184 
 

01/2018 até 04/2018   41,327.001 (bilhões) 
 

  49 
 

195 
 

 

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

 
 Fundos: 

 Domicílio local 
 Domicílio em outro país 

 

Nº 
 

195 
0 

% Carteira 
 

92,02% 
0% 

 

 Clubes 1   
 

0,08%  

 Carteiras: 
 Domicílio local 
 Res. Nº 2.689 

 

 
35 
0 

 
5,90% 

0% 
 

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

Tipo Nº Exclusivos % Total 

 Curto Prazo 0 
 

0 
 

0% 
 

 Referenciado 13  1 
 

16,98% 
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 Cambial 0  0 
 

0% 
 

 Renda Fixa 62 
 

18 35,44% 
 

 Multimercado 89 
 

22 
 

30,18% 
 

 Dívida Externa 0 
 

0 
 

0% 
 

 Ações 18 
 

4 
 

2,84% 
 

 FIDC 1 
 

1 
 

0,03% 
 

 FIP 3 
 

0 
 

0,52% 
 

 FIEE 0 
 

0 
 

0% 
 

 FII 1 
 

0 
 

0,01% 
 

 Fundo de Índice (ETF) 5 
 

0 
 

13,98% 
 

 Outras categorias  3 
 

 0 
 

0,03% 
 

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

62 
 

3.5 Considerando o volume total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco maiores 
distribuidores ou alocadores? 

6% 
 

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

6% 
  

3.7 Qual a distribuição do passivo segundo tipologia de investidor? 

Tipo nº 
% 

Passivo 

 Pessoas Físicas 24.584 
 

57,43% 
 

 Empresas 475 
 

1,11% 
 

 Instituições Financeiras/ Seguradoras/ Soc. de Capitalização 45 
 

0,11% 
 

 Investidores Institucionais Previdenciários 896 
 

2,09% 
 

 Distribuidores, Alocadores (inclui fundos de fundos de terceiros e family offices) 16.757 
 

39,15% 
 

 Investidor Estrangeiro 48 0,11% 



 

 

 

  

 
12 

 

  

 Governo 0 0% 
 

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

1 7,5% 

2 5,95% 

3 5,18% 

4 3,93% 

5 3,57% 

6 2,87% 

7 2,73% 

8 2,35% 

9 2,16% 

10 2,16% 
 

 
4 - Receitas da Empresa 
 

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

Taxa de Administração 
 

4.2 Qual parcela do resultado da Empresa vem da atividade de gestão de carteiras? 

O Banco BNP Paribas Brasil S/A (“BNPP”) desempenha a atividade de Administração de Carteira de Títulos 
e Valores Mobiliários, na categoria de Administrador Fiduciário, bem como de distribuidor das cotas dos 
fundos de investimento administrados pelo próprio BNPP. 
 
Conforme faculta a Deliberação CVM nº 764, o BNPP também efetua a gestão da carteira de fundos de 
investimento destinados aos recursos próprios. 
 

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

Sim. 
 

 
5 - Recursos Humanos 
 

5.1 Quais as regras de remuneração ou comissionamento dos funcionários e associados? 

 Os diretores estatutários estão sujeitos à politica global de remuneração do grupo, incluindo 
prática de diferimento de remuneração variável e demais disposições previstas na Resolução 3.921 
do Conselho Monetário Nacional, publicada pelo Banco Central. 

 Todos os demais funcionários com vínculo pela CLT são elegíveis a uma remuneração fixa 
composta por 13,33 pagamentos ao ano, divididos em 12 pagamentos mensais, um décimo 
terceiro salário e um terço adicional por férias. A remuneração fixa é formada por um salário base e 
uma gratificação de função. 

 Todos os funcionários são elegíveis a receberem uma bonificação discricionária anual com base no 
desempenho da instituição e no desempenho individual, aferido anualmente. 
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 Não existem cargos comissionados. 

 

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

Incentivo de Longo Prazo, planos baseados em ações; Desenvolvimento Plano de Carreira Individualizado – 
Personal Development Plan 
 

5.3 Existe uma política para treinamento e desenvolvimento profissional dos funcionários/associados? 
Qual? 

Além dos treinamentos  obrigatórios como prevenção à lavagem de dinheiro, regras de investimentos 
pessoais, entre outros, anualmente a área de Recursos Humanos fará uma atualização do Plano de 
Treinamento considerando as necessidades individuais conforme discutidas e planejadas nas avaliações 
anuais de desempenho, bem como as definições de desenvolvimento das diferentes frentes do Banco e 
demandas específicas como por exemplo alterações de necessidades devido a definições dos orgão 
reguladores ( Banco Central, ANBIMA, etc). As solicitações são documentadas em formulário específico e 
submetidas ao RH e ao head da área para analise e aprovação 

 
6 - Informações Gerais 
 

6.1 Qual o limite para o crescimento dos ativos sob gestão suportado pela atual estrutura da Empresa 
(instalações, equipe, hardware e software)? Existem planos de expansão? 

Vide Formulário de Referência, Anexo 15-II, disponível no website da CVM e anexo  
 

6.2 A empresa já foi objeto de avaliação por agência de rating? Qual a nota atribuída à gestão? (anexar 
relatório mais recente) 

N/A – O BANCO BNP PARIBAS S.A. não presta serviços de gestão de recursos de Terceiros. 
 

6.3 A empresa já recebeu alguma premiação por publicações ou entidades no que tange à qualidade e 
ao histórico de gestão? Quais? 

N/A – O BANCO BNP PARIBAS S.A. não presta serviços de gestão de recursos de Terceiros. 
 

 
7 - Informações Operacionais 
 

7.1 - Análise Econômica e Pesquisa 

7.1.1 Descreva a estrutura de análise econômica e de pesquisa da empresa (anexar Resumo Profissional 
conforme modelo constante na Seção 3) 

N/A – pois estamos respondendo como  “ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO”, e não Gestor de FUNDOS 
 

7.1.2 Principais mudanças na equipe de pesquisa nos últimos cinco anos 

N/A – pois estamos respondendo como  “ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO”, e não Gestor de FUNDOS 
 

7.1.3 Utiliza research próprio ou de terceiros? Em que proporções? 

N/A – pois estamos respondendo como  “ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO”, e não Gestor de FUNDOS 
 

7.1.4 Caso utilize research próprio, quais ferramentas de análise são utilizadas no processo decisório? 
Esta equipe trabalha exclusivamente para o buy side ou também produz relatórios e informações 
para outros (sell side)? 

N/A – pois estamos respondendo como  “ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO”, e não Gestor de FUNDOS 
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7.1.5 Que serviços ou sistemas são contratados para apoio na análise? 

N/A – pois estamos respondendo como  “ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO”, e não Gestor de FUNDOS 
 

7.2 – Gestão de Recursos 

7.2.1 Descreva a estrutura de gestão de recursos da empresa (anexar Resumo Profissional conforme 
modelo constante na Seção 3) 

N/A – pois estamos respondendo como  “ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO”, e não Gestor de FUNDOS 
 

7.2.2 Principais mudanças na equipe de gestão nos últimos cinco anos. 

N/A – pois estamos respondendo como  “ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO”, e não Gestor de FUNDOS 
 

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

N/A – pois estamos respondendo como  “ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO”, e não Gestor de FUNDOS 
 

7.2.4 Qual o processo de seleção e acompanhamento das corretoras? 

N/A – pois estamos respondendo como  “ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO”, e não Gestor de FUNDOS 
 

7.2.5 Liste as corretoras aprovadas. 

N/A – pois estamos respondendo como  “ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO”, e não Gestor de FUNDOS 
 

7.2.6 Que critérios orientam a divisão de ordens entre as corretoras selecionadas? Comente 
concentração, rodízio e o uso de discount brokers e research brokers. 

N/A – pois estamos respondendo como  “ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO”, e não Gestor de FUNDOS 
 

7.2.7 Qual é a política de gestão de caixa da empresa? Há uso de operações compromissadas com 
títulos públicos, outros fundos de investimento, CDBs de um dia? Descreva-a. 

N/A – pois estamos respondendo como  “ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO”, e não Gestor de FUNDOS 
 

7.2.8 Como a gestão controla o prazo médio dos títulos para fundos de longo prazo, para fins de sua 
classificação tributária? 

N/A – pois estamos respondendo como  “ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO”, e não Gestor de FUNDOS 
 

7.2.9 De que forma o desempenho dos gestores e dos fundos é avaliado? 

N/A – pois estamos respondendo como  “ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO”, e não Gestor de FUNDOS 
 

7.2.10 A quem os gestores prestam conta da performance dos fundos? 

N/A – pois estamos respondendo como  “ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO”, e não Gestor de FUNDOS 
 

7.3 – Risco 

7.3.1 – Estrutura 

7.3.1.1 Descreva a estrutura de gerenciamento de riscos da empresa (anexar Resumo Profissional 
conforme modelo constante na Seção 3) 

A área de Riscos e Controles da BP2S é composta pelo Head da área dividido por duas estruturas com dois 
gerentes, uma gerencia em Riscos  e outra gerencia em Compliance. A área reporta para o Head da 
Securities Services no Brasil 
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7.3.1.2 Quem é o responsável pela área e a quem se reporta? 

Angela Amodeo é a responsável pela área de Riscos e Controles e se reporta para o Head da Securities 
Services no Brasil. 

7.3.1.3 Principais mudanças na equipe de risco nos últimos cinco anos. 

Em 2016, Angela Amodeo foi Contrata pela Instituição e assumiu a responsabilidade de toda estrutura de 
Riscos e Controles da Administradora. Ainda em 2016, foi contratada a Gabriela Cardoso, responsável pela 
atividade de Compliance de Fundos. Cassio Reis também compôs a equipe em 2016, responsável para tocar 
a área de Risco de Mercado e Pricing. 
 

7.3.1.4 Que serviços/sistemas são utilizados para apoio no controle de risco? São desenvolvidos 
internamente ou contratados junto a terceiros? Quem os fornece? Como foram escolhidos? 
Citar, especificamente, por tipo de risco (crédito, contraparte, preço, liquidez e operacional). 

A área utiliza o Sistema Mitra da Luz Engenharia Financeira, para analisar e monitorar informações de 
Risco, que calcula e gera relatórios com a exposição de Risco de Mercado de todos os fundos sob 
Administração do Banco BNP.  Para controles de Enquadramento dos Fundos no pós trader, a área utiliza o 
sistema de mercado Nexxus. 
 

7.3.1.5 Quais são os relatórios de riscos, com que freqüência são gerados, o que contêm e quem recebe 
e analisa estes relatórios? 

Diariamente são gerados relatórios de Risco que monitoram o nível de Risco dos Fundos administrados pelo 
BNP, frente aos limites pré estabelecidos, assim como o aumento em relação ao nível de risco do dia 
anterior.  
Adicionalmente, mensalmente são criados relatórios específicos de Risco e Posição de Carteiras para os 
clientes.  
Para Enquadramento, diariamente são gerados arquivos por fundos com a analise de todas as regras e 
limites legais e em Atendimento aos regulamentos. 
O Administrador mantem comunicação direta com os Gestores dos Fundos, quando, em seus 
monitoramentos aos processos do Gestor, apure alguma inconsistência. 
 

7.3.2 - Risco de Crédito 

7.3.2.1 Descreva a metodologia de gestão do risco de crédito das carteiras. 

Informamos que todos os ativos integrantes das carteiras dos fundos de investimento são precificados no 
encerramento do mercado, que tem como referência a data de avaliação (D0). Para os fundos com cota de 
abertura, os títulos de renda fixa são capitalizados com um dia de CDI. 
Porém, para analise de Risco de Crédito, o Administrador conta com a estrutura das equipes de crédito dos 
gestores contratados. Assim sendo, antes do administrador firmar relacionamento com algum gestor, o 
mesmo realiza um processo de diligencia em todos os processos do gestor. Tal diligencia engloba um 
questionário especifico para Crédito Privado, para entendermos a estrutura do Gestor e os ativos 
pretendidos pelo mesmo. 
 

7.3.2.2 Como cada nova operação de crédito é analisada e aprovada? 

Os gestores são obrigados a informar o administrador em no mínimo 2 dias uteis o ativo de crédito 
pretendido pelo gestor, e o mesmo terá que ser aprovado pelo administrador após criteriosa analise que 
engloba processo de precificação e analise de limites do ativo. 
Tal ativo só poderá compor a carteira do fundo após a aprovação do Administrador. 
 

7.3.2.3 A empresa, independentemente do critério de precificação, possui algum procedimento ou 
estratégia no caso da iminência ou ocorrência de eventos de inadimplência? 

No caso de default de empresa emissora, adotam-se os seguintes procedimentos: Consultaremos o 
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mercado de créditos em recuperação para avaliar a possibilidade de venda dos créditos. Paralelamente a 
área de Risco fará uma avaliação da situação econômica financeira da empresa, constando nesta a opinião 
do Fiduciário, da empresa e se possível, de no mínimo mais um credor. A partir dessa avaliação, será 
estimada uma probabilidade de recuperação do montante investido, comparada com eventual mercado 
secundário, que será submetida ao Comitê de Precificação. Caso haja diferença não muito significativa 
entre mercado e nossa avaliação, adotaremos o preço de mercado. Caso a diferença seja muito significativa 
o Comitê de Precificação arbitrará o preço a ser marcado utilizando como limites o valor de mercado e 
nossa avaliação, justificando eventual diferença. Na eventualidade da situação da empresa emissora ter se 
deteriorado significativamente e avaliação de que a chance de recuperação é muito pequena, será 
provisionado como perda 100% do valor investido. Adicionalmente, dependendo da representatividade do 
título em relação ao patrimônio líquido do fundo, deverá ser decidido juntamente com a área de 
Compliance, pelo fechamento para aplicações ou cisão dos fundos detentores do ativo em questão. 
 

7.3.3 - Risco de Contraparte 

7.3.3.1 Descreva a metodologia de gerenciamento do risco de contraparte. 

Novamente informamos que estão preenchendo o questionário na categoria de Administração de Fundos, 
desta forma, sempre que um gestor quiser operar com uma Corretora, o Administrador deverá ser 
informado pois, além do processo de due diligence do Gestor na Corretora, o Administrador possui um 
processo segregado para a analise da Contraparte. 
 

7.3.3.2 Como são selecionadas as contrapartes e aprovados seus limites? 

Novamente informamos que estão preenchendo o questionário na categoria de Administração de Fundos, 
desta forma, sempre que um gestor quiser operar com uma Corretora, o Administrador deverá ser 
informado pois, além do processo de due diligence do Gestor na Corretora, o Administrador possui um 
processo segregado para a analise da Contraparte. 
 

7.3.4 - Risco de Preço 

7.3.4.1 Descreva a(s) metodologia(s) adotada(s) para a apuração do risco de preço (ex: VaR, Stress Test, 
Stop loss, etc). 

Diariamente são gerados Relatórios de Risco de Mercado de todos fundos sob Administração, onde são 
calculados o VaR e a variação da cota. Além disso, diariamente, a rentabilidade dos ativos é analisada 
através de uma “Banda de Retornos” pré estabelecida, onde aqueles ativos que ultrapassarem o nível 
aceitável de retorno, são analisados de forma individual, e o estouro deverá ser justificado.    
 

7.3.4.2 Como são formalizados os controles de risco de preço? 

N/A – pois estamos respondendo como  “ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO”, e não Gestor de FUNDOS 
 

7.3.4.3 Como é realizado o controle e o monitoramento de limites das estratégias (ex.: books tais como 
volatilidades, direcionais, arbitragens etc)? Com que frequência de atualização? 

N/A – pois estamos respondendo como  “ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO”, e não Gestor de FUNDOS 
 

7.3.4.4 Nos casos de posições que ultrapassem seus limites, como é o processo de tomada de decisão 
para o reenquadramento? 

N/A – pois estamos respondendo como  “ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO”, e não Gestor de FUNDOS 
 
 

7.3.4.5 O administrador ou o custodiante realiza controles de risco adicional para as carteiras do gestor? 
Em caso afirmativo, fornecer detalhes. 
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Periodicamente o Administrador realiza testes a respeito dos riscos de liquidez, mercado e crédito em 
relação às carteiras dos fundos de investimento. 
 

7.3.5 - Risco de Liquidez 

7.3.5.1 Descreva a(s) metodologia(s) adotada(s) para a apuração do risco de liquidez, incluindo o 
tratamento de baixa liquidez e/ ou resgates excessivos. 

N/A – pois estamos respondendo como  “ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO”, e não Gestor de FUNDOS 
 

7.3.5.2 Como é realizado o controle e o monitoramento de limites das estratégias (ex.: books tais como 
volatilidades, direcionais, arbitragens etc)? Com que frequência de atualização? 

N/A – pois estamos respondendo como  “ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO”, e não Gestor de FUNDOS 
 

7.3.6 - Risco Operacional 

7.3.6.1 Descreva a metodologia de gestão do risco operacional. 

Seguimos o item 6 da Politica de Risco Operacional do BNP Paribas, em anexo. 
 

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

   Liquidação física e financeira de acordo com as normas dos depositários e câmaras de liquidação, bem 
como a validação das informações recebidas das partes envolvidas para Renda Fixa, Renda Variável e 
Derivativos. Conciliação das posições registradas juntos aos depositários, agentes escrituradores, câmaras 
e sistemas de liquidação e instituições intermediárias autorizadas ou mantidas em meio físico, perante os 
controles internos do custodiante, considerando os títulos públicos, privados e derivativos. Emissão de 
extratos para clientes, referentes às movimentações dos ativos.  Para execução destas atividades são 
utilizados direta e indiretamente os sistemas Atlas, AceTP, YMF (SAC, FRONT, MCA, SAT, COT), CETIP 
(B3), CBLC (B3), Intellimatch, JD, Infocenter, Infotreasury e Sian. 
 

7.3.6.3 Descreva os principais pilares dos planos de contingência, continuidade de negócios e 
recuperação de desastres adotados pela sua empresa. 

Na ocorrência de um incidente, o Comitê de Crise será acionado e irá avaliar a necessidade de ativação do 
plano de contingência. A área de Continuidade de Negócios irá trabalhar em conjunto com as áreas 
técnicas para viabilizar as contingências e em conjunto com as áreas de negócio a fim de garantir que a 
mesmas continuem operacionais. Se necessários, os clientes serão informados sobre o incidente e ações 
corretivas pelos respectivos Relationship Managers. 
Como opções de contingência, o BNP Paribas possui 95 estações de contingência, (distante 15km do 
edifício principal), bem como Backup Datacenter (localizado no mesmo edifício das estações de 
contingência). Como último recurso poderá ser disponibilizado Acesso Remoto aos funcionários críticos. 
 

7.3.6.4 Descreva a política de segurança da informação. 

O grupo possui a política Sites and Physical Assets Security Requirements, que, estabelece algumas regras 
do domínio do Segurança Física e endereça os seguintes itens de controle de acesso físico: 
Segregação entre áreas seguras entre estruturas com diferentes usos diferente dentro de uma mesma 
zona; 
Áreas seguras devem ser protegidas com controle de acesso físico adequado e o acesso deve ser permitido 
somente às pessoas autorizadas; 
Trilhas de auditorias de todos os acessos devem ser mantidos e guardados com os devidos controles de 
segurança; 
O histórico de acesso deve ser periodicamente checado. A revisão deve permitir a detecção de acessos 
autorizados em horários incomuns e tentativas e acessos em áreas não permitidas; 
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Todos os acessos às áreas controladas devem ser regularmente revistos, atualizados e revogados quando 
necessário. A revisão inclui a verificação de pessoas autorizadas a entrar às áreas em questão e a contra a 
lista de implantada no sistema de controle de acesso. Esta revisão deve ser realizada anualmente para as 
áreas controladas e semestralmente para as áreas seguras. 
A política de gerenciamento de acessos lógico do BNP Paribas Brasil estabelece os requisitos funcionais 
referentes a identificação, autenticação, concessão de direitos de acesso, controle dos acessos concedidos, 
e  o não repúdio. O principal objetivo do controle de acesso é garantir que o direito de acesso ao ativo são 
garantidos as pessoas ou programas de acordo com a politica de acessos verificando a autenticidade do 
solicitante antes da autorização do acessos. 
O modelo de governança de identidade e acesso implantado no BNP Paribas Brasil institui que todos os 
acessos devem ser devidamente formalizados e gerenciados pela ferramenta de gestão de identidade, 
assegurando as etapas de aprovação e provisionamento a cada ativo, na etapa de aprovação é de 
responsabilidade do gestor do colaborador e gestor do ativo solicitado aprovarem o acesso assegurando 
assim controles internos de acesso ao ativo. 
A revisão de direitos de acessos é executada periodicamente de acordo com a criticidade do ativo em dois 
escopos  a revisão de direitos do colaborador e revisão direitos de sistema, a revisão de acessos de direitos 
do colaborador possui como finalidade ao gestor identificar se os direitos de acessos vinculados ao usuário 
são condizentes com suas funções e com o necessário para execução de suas atividades, na revisão de 
acessos pelo gestor do ativo o objetivo é verificar a segregação de função dos direitos e os usuários 
elencados com acesso ao sistema. 
A política de uso de senhas determina que as senhas são de uso pessoal e intransferível devendo ser 
mantidas em sigilo, a disponibilização da senha à terceiros é considerada infração grave. 
 Todas as exceções aos requisitos elencados na política são mapeados e aprovados pelo CISO mediante a 
avaliação dos riscos envolvidos. 
 

7.3.6.5 Existe sistema de gravação de ligações telefônicas? Qual a política de escuta das gravações? 

Sim, existe sistema de gravação de ligações telefônicas cujo escopo assim como a politica de escuta são 
definidas pela área de Compliance. 
 

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

O escopo procedimentos de backup é bastante abrangente comtemplando também o conteúdo dos 
servidores e bases de dados. Os dados das estações de trabalho não são cobertos pelos procedimentos. 
Duas cópias são produzidas diariamente, no datacenter primário armazenada pelo sistema backup-to-disk 
por 60 dias e automaticamente replicada para o datacenter secundário armazenada pelos mesmos 60 dias. 
Mensalmente são produzidas duas cópias pelo sistema backup-to-tape, uma interna e outra externa. 
A interna permanece no cofre do BNPP no datacenter em ambiente apropriado, climatizado e seguro. 
A externa é enviada para uma empresa especializada em guarda de mídias. 
Os backups diário e semanal são retidos por dois meses, os mensais por não menos que 10 anos. 
 

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

O Datacenter é mantido dentro de cages trancados, onde o BNPP possui a chave de acesso (outra chave 
fica em posse da empresa responsável pelo armazenamento por questões de segurança). Para acessá-lo, a 
equipe de IT do BNPP deve abrir um ticket no site da empresa e no local o visitante deverá apresentar um 
document official com foto. A visita é acompanhada durante todo o tempo por analistas da empresa. As 
portas de acesso possuem mecanismos de tranca automatica e o prédio possui CCTV. 
 

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

Há em torno 630 servidores – dentre estes físicos ou virtuais de tecnologia Windows, Linux ou Unix – 
dispostos  em dois datacenters, um primário e outro secundário, interligados por links contingenciados. A 
capacidade de armazenamento de dados em equipamentos dedicados, também instalados nos 
datacenters, é de 207TB aproximadamente. 
Há aproximadamente 3400 portas de rede, 1000 estações de trabalho e 1195 ramais em tecnologia VOIP no 
escritório. 
Os datacenters contam com no-breaks e geradores de energia ambos em sistemas contingenciados. 
Os links externos, inclusive com internet, contam com os devidos sistemas de controle de perímetro. 
 

7.3.6.9 A instituição possui filtro de e-mail, firewall e sistemas de antivírus? 

O BNPP conta com sistemas de filtro de e-mails IronPort; assim como firewalls de Internet, DMZ, Etranets, 
IPT; também sistemas de IPS, webproxy e proxy reverso; além de contar com o sistema de antivírus McAfee 
para todo o parque de servidores e estações. 
 

7.3.6.10 São realizados testes periódicos para verificação de segurança e integridade de sistemas? Com 
que frequência? 

Todos os sistemas de informação do BNP Paribas são classificados em três níveis de sensibilidade à fraude e 
de acordo com a Confidencialidade, Integridade, Disponibilidade e Rastreabilidade. Estas classificações são 
validadas pela área de segurança da informação através da documentação de segurança do sistema (Global 
Security Form). A combinação destes fatores define a criticidade do sistema, que guia quais controles 
devem estar implantados para garantir os requisitos de segurança e a periodicidade de execução de testes. 
Estas definições estão estabelecidas no Baseline de Segurança de Aplicações. 
Os principais testes descritos no Baseline de Segurança de Aplicações são: 

 Antes da entrada em produção, todas as aplicações classificadas como Serious ou Extreme e todas 
expostas à internet devem ter o código-fonte inspecionado de forma estática em busca de 
vulnerabilidades;  

 Varreduras de vulnerabilidade no nível da aplicação devem ser feitas em ambientes de produção 
para todas as aplicações expostas na internet;  

 Testes de intrusão devem ser feitos em ambientes de pré-produção antes do Go-Live para todas as 
aplicações expostas à internet;  

 Anualmente as aplicações classificadas como Extreme ou expostas à internet devem possuir seus 
níveis de criticidade revalidados, aplicações com outros níveis são revalidadas a cada dois anos; 

 Qualquer alteração na aplicação requer uma revalidação para verificar se houve alteração da 
criticidade;  

 Todas as aplicações sensíveis à fraude devem ser revisadas a cada dois anos; 

 Códigos-fonte de aplicações expostas à internet devem ser revisados, em busca de 
vulnerabilidades, anualmente;  

 Varredura de vulnerabilidade no nível da aplicação deve ser feita no mínimo mensalmente para 
aplicações expostas à internet; 

 Varredura de vulnerabilidade no nível da aplicação deve ser feita anualmente para aplicações 
classificadas como Extreme e Serious;  

 Testes de penetração devem ser realizados anualmente em todas as aplicações expostas na 
internet. 

 

 
8 - Compliance e Auditoria Interna 
 

8.1 Quem são os responsáveis pelas áreas de compliance e auditoria interna e a quem se reportam? 



 

 

 

  

 
20 

 

A área de Compliance do BNP Paribas Brasil assessora as áreas de negócios para que suas atividades sejam 
conduzidas de acordo com as regras emitidas pelos reguladores, autorreguladores, melhores práticas de 
mercado e diretrizes internas do Grupo BNP.  A estrutura do departamento é segregada por áreas de 
conhecimento e funções (advisors, surveillance, testing, risk assessment, etc). A diretora do departamento 
é membro do Comitê Executivo e tem uma linha de reporte local para a CEO e funcionalmente para o Head 
de Compliance Americas em Nova Iorque assegurando a autonomia e independência da área frente as 
outras áreas operacionais desta Instituição. A estrutura mudou significativamente durante o ano de 2017 
pois foi reorganizada e expandida para garantir o adequado atendimento ao Banco BNP e suas áreas de 
negócio 

8.2 Descreva o processo para adesão ao Código de Ética e Conduta, bem como suas atualizações, 
pelas pessoas que trabalham na empresa. 

O BNP Paribas institui, a todos os colaboradores, a adoção ao Código de Ética Global do Grupo. O 

documento estabelece os princípios e diretrizes adotadas na condução das atividades, bem como visa 

orientar seus colaboradores quanto às normas legais e regulamentares do Mercado financeiro.  brasileiro.    

O processo de adoção ao código inicia-se no momento de contratação, onde os colaboradores assinam 

uma declaração atestando o recebimento, leitura, ciência e concordância com todas as disposições 

presentes no documento, bem como assumem a responsabilidade e compromisso de obedece-lo. 

O departamento de Compliance é responsável por assegurar que a informação contida no documento está 
em plena conformidade com as normas legais e regulamentares do Mercado financeiro, instituindo assim 
um processo de atualização anual. 
 

8.3 Descreva a política de investimentos pessoais e seu monitoramento.   

A Política de Investimentos Pessoais institui conjunto de regras e controles voltados ao gerenciamento de 

investimento financeiros dos colaboradores do BNPP, bem como descreve o processo de classificação de 

sensibilidade. Em conformidade com as diretrizes regulatórias, todos os colaboradores expostos a 

informações privilegiadas, confidências e/ou materiais devem ser classificados de acordo com os níveis de 

sensibilidade e ter seus investimentos pessoais monitorados.   

O controle de PAD é realizado nas seguintes por meio das seguintes etapas:  

1º— Ao iniciar as atividades, os colaboradores recebem um e-mail da área de Compliance, indicando o nível 

de sensibilidade de sua função e as regras/restrições aplicadas a sua determinada. A partir da classificação, 

o mesmo receberá orientação de Compliance para proceder com o reporte de suas contas e aquisição de 

novos produtos de investimento.  

2º— Quando desejar adquirir produtos financeiros determinados restritos, o colaborador deverá solicitar 

aprovação de seu gestor, via sistema PAD, e posteriormente a análise e consentimento de Compliance 

Nova York.  

3º— Mensalmente, os colaboradores devem encaminhar seus extratos para o devido monitoramento de 

Compliance Nova York.  

4º— O Compliance Local deve prestar suporte aos colaboradores quanto as suas duvidas e possíveis 

problemas com o processo.  

 

8.4 Existe fundo ou outro instrumento de investimento exclusivo para sócios e executivos da 
empresa? 

Não  
 

8.5 Descreva as regras para investimento dos recursos próprios da empresa. 
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N/A – pois estamos respondendo como  “ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO”, e não Gestor de FUNDOS 
 

8.6 Descreva os procedimentos para o controle de meios de comunicação alternativos ao sistema 
corporativo visando à administração de conflitos de interesse tais como front running, 
vazamento de informações confidenciais etc. (exemplos de meios de comunicação alternativos: 
telefone celular, sistemas de mensagens instantâneas e de webmail externo) 

A política de segurança do Grupo BNPP tem como objetivo não só proteger os nossos colaboradores, mas 
também a integridade dos ativos de informação da Instituição de todos e quaisquer tipos, seja interno ou 
externo, proposital ou acidentalmente. 
A não observância das Diretrizes da Política de Seguranca da Informação do BNPP pode resultar em 
medidas disciplinares, até e incluindo a rescisão do seu contrato. 
 
A Política de Segurança do Grupo BNPP regulamenta que: 

 Os ativos serão classificados conforme o nível de proteção exigido; 
 As informações serão protegidas contra acessos não autorizados; 
 A confidencialidade da informação será assegurada; 
 A integridade da informação será mantida; 
 As exigências de segurança do pessoal serão cumpridas; 
 A segurança ambiental, lógica e física, incluindo a segurança das comunicações, será mantida; 
 As exigências contratuais, regulamentares e legais serão cumpridas; 
 Os planos de continuidade das atividades serão produzidos, mantidos e testados; 
 Todas as violações de segurança, reais ou suspeitas, serão relatadas ao, e prontamente 

investigadas pela área de Segurança da Informação. 
 
 Pesquisas e Privacidade : Os bens do Grupo BNPP são, exclusivamente, do controle da Instituição e 
reservamos o direito de monitorar, pesquisar ou limitar o acesso a qualquer das partes desses bens ou 
quaisquer objetos comprados com os bens da Instituição. 
O BNPP tem monitora as conversas telefônicas e/ou imagens gravadas no circuito interno dos 
colaboradores, transmissões de informações e comunicações via midias como internet, emails. 
 
Política de UID e Senha: O ID é unico e pessoal para cada colaborador e deverá ser utilizado pelo mesmo 
para acesso ao software e banco de dados não pode ser passado para outros colaboradores ou terceiros. As 
senhas são secretas  e intransferíveis sendo vedada o seu compartilhamento com outros colaboradores ou 
Terceiros. A cada 60 dias, o próprio sistema solicita a alteração de sua senha, não devendo ser utilizada a 
mesma, conforme política de segurança da informação. 
Uso de Sistemas/Ferramentas: Todos os sistemas de comunicação telefônica e eletrônica (incluindo, entre 
outros, e-mail, mensagem de voz, telefone e acesso à internet) e todas as informações transmitidas, 
recebidas ou armazenadas nos sistemas do BNPP são de propriedades da Instituição.  O Grupo BNPP se 
reserva no direito de monitorar, ler, preservar ou divulgar os conteúdos das comunicações eletrônicas para 
qualquer finalidade. Para prevenir o abuso da tecnologia do Grupo BNPP, monitoramos o uso do sistema de 
comunicações eletrônicas, incluindo o uso de e-mail, mensagem de voz e Internet. O Grupo não permite o 
abuso de seus sistemas de comunicações eletrônicas. Os colaboradores são proibidos de acessar qualquer 
e-mail ou mensagem de voz que não for o seu próprio ou usar qualquer acesso a internet de outro sem 
aprovação. O uso indevido do e-mail, mensagem de voz ou a internet resultarão em uma ação disciplinar 
adequada ou imediata rescisão do emprego com o Grupo. 
 
E-mail & Uso da Internet:  

 Privacidade – Observe que e-mail não é garantia de privacidade. Pessoas que operam o sistema 
tem acesso a todos os e-mails. 
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 Baixar Software – Vedado baixar arquivos executáveis da Internet, com exceção dos aprovados e 
intermediados pelo Help Desk do BNPP. 

 Reputação – O uso inapropriado da Internet pode resultar em constrangimento à Instituição e ao 
colaborador. Para evitar este tipo de Risco, toda conexão feita na Internet é rastreada ao log 
deixando uma trilha de identificação pessoal (IP) fácil de ser rastreada por outros. 

 Uso – O acesso à Internet e ao e-mail deve ser somente para fins comerciais. 
 Direitos Autorais – Os usuários devem respeitar a proteção legal fornecida pelos acordos de licença 

e direitos autorais. 
Usos proibidos: Acesso a sites ofensivos e obscenos são proibidos e bloqueados. O uso do ID de um outro 
colaborador ou acesso aos arquivos pessoais dele sem o seu consentimento está estritamente proibido e o 
colaborador necessita do crachá para acessar a rede. Transmissão de e-mails ou arquivos com assédio, 
discriminação ou de outra forma censuráveis (como determinado pelo recebimento) é proibido e são 
monitorados. 
 
Uso do Telefone: As linhas telefônicas do BNPP são reservadas somente para o uso commercial e as áreas 
com acesso a informações sigilosas e contatos com clientes possuem gravação de ramais. 
 

8.7 Como são verificados os procedimentos que visem ao combate à lavagem de dinheiro feitos 
pelos seus distribuidores. 

A fim de garantir plena conformidade com a legislação vigente e prevenção a PLD, o BNPP estabeleceu 
regras e princípios adotados durante o processo de contratação e revisão de seus parceiros. Para fins de 
contratação, o relacionamento com distribuidores fica condicionado à aprovação no processo de KYB e 
pela entrega do Relatório de “Due Diligence”. As informações sobre o novo parceiro devem ser obtidas 
através de visitas presenciais e documentos legais que atestem a adequada gestão da instituição, bem 
como sua capacidade operacional para cuidar dos processos do BNPP Brasil. 
Para o cadastramento de contas de clientes no Banco BNP Paribas é obrigatório a completa identificação 
do cliente através do preenchimento da Ficha Cadastral e a entrega dos documentos comprobatórios de 
acordo com a qualificação do cliente. Nenhum relacionamento será iniciado sem a confecção completa do 
processo de conheça seu cliente que engloba medidas como sua completa identificação, análise de sua 
capacidade financeira,  ramo de atividade, negócios, partes relacionadas, etc. O cliente deverá ser 
monitorado e revisado de acordo com o perfil de risco estabelecido quando do seu cadastramento (alto, 
médio ou baixo). Dependendo da exposição de risco, o cliente deverá ser formalmente aprovado no Comitê 
de Aceitação de Clientes (“CAC”), que tem por objetivo avaliar antes da admissão do cliente no Banco 
eventuais riscos identificados à partir de informações de seu cadastro apresentado pelo Gerente de Contas 
responsável. Compliance tem poder de veto neste comitê que poderá aprovar ou recusar a aceitação do 
cliente. Após a entrega do formulário de conheça seu cliente preenchido e validado pelo Compliance e os 
documentos cadastrais ao Cadastro , a área poderá proceder com a abertura da conta do cliente com seu 
respectivo número de conta. O monitoramento transacional de prevenção a crimes financeiros é realizado 
pelo departamento de Compliance através de um sistema desenvolvido internamente que captura as 
transações e os dados de capacidade financeira de cada cliente e filtra alguns critérios  de acordo com as 
exigências da legislação brasileira e normas internas do Grupo BNP Paribas com o objetivo selecionar 
adequadamente as operações que serão analisadas evitando a utilização ilicita dos produtos e serviços 
desta Instituição 
8.8 Caso a empresa desenvolva outras atividades, descreva sua política de chinese wall e de que 

forma é garantida a proteção de informação entre departamentos que não estejam envolvidos 
no mesmo projeto ou linha de negócio. 
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Para garantir plena conformidade com as regras de Chinese Wall e Information Barriers, o BNPP adota os 
seguintes controles: Segregação entre áreas públicas e privadas, classificação de sensibilidade, controle de 
acessos às portas, linhas telefônicas gravadas, reportes para casos de conflito de interesse, bem como as 
responsabilidades exercidas pela área de Control Room, com processos bem definidos de aprovação de wall 
crossing 

 
8.9 No caso de a empresa utilizar serviços de administração, controladoria ou custódia prestados por 

empresa do mesmo grupo econômico, como se garante a segregação entre a área prestadora de 
serviço e a gestão de carteiras? 

N/A – pois estamos respondendo como  “ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO”, e não Gestor de FUNDOS 
 

8.10 Descreva as regras e os procedimentos para monitoramento da divisão de ordens, especificação 
de comitentes e operações entre carteiras. 

Estamos respondendo na categoria de ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO, porém, como controles, realizamos 
controles de túnel de preço, preço médio das operações, entre outros para monitoramento das operações 
executadas nas carteiras dos fundos. 
 

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

N/A – pois estamos respondendo como  “ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO”, e não Gestor de FUNDOS 
 

8.12 Existe algum agente externo (ex.: consultoria), além do administrador, envolvido na verificação 
da adesão a limites de risco, limites legais ou regulamentares das posições dos fundos sob 
gestão da Empresa? 

N/A – pois estamos respondendo como  “ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO”, e não Gestor de FUNDOS 
 

8.13 Descreva como são tratados os conflitos de interesse resultantes da participação ou atuação dos 
sócios ou executivos em outros negócios, bem como de sua eventual participação em Conselhos 
Fiscais e de Administração. 

Informações são filtradas pelo processo de Know Your Employe. 
 

8.14 Descreva as regras para o tratamento de soft dollar tais como recebimento de presentes, cursos, 
viagens etc. 

O BNPP estabelece a política de Brindes e Entretenimentos como um dos pilares para a prevenção a 
corrupção e conflitos de interesse. Em conformidade com o limite de valores adotados pelo Grupo, ao 
receberem e/ou antes, de enviarem brindes ou convites, os colaboradores devem encaminhar o formulário 
contendo o nome, preço e detalhes do produto para a análise e aprovação de Compliance 
 

  8.15 
A empresa recebe comissões para alocação por investimentos em títulos e valores mobiliários 
distribuídos em balcão? Quais as regras? Favor tratar o assunto de rebates de taxas de 
administração e performance sobre fundos investidos pagos ao gestor de forma específica. 

N/A – pois estamos respondendo como  “ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO”, e não Gestor de FUNDOS 
 

8.16 São realizados testes periódicos para verificação de conformidade com políticas internas? Com 
que frequência? 

A estrutura de gerenciamento de riscos e adequação regulatória do Banco BNP Paribas Brasil S/A consiste 
no conceito das três linhas de defesa (negócios, compliance e auditoria) e é um dos pilares de sua 
governança corporativa. As áreas de negócio são responsáveis por seguir as diretrizes internas do Grupo 
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BNP e regulatórias na condução de seus negócios e produtos. Compliance e Jurídico atuam como 
assessores das áreas ao auxiliar na análise e avaliação de impacto de novas regulamentações e sua 
aplicabilidade ao BNP. Compliance dentro do seu programa de avaliação de riscos realiza um inventário das 
regulamentações aplicáveis anualmente e avalia a adequação dos  procedimentos e controles através de 
um programa de testes periódicos que permitem identificar eventuais novos riscos e requerimentos 
regulatórios 

 
9 - Questões Jurídicas e Legais 
 

9.1 Descreva como são tratadas as questões jurídicas e legais da empresa (departamento jurídico 
próprio ou consultoria de terceiros) 

O responsável pelo departamento jurídico do BANCO BNP PARIBAS S.A. é o Sr. Rogério Monterio, diretor 
devidamente eleito nos termos do estatuto social. Todas as questões jurídicas e legais que envolvem o 
BANCO BNP PARIBAS S.A. são submetidas à análise do departamento jurídico, bem como contratos e 
quaisquer documentos que gerem obrigações. 
 

9.2 A empresa ou algum de seus dirigentes já foram punidos pela CVM, pelo Banco Central ou pelo 
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro? Se positivo, informar o número do processo. 

Vide Formulário de Referência, Anexo 15-II, disponível no website da CVM e anexo  
 

9.3 Existe algum processo contra a Empresa ou algum de seus dirigentes na CVM , no Banco Central 
ou no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro? 

Vide Formulário de Referência, Anexo 15-II, disponível no website da CVM e anexo  
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Questionário ANBIMA de due 

diligence para contratação de 

Gestor de Recursos de Terceiros 

Contratado: 

XP VISTA ASSET MANAGEMENT 

 
Contratante: 

NA 

 
Questionário preenchido por: 

Bianca Amaral Dal-Prá 

 
Data: 

31/03/2020 (base: Março/2020) 30/09/2019 (base: setembro/2019) 

 

 (Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum 
campo não seja aplicável à sua instituição, este deve ser 
preenchido com “N/A”). 

 
Versão: 2019.1 
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ANEXO I – FUNDOS DE INVESTIMENTO 

1. Alterações desde a última atualização 

1.1 Nome do fundo 

AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE 

1.2 CNPJ 

35.002.482/0001-01 

1.3 Data de início 

23/12/2019 

1.4 Classificação ANBIMA 

Ações 

1.5 Código ANBIMA 

282448 

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. 

Investidores qualificados. 

1.9 
O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável 
ao cotista, p. ex., Resolução do CMN? 

Sim, o fundo é enquadrado na Resolução 4.661, do CMN. 

1.10 Conta corrente (banco, agência, nº) 

Banco BNP (752) agência 1, conta corrente 8033400-1. 

1.11 Conta CETIP (nº) 

34040.00-5 
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1.12 Administração (indique contato para informações). 

BNP Paribas S.A. 

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.909 – Torre Sul | 10º andar 

Brazil - Fund Administration CEP: 04543-907 | São Paulo - SP 

Tel: + 55 11 3841-3593 

1.13 Custódia (indique contato para informações). 

BNP Paribas S.A. 

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.909 – Torre Sul | 10º andar 

Brazil - Fund Administration CEP: 04543-907 | São Paulo - SP 

Tel: + 55 11 3841-3593 
 
 
 

1.14 Auditoria externa 

Os serviços de auditoria serão prestados ao FUNDO pela Deloitte Touche Tohmatsu.  

1.15 

Caso se aplique, informar: 

Escriturador N/A 

Custodiante N/A 

Consultor Especializado N/A 

Assessor Jurídico N/A 

Co-gestor N/A 

Distribuidor XP INVESTIMENTOS CCTVM 

Outros N/A 

 

1.16 Cotização: abertura ou fechamento? 

Fechamento. 

1.17 

Regras para aplicação e resgate:  

Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação) 

As aplicações deverão ser 
informadas até as 14:30 horas. 
Cotização de aplicações em 
D+1. 

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

Não possui. 

Resgate (datas, horários, cotização e liquidação) 

Os resgates deverão ser 
informados até as 14:30 horas. 
Cotização de resgates em D+1 
e liquidação em D+5 após a 
solicitação. 
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Aplicação inicial mínima R$ 5.000,00 

Aplicação máxima por cotista Não aplicável 

Aplicação adicional mínima R$ 1.000,00 

Resgate mínimo R$ 1.000,00 

 

1.18 Taxa de Entrada (upfront fee) 

Não aplicável. 

1.19 Taxa de Saída (redemption fee) 

Não aplicável. 

1.20 Taxa de administração 

0,80% 

1.21 Taxa de administração máxima 

N/A 

1.22 Taxa de custódia máxima 

A taxa máxima, anual de custódia paga pelo FUNDO será de 0,02% sobre o patrimônio líquido do 
FUNDO. 

1.23 

Taxa de Performance 

% (Percentual) N/A 

Benchmark N/A 

Frequência N/A 

Linha-d’água (sim ou não) N/A 

Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste) N/A 

 

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. 

Não aplicável. 

1.25 
Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? 
(pagamento e/ou recebimento). 

Não.  
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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 objetivo da estratégia de economia digital é obter apreciação de capital no longo prazo 
investindo em empresas listadas em mercados desenvolvidos e emergentes, ativas na cadeia de 
valores da economia digital, desde a pesquisa on-line dos consumidores por produtos e serviços 
até a decisão de compra e, em seguida, o pagamento e entrega final. Além disso, entram no escopo 
os habilitadores de tecnologia que fornecem suporte e análise de dados para desenvolver a 
presença digital das empresas. 

O AXA WF Framlington Digital Economy é um fundo de múltipla-capitalização (multi-cap) sem 
restrições e gerido ativamente, investindo tematicamente na economia digital em mercados 
desenvolvidos e emergentes. 

Embora não exista uma meta de performance oficial, a estratégia visa superar o mercado em geral 
(ou seja, MSCI AC World) em 3% ao ano bruto de taxas, em uma janela de cinco anos. 
 

2.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no 
histórico do fundo. 

Não houve mudanças. A estratégia e política de investimento mantiveram-se as mesmas desde o 
lançamento. 
 

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

A principal filosofia de investimento da Framlington Equities baseia-se na convicção de que a 
compra de empresas que podem produzir um crescimento acima da média nos lucros e retornos 
sobre capital investido terão desempenho superior ao longo do tempo. Acreditamos que, no longo 
prazo, as empresas que tiverem boas oportunidades de crescimento, gestão de alta qualidade e 
capital para maximizar essas oportunidades irão gerar retornos superiores aos investidores. 

Nossos principais fundamentos de investimentos estão listados abaixo:  

- Nosso processo é ativo e fundamentalista, com forte foco na seleção de ações de “baixo 
para cima” (bottom-up). A seleção de ações é baseada na pesquisa fundamentalista 
realizada pelo gestor / analista de fundos. Acreditamos que o duplo papel de gestor e 
analista de fundos aumenta o valor da pesquisa e aumenta a reatividade da tradução dos 
resultados da pesquisa em investimentos na carteira. 

- Ao manter uma abordagem irrestrita, a construção da carteira refletirá as convicções do 
gestor dos recursos, em vez de uma indexação restrita a um benchmark. Nosso estilo de 
gestão é desenhado dentro de uma sólida estrutura de risco, com total respeito às diretrizes 
do fundo e aos limites de risco auto impostos, como limite de concentração em uma 
posição individual. Isso é facilitado por nossos recursos incorporados dentro da equipe de 
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Analistas de Investimento e complementado pela supervisão e controle de nossas equipes 
de risco independentes.  

Mais especificamente, nossas crenças em relação à estratégia de investimento proposta são as 
seguintes: 

Fundamentos Principais Geração de Alpha 

▪ A gestão ativa é essencial para acessar novas 
áreas de investimento, como a economia digital - 
não existe um padrão de referência amplamente 
usado para acessar esse tema de rápido 
crescimento. 

▪ O desempenho é liderado pela seleção ativa de 
ações fundamentalistas de ‘baixo para cima” 
(bottom-up). A AXA IM Framlington Equities tem 
experiência em investir em tecnologias disruptivas; 
mais de 70% do portfólio inicial já fazia parte de 
outras estratégias da Framlington por muitos anos. 

▪ São necessários maiores desenvolvimentos 
tecnológicos no estágio conceitual e leva muito 
mais tempo para estarem prontos para 
distribuição em massa do que é inicialmente 
esperado. No entanto, quando a tecnologia está 
pronta para ser implementada comercialmente, 
ela tende a abordar um mercado muito maior. 

▪ Através da análise de cima para baixo (top-down) e 
de baixo para cima (bottom-up), somos capazes de 
identificar subtemas plurianuais capazes de se 
investir e selecionar geralmente entre 40 a 60 
futuros vencedores da migração digital que 
estamos testemunhando. 

▪ Ainda estamos nos estágios iniciais dessa 
tendência disruptiva de várias décadas de 
aumento da digitalização em vários setores. 

▪ A economia digital ainda é um tema relativamente 
novo, mas está crescendo rapidamente com novos 
segmentos de negócios e tecnologias já 
emergentes, como economia de 
compartilhamento e realidade virtual. A 
Framlington Equities foi uma das primeiras a 
adotar a abordagem de investimento temático e 
uma das primeiras a investir em estratégias 
dedicadas às tendências da robótica e da economia 
digital. 

 

Investindo na economia de amanhã, a Economia em Evolução (versus a Economia Antiga) 

Desde 2015, a AXA IM vem revendo a organização da equipe de ações temáticas e a oferta de 
produtos. Fundamentalmente, sempre acreditamos que a melhor maneira de investir a longo 
prazo é investir em empresas em crescimento e expostas a tendências seculares que crescerão 
mais rapidamente do que o mercado em geral. Um ponto central para nossa crença no 
investimento temático é o conceito de Economia em Evolução. A demografia em mudança e as 
tecnologias em rápida evolução forçaram as empresas a adaptar seu comportamento corporativo. 
Como tal, eles geralmente se encontram em um dos dois campos - a Velha Economia, na qual 
empresas e indústrias estão mais maduras, com menos potencial de crescimento pela frente, ou a 
Economia em Evolução, que consiste em empresas que adotaram e aceitaram essas mudanças 
como fatores-chave de crescimento. Estamos convencidos de que a transição da velha economia 
para a economia em evolução continuará nas próximas décadas e, portanto, será fundamental que 
os investidores pensem em adaptar a maneira como investem. O AXA IM identificou uma série de 
temas que acreditamos que definirão o futuro da economia de amanhã. São eles: Envelhecimento 
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e Estilo de Vida, Consumidor Conectado, Automação, Tecnologia Limpa e Sociedades em 
Transição. Com base em nossa análise, cada um desses cinco temas já é passível de investimento, 
com um universo de investimentos suficientemente amplo e profundo, e pode gerar 10% ou mais 
de crescimento ano a ano no longo prazo, impactando significativamente a sociedade. 

Os temas de investimento da Economia em Evolução na Framlington Equities 

 

vs. temas de investimentos da Velha Economia 

 

Acreditamos firmemente que identificar empresas que operam ou fazem a transição para essa 
economia em evolução é a maneira mais eficaz de investir e beneficiar-se dos vencedores de 
amanhã. Vale ressaltar, que a economia em evolução não se refere apenas a empresas novas e 
mais jovens, mas também inclui negócios mais maduros que estão transformando-se para 
atender às necessidades dos clientes na economia em evolução. Os exemplos incluem a Philips, 
passando de um fabricante tradicional de eletrônicos para uma empresa inovadora de tecnologia 
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em saúde, e a Siemens, transferindo seus negócios da fabricação tradicional para o software de 
fábrica digital. 

Triagem da "pureza" Temática 

Um dos aspectos principais do investimento temático é definir o nível de exposição (ou "pureza") 
das empresas. Isso geralmente é relativamente simples para as pequenas e médias 
capitalizações. No entanto, para algumas empresas de grandes / mega capitalizações é necessária 
uma análise mais profunda das empresas, usando critérios quantitativos e qualitativos (incluindo 
receita, crescimento, R&D, M&A, estratégia corporativa, etc.) para avaliar suas exposições atuais 
e futuras ao tema. Ter uma abordagem de investimento fundamentalista bottom-up é crucial 
para identificar esses grandes players, como a Alphabet (Google), que estão ajustando seu 
modelo de negócios a uma maior exposição a tendências de rápido crescimento, visando, em 
última instância, obter uma parte significativa de suas receitas a partir dessas informações. 

Aproveitando principalmente o conhecimento da nossa equipe de investimentos, 
complementado pelos dados de exposição temática do lado das vendas e pela ferramenta de 
exposição de receita FactSet Revere, desenvolvemos nosso banco de dados proprietário de 
exposição temática que nos ajuda a classificar as empresas em crescimento de acordo com seu 
nível de exposição / pureza em cada respectivo tema: 

- Alta exposição:> 50% da receita é proveniente do tema (geralmente pequenas capitalizações) 

- Exposição média: entre 50% e 10% da receita é proveniente do tema (geralmente médias e 
grandes capitalizações) 

- Baixa exposição: <10% da receita é proveniente do tema (geralmente mega capitalizações) 

Esse banco de dados é monitorado pela equipe de Analista de Investimento com base em um 
universo inicial de investimentos de cerca de 11.000 empresas, abrangendo cerca de 1.400 
subsetores. A identificação dos cinco temas de longo prazo combinados com a triagem de 
“pureza” temática permite que a equipe reduza o universo inicial de investimentos de 11.000 
para cerca de 5.000 ações. Os universos temáticos são atualizados regularmente e 
compartilhados com a equipe de Diretrizes de investimento anualmente para fins de 
monitoramento de portfólio. 

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

Não aplicável. 

3. Equipe de gestão do fundo 

3.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão 
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Na Framlington Equities, cada gestor combina o papel de gerente e analista de portfólio. 
Acreditamos que os papéis duplos aumentam o valor da pesquisa e ajudam a traduzir a pesquisa 
em oportunidades de investimento para as carteiras. 

Os gestores do fundo são Jeremy Gleeson, CFA (gerente principal), Tom Riley, CFA e Pauline 
Llandric, CFA 

A tabela abaixo mostra a estrutura organizacional da equipe principal de investimentos da 
Framlington Digital Economy e os recursos de suporte: 

 

Fonte: AXA IM em 30/09/2019. Dados do pessoal atualizados trimestralmente (30/06/2019). Os anos estão 
relacionados à experiência de investimento. Não há garantia de que um indivíduo em particular esteja envolvido na 
equipe de gerenciamento por um determinado período de tempo. As informações sobre a equipe de funcionários 
são apenas informativas. Não garantimos que os funcionários permaneçam empregados pela AXA Investment 
Managers e exerçam ou continuem a exercer suas funções na AXA Investment Managers. CR11235 / 05-19 

Jeremy Gleeson, CFA 

Gestor Líder 

Jeremy ingressou na AXA Framlington em 2007 como gestor principal de fundos do AXA 
Framlington Global Technology Fund. Jeremy também é o especialista temático do Consumidor 
Conectado dentro de nossa equipe interna de pesquisa global. Anteriormente, ele era o gerente 

de portfólio líder em vários fundos de tecnologia da Close Investments, uma subsidiária da Close Brothers Group 
plc. Ele possui um diploma de bacharel em matemática (1ª classe) e um mestrado em engenharia de sistemas 
pela Cardiff University. Ele também é detentor do CFA. 

Tom Riley, CFA 

Gestor 

Tom é gestor da estratégia de economia digital. Tom Riley ingressou na AXA IM Framlington 
Equities como engenheiro de portfólio em 2009. Ele se tornou gestor de carteiras da equipe de 
tecnologia e gestor líder da estratégia da Robotech em 2015. Tom também é especialista nos 
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temas Industrial / Automação em nossa equipe interna de pesquisa global. Ele é titular do CFA e formou-se em 
matemática e estatística pela Universidade de Bristol. 

Pauline Llandric, CFA 

Gestora 

Pauline é gestora da estratégia de economia digital. Ela também é especialista nos temas Ações 
Globais / Consumidor Conectado. Anteriormente, Analista Sênior de Pesquisa de Investimento na 

equipe de Análise de Investimento, com foco em engenharia de portfólio, pesquisa de investimento e análise de 
risco. Pauline iniciou sua carreira de investimento como analista quantitativa em 2008. Ela se formou em 
Engenharia Industrial pelo INP Toulouse em 2007 e fez mestrado em finanças pela Universidade Paris-Dauphine 
em 2008. Pauline é titular do CFA. 

 

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

Sem alterações. O fundo Economia digital tem a mesma equipe de investimento desde o início. 

4. Estratégias e carteiras 

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

O fundo segue uma estratégia sem restrições. Como tal, não seguimos diretrizes estritas de limite 
em si. No entanto, aplicamos nosso próprio limite interno e a construção do portfólio visa 
maximizar o potencial de crescimento, garantindo a observância desses rígidos controles de risco. 
O portfólio normalmente possui cerca de 40-60 ações, dependendo das condições do mercado. O 
gestor constrói o portfólio dentro de parâmetros definidos e é monitorado e medido 
continuamente em relação a esses parâmetros diariamente para reduzir o potencial de uma 
concentração não intencional de risco. O objetivo desta análise é garantir uma diversificação 
suficiente do risco em ações, além de permitir a geração de alfa por meio da combinação mais 
favorável de risco e retorno. 

Parâmetros de investimento: 

- Geralmente cerca de 40 a 60 ações 

- Abordagem multi-cap, impulsionada por oportunidades específicas em cada ação 

- Peso absoluto em ações individuais, tipicamente entre 1% e 6% 

- Capitalização de mercado normalmente > US$ 500 milhões 

- Estratégia de baixa rotatividade (com base em nossa análise, geralmente em torno de 30% ou 
menos) 
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- Sem restrições vs MSCI AC World 

- Evitamos riscos não intencionais de uma maneira geral 

O fundo é primordialmente multi-cap, com small e mid-cap como uma rica fonte de valor adicional. 
Como regra geral, uma empresa de pequeno / médio porte terá um peso inicial de 1-2%, enquanto 
uma posição de uma empresa de grande / mega porte começa em cerca de 2% das carteiras. 

Observe que estes representam limites / indicações internas flexíveis e, como tal, podem estar 
sujeitos a alterações de acordo com as condições do mercado. 

4.2 O fundo pode realizar operações de day trade? 

Não. 

5. Uso de derivativos 

5.1 

Com que objetivo(s) são utilizados derivativos: 

Proteção de carteira ou de posição SIM ()       NÃO (X) 

Mudança de remuneração/indexador SIM ()       NÃO (X) 

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

SIM ()       NÃO (X) 

Alavancagem SIM ()       NÃO (X) 

 

5.2 

Mercados em que são utilizados derivativos: 

Juros SIM ()    NÃO (X) 

Câmbio SIM ()    NÃO (X) 

Ações SIM (X)  NÃO (  ) 

Commodities SIM ()    NÃO (X) 

Em Bolsas: 

Com garantia SIM ()     NÃO (X) 

Sem garantia SIM (X)     NÃO () 

Em Balcão 

Com garantia SIM (  )    NÃO (X) 

Sem garantia SIM (  )    NÃO (X) 

 

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

N/A. O fundo é totalmente investido em ações listadas em bolsa e mantém um colchão de caixa 
de tipicamente 2-3% para lidar com a aplicações / resgates de clientes. 
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6. Compra de cotas de fundos de investimento 

6.1 De fundos de terceiros? SIM (X)       NÃO () 

Fundos de Zeragem.  

6.2 De fundos da gestora? SIM (X)    NÃO () 

AXA WF FRAMLIGNTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – 
INVESTIMENTO NO EXTERIOR (CNPJ/ME: 35.002.473/0001-22). 

7. Informações adicionais 

7.1 PL atual. 

R$ 22.379.442,00 (Data base 31.03.2020)  

7.2 PL médio em 12 (doze) meses. 

Não aplicável. 

7.3 PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora. 

R$ 8 bilhões (Data base 31.03.2020) Alocação e Indexados 

7.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua 
estratégia? Quais são os critérios de definição? 

Quando se trata de gestão de capacidade de captação da estratégia, a prioridade é sempre os 
atuais clientes, tanto em termos de manutenção do retorno do portfólio quanto de garantir ampla 
flexibilidade para novos aportes. Neste momento o fundo está com capacity ilimitado.  

7.5 Número de cotistas. 

73 

7.6 Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, 
coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? 

Menos de 1%. 

7.7 Descreva as regras de concentração de passivo. 

Não aplicável. 

7.8 Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas. 

a. 0.8% 
b- 0.7% 
c- 0.4% 

d- 0.4% 
e- 0.3% 
f- 0.2% 
g- 0.2% 
h- 0.2% 
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i- 0.1% 
j- 0.1% 

 

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?  

Não. 

7.10 A última demonstração financeira foi emitida com obteve algum parecer modificado (com 
ressalva, com abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor 
independente? 

Não. 

8. Gestão de risco 

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

N/A O fundo é totalmente investido em ações listadas e mantém um colchão de caixa de 
tipicamente 2-3% para lidar com a aplicação / resgate de clientes. 

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

Os riscos de mercado e liquidez são monitorados continuamente no primeiro nível pelos gestores 
de portfólio, com o apoio da equipe de Análise de Investimento (AI), que fornece análises de risco, 
alocação e mercado para ajudar a medir, entender e interpretar melhor as exposições de risco nas 
carteiras. Damos especial atenção aos requisitos de liquidez para poder liquidar o portfólio sem 
impacto no mercado. A liquidez de uma ação deve ser suficiente para permitir-nos implementar 
uma disciplina estrita de venda e investir / alienar com o mínimo impacto no mercado. Os fundos 
da Robotech e da Economia Digital sempre foram altamente líquidos, pois não tendemos investir 
em um valor de mercado abaixo de US$ 500 milhões. 

Com base em nossa ferramenta e metodologia de liquidez, estimamos que nosso fundo de 
Economia Digital consiga liquidar 99,0% de sua capacidade em 1 dia (em 30/04/2020). 

 

A liquidez e os dias de caixa são calculados com base em uma taxa de participação de 20% do volume médio de 90 dias para cada ação da carteira. 
Esses números são baseados nos volumes registrados. Como tal, pode subestimar a liquidez, uma vez que a atividade fora da bolsa é excluída. As 
posições que não possuem dados de liquidez disponíveis foram excluídas da análise acima. Fonte: Factset 
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8.3 Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. 

N/A. Embora os derivativos sejam permitidos em nosso prospecto, eles não foram historicamente 
utilizados no fundo de Economia Digital e não planejamos usá-los daqui para frente. 

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

N/A 

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

Não monitoramos o VaR para o fundo Digital Economy. Esses fundos não estão sob uma 
abordagem de VaR. 

Embora a estratégia Economia digital não seja gerenciada com um limite formal de tracking error, 
a estrutura geral de riscos do portfólio é monitorada de perto para garantir a manutenção de um 
alto nível de diversificação entre países, setores e ações. Durante todo o processo de investimento, 
os gestores do portfólio contam com o apoio direto da equipe de Análise de Investimento, que 
auxilia na análise ex-ante de riscos sistêmicos e específicos. Também são realizadas avaliações 
contínuas para identificar qualquer viés sistemático no portfólio, usando uma variedade de 
ferramentas proprietárias e externas. 

8.6 Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: 
concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais? 

N/A 

8.7 Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 
8.5 

O fundo Economia digital é irrestrito. Como tal, não temos um limite explícito de tracking error 
(TE), embora esperemos que o erro ex-ante esteja entre 4-8% ao ano a longo prazo. Dado o viés 
da estratégia e a atual volatilidade do mercado, o tracking error previsto do fundo de economia 
digital atingiu um nível de 10,0% (em 30/04/2020), no entanto, ao analisar a evolução histórica do 
TE previsto desde o fundo início (outubro de 2017), seu nível permaneceu entre 6 e 8%.  

Digital Economy Predicted TE 

 

Além disso, esperamos que a alocação ativa esteja normalmente acima de 70%. Atualmente está 
em 83,3% (em abril de 2020). 

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

NA 

8.9 De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no 
item 8.5? 
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N/A 

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. 

N/A 

8.11 

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

3 meses? 
N/A 

6 meses? 
N/A 

12 meses? 
N/A 

24 meses? 
N/A 

Não monitoramos o VaR para o fundo Economia Digital. Esse fundo não está sob uma abordagem 
de VaR, no entanto o TE histórico pode ser observado no gráfico do item 8.7. 
 

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? 

N/A. O fundo segue uma estratégia de ações de longo prazo. Como tal, não usamos técnicas de 
alavancagem e não planejamos usá-las daqui para frente. 

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)? 

Embora não tenhamos limites formais de stop loss, por si próprio, mantemos uma disciplina estrita 
de venda para gerenciar o risco geral do portfólio. Enquanto a decepção nos resultados ou na 
entrega de um produto pode criar correções significativas nos preços das ações, refletindo as 
revisões da lucratividade e a contração dos múltiplos, a disciplina de vendas é de suma 
importância. Os seguintes fatores suportam nossa forte disciplina de vendas: 

- Desvio material da estratégia 

- Mercado / desenvolvimento econômico inesperado 

- Evidência de inconsistência / desonestidade da gestão 

- Deterioração inexplicada da lucratividade / geração de caixa 

- Desempenho positivo relativo extremo (obtenção de lucros) 

8.14 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress 
foi excedido e por quê? 

N/A 

8.15 

Qual o stress médio do fundo nos últimos 

3 (três) meses? N/A 

6 (seis) meses? N/A 
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12 (doze) meses? N/A 

24 (vinte e quatro) meses? N/A 

 

8.16 Comente o último stop loss relevante do fundo. 

Não houve. O fundo nunca atingiu o nível de stop loss. 

9. Comportamento do fundo em crises 

Período* Evento 
Comportamento 
(variação do fundo) 

Explicação 

Jan/10 – 
Jun/10 

Crise de endividamento dos 
PIGS 

- Não aplicável 

Abril/11 – 
Set/11 

Segunda crise da dívida na 
Europa 

- Não aplicável 

Abril/15 – 
Ago/16 

Crise política / recessão no 
Brasil 

- Não aplicável 

Mai/18 Greve dos caminhoneiros - Não aplicável 

* Para o período solicitado deve ser informado o comportamento (variação do fundo) de acordo com o mês fechado (ex. 01/01 a 31/01). 

 

 

10. Três períodos de maior perda do fundo 

 Período Evento Perda Explicação 
Tempo para 
recuperação 

1 
Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

2 
Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

3 
Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável 
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11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco) 

anos 

11.1 
Atribuição: Contribuição: 

  
Não aplicável. 

 

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

 Não houve mudança da estratégia de alocação até a presente data. 

11.3 O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, do 
administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê? 

O fundo sempre esteve aberto para captação. 

12. Relacionamento com distribuidores/alocadores 

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

Sob demanda. 

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

Mensalmente, com possibilidade de abertura de exceções conforme demanda. 

12.3 Por quais canais o fundo é distribuído? 

Plataformas digitais e distribuição institucional. 

12.4 Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos 
cinco maiores distribuidores ou alocadores, individualmente? 

Distribuidor A: 100% 

13. Atendimento aos cotistas 

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

Informe diário de cotas. 
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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? 

Site atualizado diariamente e e-mails cadastrados para receber o informe diário. 

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

Sim. Através do e-mail ri@xpasset.com.br ou pelo telefone: +55 11 4871-4358.  

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. 

Fundo Economia Digital, focado em Ações Globais, SICAV domiciliado em Luxemburgo. Investe em 
Ações em fundos Money Market e pode fazer uso de Derivativos. 

14.2 Quais os riscos envolvidos? 

Risco de patrimônio: O valor das ações em que o Fundo investe flutua de acordo com as 
expectativas do mercado. O valor dessas ações vai subir e cair e os mercados de ações 
historicamente têm sido mais voláteis do que os mercados de juros pré-fixados. Caso o preço das 
ações em que o Fundo tenha investido caia, o Valor do Patrimônio Líquido do Fundo também cairá. 
Os fundos que investem em ações são geralmente mais voláteis do que os que investem em títulos 
ou uma combinação de ações e títulos, mas também podem obter maiores retornos. 

Mudança do risco tecnológico: O Fundo pode investir em empresas particularmente vulneráveis 
à mudança rápida da tecnologia e a um risco relativamente alto de obsolescência causado por 
avanços científicos e tecnológicos. 

Risco de Concentração: O Fundo pode, em determinados momentos, deter relativamente poucos 
investimentos ou ter uma posição significativa no setor, o que poderia levar a uma perda 
significativa de valor se ele mantiver uma grande posição em um determinado investimento ou 
setor com um declínio significativo no valor devido a uma ação ou evento específico do setor. 

Risco cambial: O fundo pode deter investimentos denominados em moedas diferentes da moeda 
base do fundo. Como resultado, os movimentos da taxa de câmbio podem fazer com que o valor 
dos investimentos (e qualquer receita recebida deles) caia ou suba, afetando o valor do fundo. 

Investimentos globais: investimentos em valores mobiliários emitidos ou listados em diferentes 
países podem implicar a aplicação de diferentes normas e regulamentos (padrões de 
contabilidade, auditoria e relatório financeiro, procedimentos de apuramento e liquidação, 
impostos sobre dividendos ...). Os investimentos podem ser afetados por movimentos das taxas 
de câmbio, mudanças nas leis ou restrições aplicáveis a esses investimentos, mudanças nos 
regulamentos de controle cambial ou volatilidade dos preços. 
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Mercados emergentes: a infraestrutura legal, em alguns países nos quais podem ser feitos 
investimentos, pode não fornecer o mesmo grau de proteção ou informação dos investidores, 
como seria geralmente aplicado aos principais mercados de valores mobiliários (influência dos 
governos, influência social, política e econômica dos governos). instabilidade, diferentes práticas 
de contabilidade, auditoria e relatório financeiro). Ativos 142 de Mercados emergentes tambêm 
podem ser menos líquidos e mais voláteis do que os ativos semelhantes disponíveis nos principais 
mercados, e há riscos mais altos associados à liquidação das transações, envolvendo questões de 
tempo e preço. 

14.3 Quais são os mercados em que o fundo opera? 

O objetivo da estratégia de economia digital é obter crescimento de capital a longo prazo 
investindo em empresas listadas no mercado desenvolvido e emergente, ativas ao longo da cadeia 
de valores da economia digital, desde a busca online inicial por produtos e serviços até a decisão 
de compra e, em seguida, o pagamento e entrega finais. Também é focado nos capacitadores de 
tecnologia que fornecem suporte e análise de dados para desenvolver a presença digital das 
empresas. 

O AXA WF Framlington Digital Economy é um fundo de capitalização múltipla (multi-cap) sem 
restrições e gerido ativamente, investindo tematicamente na economia digital em mercados 
desenvolvidos e emergentes. 

Embora não exista uma meta de desempenho oficial, a estratégia visa superar o mercado em geral 
(MSCI AC World) em 3% ao ano bruto das taxas, durante uma janela de cinco anos. 

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

Sim.  

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 
N/A 

Custodiante 
N/A 

Auditor 
N/A 

RTA 
N/A 

Prime Brokers 
N/A 

NAV Calculator 
N/A 

Domicílio do fundo 
N/A 

Taxa de administração N/A 

Código ISIN do fundo N/A 

Moeda do domicilio fundo no exterior N/A 
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Outros prestadores de serviço, dos 
investimentos no exterior, caso exista. 

N/A 

 

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

N/A 

14.7 Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva 
como foi constituída a diretoria do fundo. 

N/A 

15. Anexos (quando aplicável) 

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

15.1 Regulamento  

15.2 Formulário de informações complementares  

15.3 Última lâmina de informações essenciais  

15.4 Relatório de Gestão e/ou materiais de divulgação  

 

São Paulo, 31 de março de 2020 
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Questionário ANBIMA de due 

diligence para contratação de 

Gestor de Recursos de Terceiros 

Contratado: 

XP VISTA ASSET MANAGEMENT 

 
Contratante: 

NA 

 
Questionário preenchido por: 

Bianca Amaral Dal-Prá 

 
Data: 

31/03/2020 (base: Março/2020) 30/09/2019 (base: setembro/2019) 

 

 (Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum 
campo não seja aplicável à sua instituição, este deve ser 
preenchido com “N/A”). 

 
Versão: 2019.1 
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ANEXO I – FUNDOS DE INVESTIMENTO 

1. Alterações desde a última atualização 

1.1 Nome do fundo 

AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA IE 

1.2 CNPJ 

35.002.463/0001-77 

1.3 Data de início 

23/12/2019 

1.4 Classificação ANBIMA 

Ações 

1.5 Código ANBIMA 

282464 

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. 

Investidores qualificados 

1.9 
O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável 
ao cotista, p. ex., Resolução do CMN? 

Sim, o fundo é enquadrado na Resolução 4.661, do CMN. 

1.10 Conta corrente (banco, agência, nº) 

Banco BNP (752) agência 1, conta corrente 8020600-1. 

1.11 Conta CETIP (nº) 

34203.00-0 
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1.12 Administração (indique contato para informações). 

BNP Paribas S.A. 

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.909 – Torre Sul | 10º andar 

Brazil - Fund Administration CEP: 04543-907 | São Paulo - SP 

Tel: + 55 11 3841-3593 

1.13 Custódia (indique contato para informações). 

BNP Paribas S.A. 

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.909 – Torre Sul | 10º andar 

Brazil - Fund Administration CEP: 04543-907 | São Paulo - SP 

Tel: + 55 11 3841-3593 
 
 
 

1.14 Auditoria externa 

Os serviços de auditoria serão prestados ao FUNDO pela Deloitte Touche Tohmatsu.  

1.15 

Caso se aplique, informar: 

Escriturador N/A 

Custodiante N/A 

Consultor Especializado N/A 

Assessor Jurídico N/A 

Co-gestor N/A 

Distribuidor XP INVESTIMENTOS CCTVM 

Outros N/A 

 

1.16 Cotização: abertura ou fechamento? 

Fechamento. 

1.17 

Regras para aplicação e resgate:  

Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação) 

As aplicações deverão ser 
informadas até as 14:30 horas. 
Cotização de aplicações em 
D+1. 

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

Não possui. 

Resgate (datas, horários, cotização e liquidação) 

Os resgates deverão ser 
informados até as 14:30 horas. 
Cotização de resgates em D+1 
e liquidação em D+5 após a 
solicitação. 
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Aplicação inicial mínima R$ 5.000,00 

Aplicação máxima por cotista Não aplicável 

Aplicação adicional mínima R$ 1.000,00 

Resgate mínimo R$ 1.000,00 

 

1.18 Taxa de Entrada (upfront fee) 

Não aplicável. 

1.19 Taxa de Saída (redemption fee) 

Não aplicável. 

1.20 Taxa de administração 

0,80% 

1.21 Taxa de administração máxima 

N/A 

1.22 Taxa de custódia máxima 

A taxa máxima, anual de custódia paga pelo FUNDO será de 0,02% sobre o patrimônio líquido do 
FUNDO. 

1.23 

Taxa de Performance 

% (Percentual) N/A 

Benchmark N/A 

Frequência N/A 

Linha-d’água (sim ou não) N/A 

Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste) N/A 

 

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. 

Não aplicável. 

1.25 
Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? 
(pagamento e/ou recebimento). 

Não.  
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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 objetivo da estratégia da Robotech é obter apreciação de capital no longo prazo investindo em 
empresas listadas em bolsa e que atuam nas atividades de aplicações de robótica e várias áreas de 
automação, incluindo os setores industrial, tecnológico, manufatura, saúde e transporte. 

O AXA WF Framlington Robotech SICAV é um fundo de ações de múltipla capitalização (multi-cap), 
sem restrições, de gestão ativa e investe tematicamente no setor de robótica em mercados 
desenvolvidos e emergentes. O universo de investimentos inclui todas as regiões e setores nos 
mercados emergentes e desenvolvidos, embora o Fundo tenda a ser mais focado nos EUA (cerca 
de 50% da carteira), pois é nesse mercado que se encontra um grande número de empresas 
relacionadas à tecnologia robótica. 

Embora não haja uma meta de desempenho oficial, a estratégia normalmente visa superar o 
mercado em geral (ou seja, o MSCI AC World) em 3% ao ano bruto de taxas, durante uma janela 
de cinco anos. 

2.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no 
histórico do fundo. 

Não houve mudanças na estratégia ou política de investimentos desde o início. 

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

Filosofia de Investimento 

A principal filosofia de investimento da Framlington Equities baseia-se na convicção de que a 
compra de empresas que podem produzir um crescimento acima da média nos lucros e retornos 
sobre capital investido terão desempenho superior ao longo do tempo. Acreditamos que, no longo 
prazo, as empresas que tiverem boas oportunidades de crescimento, gestão de alta qualidade e 
capital para maximizar essas oportunidades irão gerar retornos superiores aos investidores. 

Nossos principais fundamentos de investimentos estão listados abaixo:  

- Nosso processo é ativo e fundamentalista, com forte foco na seleção de ações de “baixo 
para cima” (bottom-up). A seleção de ações é baseada na pesquisa fundamentalista 
realizada pelo gestor / analista de fundos. Acreditamos que o duplo papel de gestor e 
analista de fundos aumenta o valor da pesquisa e aumenta a reatividade da tradução dos 
resultados da pesquisa em investimentos na carteira. 

- Ao manter uma abordagem irrestrita, a construção da carteira refletirá as convicções do 
gestor dos recursos, em vez de uma indexação restrita a um benchmark. Nosso estilo de 
gestão é desenhado dentro de uma sólida estrutura de risco, com total respeito às diretrizes 
do fundo e aos limites de risco auto impostos, como limite de concentração em uma 
posição individual. Isso é facilitado por nossos recursos incorporados dentro da equipe de 
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Analistas de Investimento e complementado pela supervisão e controle de nossas equipes 
de risco independentes.  

Mais especificamente, nossas crenças em relação à estratégia de investimento proposta são as 
seguintes: 

Fundamentos Principais Geração de Alpha 

▪ A gestão ativa é essencial para acessar novas 
áreas de investimento, como robótica - não existe 
um padrão de referência amplamente usado para 
acessar esse tema de rápido crescimento. 

▪ O desempenho é liderado pela seleção ativa de 
ações fundamentalistas de ‘baixo para cima” 
(bottom-up). A AXA IM Framlington Equities tem 
experiência em investir em tecnologias disruptivas 
e foi um dos pioneiros no investimento do tema de 
robótica. 

▪ São necessários maiores desenvolvimentos 
tecnológicos no estágio conceitual e leva muito 
mais tempo para estarem prontos para 
distribuição em massa do que é inicialmente 
esperado. No entanto, quando a tecnologia está 
pronta para ser implementada comercialmente, 
ela tende a abordar um mercado muito maior. 

▪ Através da análise de cima para baixo (top-down) e 
de baixo para cima (bottom-up), somos capazes de 
identificar subtemas plurianuais, como automação 
industrial, manejo automatizado de veículos 
motorizados e Fábrica 4.0, que estão aptos a se 
investir e selecionar entre 40 a 60 empresas de alto 
crescimento para construir uma carteira global 
distribuída por diversos setores e tamanhos de 
capitalização. 

▪ Ainda estamos nos estágios iniciais dessa 
tendência disruptiva do aumento da penetração 
da robótica em diversos setores. 

▪ A robótica continuará a impactar 
significativamente a sociedade nos próximos anos 
e muitas empresas de pequeno e médio porte irão 
tornar-se novas oportunidades de investimento. 
Framlington Equities tem sido rápida em adotar a 
tendência de robótica and foi uma das primeiras a 
investir em 2015 através de um mandato dedicado 
a ações listadas de empresas do setor robótica. 

 

Investindo na economia de amanhã, a Economia em Evolução (versus a Economia Antiga) 

Desde 2015, a AXA IM vem revendo a organização da equipe de ações temáticas e a oferta de 
produtos. Fundamentalmente, sempre acreditamos que a melhor maneira de investir a longo 
prazo é investir em empresas em crescimento e expostas a tendências seculares que crescerão 
mais rapidamente do que o mercado em geral. Um ponto central para nossa crença no 
investimento temático é o conceito de Economia em Evolução. A demografia em mudança e as 
tecnologias em rápida evolução forçaram as empresas a adaptar seu comportamento corporativo. 
Como tal, eles geralmente se encontram em um dos dois campos - a Velha Economia, na qual 
empresas e indústrias estão mais maduras, com menos potencial de crescimento pela frente, ou a 
Economia em Evolução, que consiste em empresas que adotaram e aceitaram essas mudanças 
como fatores-chave de crescimento. Estamos convencidos de que a transição da velha economia 
para a economia em evolução continuará nas próximas décadas e, portanto, será fundamental que 
os investidores pensem em adaptar a maneira como investem. O AXA IM identificou uma série de 
temas que acreditamos que definirão o futuro da economia de amanhã. São eles: Envelhecimento 
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e Estilo de Vida, Consumidor Conectado, Automação, Tecnologia Limpa e Sociedades em 
Transição. Com base em nossa análise, cada um desses cinco temas já é passível de investimento, 
com um universo de investimentos suficientemente amplo e profundo, e pode gerar 10% ou mais 
de crescimento ano a ano no longo prazo, impactando significativamente a sociedade. 

Os temas de investimento da Economia em Evolução na Framlington Equities 

 

vs. temas de investimentos da Velha Economia 

 

Acreditamos firmemente que identificar empresas que operam ou fazem a transição para essa 
economia em evolução é a maneira mais eficaz de investir e beneficiar-se dos vencedores de 
amanhã. Vale ressaltar, que a economia em evolução não se refere apenas a empresas novas e 
mais jovens, mas também inclui negócios mais maduros que estão transformando-se para 
atender às necessidades dos clientes na economia em evolução. Os exemplos incluem a Philips, 
passando de um fabricante tradicional de eletrônicos para uma empresa inovadora de tecnologia 



  

8  

AXA IM - INTERNAL 

em saúde, e a Siemens, transferindo seus negócios da fabricação tradicional para o software de 
fábrica digital. 

Triagem da "pureza" Temática 

Um dos aspectos principais do investimento temático é definir o nível de exposição (ou "pureza") 
das empresas. Isso geralmente é relativamente simples para as pequenas e médias 
capitalizações. No entanto, para algumas empresas de grandes / mega capitalizações é necessária 
uma análise mais profunda das empresas, usando critérios quantitativos e qualitativos (incluindo 
receita, crescimento, R&D, M&A, estratégia corporativa, etc.) para avaliar suas exposições atuais 
e futuras ao tema. Ter uma abordagem de investimento fundamentalista bottom-up é crucial 
para identificar esses grandes players, como a Alphabet (Google), que estão ajustando seu 
modelo de negócios a uma maior exposição a tendências de rápido crescimento, visando, em 
última instância, obter uma parte significativa de suas receitas a partir dessas informações. 

Aproveitando principalmente o conhecimento da nossa equipe de investimentos, 
complementado pelos dados de exposição temática do lado das vendas e pela ferramenta de 
exposição de receita FactSet Revere, desenvolvemos nosso banco de dados proprietário de 
exposição temática que nos ajuda a classificar as empresas em crescimento de acordo com seu 
nível de exposição / pureza em cada respectivo tema: 

- Alta exposição:> 50% da receita é proveniente do tema (geralmente pequenas capitalizações) 

- Exposição média: entre 50% e 10% da receita é proveniente do tema (geralmente médias e 
grandes capitalizações) 

- Baixa exposição: <10% da receita é proveniente do tema (geralmente mega capitalizações) 

Esse banco de dados é monitorado pela equipe de Analista de Investimento com base em um 
universo inicial de investimentos de cerca de 11.000 empresas, abrangendo cerca de 1.400 
subsetores. A identificação dos cinco temas de longo prazo combinados com a triagem de “pureza” 
temática permite que a equipe reduza o universo inicial de investimentos de 11.000 para cerca de 
5.000 ações. Os universos temáticos são atualizados regularmente e compartilhados com a equipe 
de Diretrizes de investimento anualmente para fins de monitoramento de portfólio. 

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

3. Equipe de gestão do fundo 

3.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão 

Na Framlington Equities, cada gestor combina o papel de gerente e analista de portfólio. 
Acreditamos que os papéis duplos aumentam o valor da pesquisa e ajudam a traduzir a pesquisa 
em oportunidades de investimento para as carteiras. Os gestores do fundo Robotech são Tom 
Riley, CFA e Jeremy Gleeson, CFA.  
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A tabela abaixo mostra a estrutura organizacional da equipe principal de investimentos do fundo 

 

Fonte: AXA IM em 30/09/2019. Dados do pessoal atualizados trimestralmente (30/06/2019). Os anos estão 
relacionados à experiência de investimento. Não há garantia de que um indivíduo em particular esteja envolvido na 
equipe de gerenciamento por um determinado período de tempo. As informações sobre a equipe de funcionários 
são apenas informativas. Não garantimos que os funcionários permaneçam empregados pela AXA Investment 
Managers e exerçam ou continuem a exercer suas funções na AXA Investment Managers. CR11235 / 05-19 

O time faz parte da equipe de investimentos altamente experiente da Framlington Equities, com 
uma média de 20 anos de experiência em gestão. Tom e Jeremy beneficiam-se do conhecimento 
combinado de 48 gerentes / analistas de portfólio, incluindo especialistas regionais e setoriais. 
Especificamente para a estratégia da Robotech, a equipe de gestão desfruta das informações de 
Dani Saurymper, gestor que faz parte da equipe do setor de saúde. 

Segue abaixo o histórico profissional e acadêmico dos dois gestores do fundo: 

Tom Riley, CFA 

Gestor Líder 

Tom Riley ingressou na AXA IM Framlington Equities como engenheiro de portfólio em 2009. Ele 
se tornou gestor de carteiras da equipe de tecnologia e gestor líder da estratégia da Robotech 
em 2015. Tom também é especialista nos temas Industrial / Automação em nossa equipe interna 

de pesquisa global. Ele é titular do CFA e formou-se em matemática e estatística pela Universidade de Bristol. 

 

Jeremy Gleeson, CFA 

Gestor 

Jeremy ingressou na AXA Framlington em 2007 como gestor principal de fundos do 
AXA Framlington Global Technology Fund. Jeremy também é o especialista temático 
do Consumidor Conectado dentro de nossa equipe interna de pesquisa global. 
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Anteriormente, ele era o gerente de portfólio líder em vários fundos de tecnologia da Close 
Investments, uma subsidiária da Close Brothers Group plc. Ele possui um diploma de bacharel em 
matemática (1ª classe) e um mestrado em engenharia de sistemas pela Cardiff University. Ele 
também é detentor do CFA. 

Além disso, a equipe de investimento beneficia-se de análises de risco e portfólio de uma equipe 
especializada e dedicada em análise de investimentos. 

Equipe de Análise de Investimentos (AI) 

Durante todo o processo de investimento, nossos gestores / analistas de carteiras de investimento 
são apoiados pela equipe dedicada de AI, composta por sete membros em 30 de junho de 2019, 
que possuem forte capacidade de análise quantitativa. A equipe de AI fornece análises de risco, 
portfólio e mercado para ajudar a medir, entender e melhor interpretar as exposições de risco em 
nossas carteiras. Os engenheiros dedicados a equipe de AI concentram-se na análise do nível de 
risco assumido pelas carteiras. Eles ajudam os gestores a avaliar se o risco estimado é proporcional 
ao nível de retorno esperado, se é consistente com nosso estilo e objetivos de investimento e se 
esse risco está concentrado nas áreas em que achamos que podemos agregar valor. A equipe de 
AI monitora e analisa os riscos usando uma variedade de ferramentas internas e externas, 
oferecendo o seguinte aos gerentes / analistas de portfólio: 

- Análises detalhadas e recomendações sobre a construção do portfólio (medidas de exposição a 
riscos ativamente assumidos, decomposição da exposição a riscos por região / país / setor / estilo 
/ação individual, análise de liquidez, atividade do portfólio e ESG /perfil de impacto e 
características da posição); 

- Análise de mercado (setor, estilo); 

- Análise de performance (atribuição multidimensional); e 

- Monitoramento de riscos (relatório de decomposição de riscos, teste de estresse de liquidez) 

A equipe de AI também fornece suporte aos gestores na triagem dos fundamentos para apoiar a 
geração de ideias e também a modelagem dos universos de investimento. 

Analistas dedicados à ESG Equity 

Na Framlington Equities, três analistas dedicados à ESG de ações estão sentados ao lado das 
equipes de investimento. Eles participam de reuniões com a equipe e empresas e têm como função 
otimizar a incorporação diária de fatores ESG em nossas decisões de investimento. Esses 
especialistas conduzem suas próprias pesquisas sobre critérios extra-financeiros das empresas 
avaliadas e suas recomendações são essenciais para validar a integração de uma empresa no 
portfólio. Eles também constituem um vínculo permanente com a equipe de RI e analistas de ESG 
de outras áreas de especialização. Mais especificamente, o papel do analista de ESG consiste nas 
seguintes responsabilidades: 
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- Analisar as empresas do ponto de vista de E, S e G, tanto da perspectiva de riscos quanto de 
oportunidades 

- Usando uma abordagem de baixo para cima, monitoram proativamente os riscos e oportunidades 
ESG antes da construção do portfólio, mas também de forma reativa, mediante solicitação da 
equipe de investimento. 

- Como prioridade, analisam ativos com classificação ESG inexistente ou baixa, complementando a 
pontuação quantitativa do AXA IM com uma análise qualitativa aprofundada 

- Ajudam os gestores a envolverem-se diretamente com as empresas investidas, coordenando esse 
processo com os especialistas em Votos e Engajamento da equipe de RI da AXA IM 

Recursos extensivos de pesquisa (Micro e Macro Research) 

- Na Framlington Equities, cada gestor combina o papel de gestor e analista de portfólio. 
Acreditamos que esse papel duplo aumenta o valor da pesquisa e auxilia na tradução desta para 
oportunidades de investimento nas carteiras. Os gestores beneficiam-se da pesquisa 
microeconômica realizada por especialistas regionais e setoriais e por três analistas de ESG 
dedicados que otimizam a incorporação de fatores ESG em nossas decisões de investimento. 
Juntos, esses profissionais de investimento em pesquisa fornecem uma visão abrangente sobre os 
setores em geral, ações e fatores ESG no universo investível. 

- A pesquisa macroeconômica é realizada por 11 economistas dedicados, que fornecem 
informações de cima para baixo (top-down) no processo de investimento, como previsões e 
indicadores macroeconômicos, além de análises do ciclo econômico em todas as principais regiões. 
A interação é contínua; eles participam regularmente das reuniões da equipe de ações e fornecem 
informações formalmente (apresentação dos principais fatores econômicos e financeiros e revisão 
das recomendações de alocação de ativos) mensalmente. 

Especialistas de Produto e Soluções 

Uma equipe de especialistas, que trabalha em estreita colaboração com os gestores das carteiras, 
apóia o design técnico, implementa soluções personalizadas e desenvolve planos comerciais. Seu 
trabalho abrange toda a gama de produtos e espectro de riscos. A equipe tambem desempenha 
um papel ativo na assistência a integração de investimentos responsáveis em nosso processo de 
investimento. 

Time dedicado de especialistas de Investimento Responsável (IR) 

Desde 1997, a AXA IM investe recursos significativos na formação de uma equipe de profissionais 
dedicados ao RI. A equipe trabalha com nossas plataformas de investimento para integrar questões 
ESG em nosso trabalho de investimento e concentra-se em três tópicos principais: Governança 
Corporativa e Impacto, Pesquisa e Engajamento ESG e Modelos e Ferramentas ESG. A variedade 
de experiências dentro da equipe inclui responsabilidade social corporativa, economia, pesquisa 
de vendas, análise quantitativa e jurídica, além de experiência relevante no RI. Isso garante que os 
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problemas do RI sejam integrados usando uma abordagem relevante ao investimento. Sua 
pesquisa é disponibilizada a todos os gerentes / analistas de portfólio por meio da nossa plataforma 
proprietária ESG Deep Dive. 

Recursos compartilhados em toda a empresa 

Centralized trading desk (TSF-D) - Uma equipe global de oito traders experientes em ações, 
especializados em mercado, instrumentos e geografia, a fim de garantir a melhor execução e 
comunicação de dados de mercado em tempo real para os gestores de fundos. Eles estão 
localizados ao lado de nossas equipes de investimento em Londres, Paris, Greenwich (EUA) e Hong 
Kong. Eles provaram sua capacidade de agregar valor através da melhor execução, com uma média 
de 19 pontos base economizados em todas as negociações de ações em 2018, com base no preço 
de mercado em vigor. 

Gerenciamento de riscos em todos os níveis da organização - Além dos engenheiros de portfólio, 
os riscos operacionais e de investimento são monitorados por equipes independentes compostas 
por mais de 200 indivíduos: as equipes de Operações, Políticas de Investimento, Gestão Global de 
Riscos, Compliance e Controles Internos são supervisionadas por uma rede estabelecida de comitês 
executivos como parte de nossa governança corporativa. 

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

Não houve mudanças no time desde o lançamento do fundo. 

4. Estratégias e carteiras 

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

O fundo segue uma estratégia sem restrições. Como tal, não seguimos diretrizes estritas de limite 
em si. No entanto, aplicamos nosso próprio limite interno e a construção do portfólio visa 
maximizar o potencial de crescimento, garantindo a observância desses rígidos controles de risco. 
O portfólio normalmente possui cerca de 40-60 ações, dependendo das condições do mercado. O 
gestor constrói o portfólio dentro de parâmetros definidos e é monitorado e medido 
continuamente em relação a esses parâmetros diariamente para reduzir o potencial de uma 
concentração não intencional de risco. O objetivo desta análise é garantir uma diversificação 
suficiente do risco em ações, além de permitir a geração de alfa por meio da combinação mais 
favorável de risco e retorno. 

Parâmetros de investimento: 

- Geralmente cerca de 40 a 60 ações 

- Abordagem multi-cap, impulsionada por oportunidades específicas em cada ação 
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- Peso absoluto em ações individuais, tipicamente entre 1% e 6% 

- Capitalização de mercado normalmente > US$ 500 milhões 

- Estratégia de baixa rotatividade (com base em nossa análise, geralmente em torno de 30% ou 
menos) 

- Sem restrições vs MSCI AC World 

- Evitamos riscos não intencionais de uma maneira geral 

O fundo é primordialmente multi-cap, com small e mid-cap como uma rica fonte de valor adicional. 
Como regra geral, uma empresa de pequeno / médio porte terá um peso inicial de 1-2%, enquanto 
uma posição de uma empresa de grande / mega porte começa em cerca de 2% das carteiras. 

Observe que estes representam limites / indicações internas flexíveis e, como tal, podem estar 
sujeitos a alterações de acordo com as condições do mercado. 

4.2 O fundo pode realizar operações de day trade? 

Não. 

5. Uso de derivativos 

5.1 

Com que objetivo(s) são utilizados derivativos: 

Proteção de carteira ou de posição SIM ()       NÃO (X) 

Mudança de remuneração/indexador SIM ()       NÃO (X) 

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

SIM ()       NÃO (X) 

Alavancagem SIM ()        NÃO (X) 

 

5.2 

Mercados em que são utilizados derivativos: 

Juros SIM ()    NÃO (X) 

Câmbio SIM ()    NÃO (X) 

Ações SIM (X)  NÃO (  ) 

Commodities SIM ()  NÃO (X) 

Em Bolsas: 

Com garantia SIM (X)     NÃO (  ) 

Sem garantia SIM (  )     NÃO (X) 

Em Balcão 

Com garantia SIM (X)    NÃO () 

Sem garantia SIM (  )    NÃO (X) 

 

5.3 Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado? 
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N/A. O fundo é totalmente investido em ações listadas em bolsa e mantém um colchão de caixa 
de tipicamente 2-3% para lidar com a aplicações / resgates de clientes. 

6. Compra de cotas de fundos de investimento 

6.1 De fundos de terceiros? SIM (X)       NÃO () 

Fundos de Zeragem.  

6.2 De fundos da gestora? SIM (X)    NÃO () 

AXA WF FRAMLIGNTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – 
INVESTIMENTO NO EXTERIOR (CNPJ/ME nº 35.002.455/0001-20. 

7. Informações adicionais 

7.1 PL atual. 

R$ 20.468.390,00 (Data base 31.03.2020)  

7.2 PL médio em 12 (doze) meses. 

Não aplicável. 

7.3 PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora. 

R$ 8 bilhões (Data base 31.03.2020) Alocação e Indexados 

7.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua 
estratégia? Quais são os critérios de definição? 

Quando se trata de gestão de capacidade de captação da estratégia, a prioridade é sempre os 
atuais clientes, tanto em termos de manutenção do retorno do portfólio quanto de garantir ampla 
flexibilidade para novos aportes. Neste momento o fundo está com capacity ilimitado. 

7.5 Número de cotistas. 

20 

7.6 Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, 
coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? 

Menos de 1%. 

7.7 Descreva as regras de concentração de passivo. 

Não aplicável. 

7.8 Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas. 

A- 0.8% 

B- 0.5% 

C- 0.4% 

D- 0.4% 

E- 0.3% 
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F- 0.2% 

G- 0.2% 

H- 0.1% 

I- 0.1% 

J- 0.1% 
 

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?  

Não. 

7.10 A última demonstração financeira foi emitida com obteve algum parecer modificado (com 
ressalva, com abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor 
independente? 

Não. 

8. Gestão de risco 

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

O fundo é totalmente investido em ações listadas e mantém um colchão de caixa de tipicamente 
2-3% para lidar com a aplicação / resgate de clientes. 

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

Os riscos de mercado e liquidez são monitorados continuamente no primeiro nível pelos gestores 
de portfólio, com o apoio da equipe de Análise de Investimento (AI), que fornece análises de risco, 
alocação e mercado para ajudar a medir, entender e interpretar melhor as exposições de risco nas 
carteiras. Damos especial atenção aos requisitos de liquidez para poder liquidar o portfólio sem 
impacto no mercado. A liquidez de uma ação deve ser suficiente para permitir-nos implementar 
uma disciplina estrita de venda e investir / alienar com o mínimo impacto no mercado. Os fundos 
da Robotech e da Economia digital sempre foram altamente líquidos, pois não tendemos investir 
em um valor de mercado abaixo de US$ 500 milhões. 

Com base em nossa ferramenta e metodologia de liquidez, estimamos que nosso fundo de 
Robotech consiga liquidar 99,0% de sua capacidade em 1 dia (em 30/04/2020). 
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A liquidez e os dias de caixa são calculados com base em uma taxa de participação de 20% do volume médio de 90 dias para cada ação da carteira. 
Esses números são baseados nos volumes registrados. Como tal, pode-se subestimar a liquidez, uma vez que a atividade fora da bolsa é excluída. 
As posições que não possuem dados de liquidez disponíveis foram excluídas da análise acima. Fonte: Factset 

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

N/A. Embora os derivativos sejam permitidos em nosso prospecto, eles não foram historicamente 
utilizados no fundo Robotech / Economia Digital e não planejamos usá-los daqui para frente. 

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

N/A 

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

Não monitoramos o VaR para o fundo Robotech. Esse fundo não está sujeito a uma abordagem de 
VaR. 

Embora a estratégia Robotech não seja gerenciada com um limite formal de tracking error, a 
estrutura geral de riscos do portfólio é monitorada de perto para garantir a manutenção de um 
alto nível de diversificação entre países, setores e ações. Durante todo o processo de investimento, 
os gestores do portfólio contam com o apoio direto da equipe de Análise de Investimento, que 
auxilia na análise ex-ante de riscos sistêmicos e específicos. Também são realizadas avaliações 
contínuas para identificar qualquer viés sistemático no portfólio, usando uma variedade de 
ferramentas proprietárias e externas. 

8.6 Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: 
concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais? 

N/A 

8.7 Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 
8.5 

O fundo Robotech é irrestrito. Como tal, não temos um limite explícito de tracking error (TE), 
embora esperemos que o erro ex-ante esteja entre 4-8% ao ano a longo prazo. Observe que 
Robotech é um tema emergente e não há universo de investimento, benchmark ou grupo de 
gestores predefinido e amplamente utilizados. Dito isso, estamos usando o índice de ações mais 
amplo, o MSCI All Country World, como base comparativa. 
 
 

 
 

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

N/A 

8.9 De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no 
item 8.5? 
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N/A 

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. 

N/A 

8.11 

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

3 meses? 
N/A 

6 meses? 
N/A 

12 meses? 
N/A 

24 meses? 
N/A 

 

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? 

N/A. O fundo segue uma estratégia comprada em ações apenas. Como tal, não fazemos e não 
pretendemos fazer uso de 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)? 

Embora não tenhamos limites formais de stop loss, por si próprio, mantemos uma disciplina estrita 
de venda para gerir o risco total do portfólio. Onde a decepção nos ganhos ou na entrega do 
produto pode criar correções significativas nos preços das ações, refletindo as revisões dos ganhos 
e a contração múltipla, a disciplina de vendas é de suma importância. Os seguintes fatores 
suportam nossa forte disciplina de vendas: 

- Desvio material da estratégia 

- Mercado / desenvolvimento econômico inesperado 

- Evidência de inconsistência / desonestidade da gerência 

- Deterioração inexplicada da lucratividade / geração de caixa 

- Desempenho relativo extremo (obtenção de lucros) 

8.14 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress 
foi excedido e por quê? 

N/A 

8.15 

Qual o stress médio do fundo nos últimos 

3 (três) meses? N/A 

6 (seis) meses? N/A 

12 (doze) meses? N/A 

24 (vinte e quatro) meses? N/A 
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8.16 Comente o último stop loss relevante do fundo. 

Não houve. O fundo nunca atingiu o nível de stop loss. 

9. Comportamento do fundo em crises 

Período* Evento 
Comportamento 
(variação do fundo) 

Explicação 

Jan/10 – 
Jun/10 

Crise de endividamento dos 
PIGS 

- Não aplicável 

Abril/11 – 
Set/11 

Segunda crise da dívida na 
Europa 

- Não aplicável 

Abril/15 – 
Ago/16 

Crise política / recessão no 
Brasil 

- Não aplicável 

Mai/18 Greve dos caminhoneiros - Não aplicável 

* Para o período solicitado deve ser informado o comportamento (variação do fundo) de acordo com o mês fechado (ex. 01/01 a 31/01). 

 

 

10. Três períodos de maior perda do fundo 

 Período Evento Perda Explicação 
Tempo para 
recuperação 

1 Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

2 
Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

3 
Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco) 

anos 

11.1 
Atribuição: Contribuição: 
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Não aplicável. 

 

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

 Não houve mudança da estratégia de alocação até a presente data. 

11.3 O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, do 
administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê? 

O fundo sempre esteve aberto para captação. 

12. Relacionamento com distribuidores/alocadores 

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

Sob demanda. 

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

Mensalmente, com possibilidade de abertura de exceções conforme demanda. 

12.3 Por quais canais o fundo é distribuído? 

Plataformas digitais e distribuição institucional. 

12.4 Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos 
cinco maiores distribuidores ou alocadores, individualmente? 

Distribuidor A: 100% 

13. Atendimento aos cotistas 

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

Informe diário de cotas. 

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? 

Site atualizado diariamente e e-mails cadastrados para receber o informe diário. 

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

Sim. Através do e-mail ri@xpasset.com.br ou pelo telefone: +55 11 4871-4358.  
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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. 

Fundo Robotech, focado em Ações Globais, SICAV domiciliado em Luxemburgo. Investe em Ações 
em fundos Money Market e pode fazer uso de Derivativos. 

14.2 Quais os riscos envolvidos? 

Risco de patrimônio: O valor das ações em que o Fundo investe flutua de acordo com as 
expectativas do mercado. O valor dessas ações vai subir e cair e os mercados de ações 
historicamente têm sido mais voláteis do que os mercados de juros pré-fixados. Caso o preço das 
ações em que o Fundo tenha investido caia, o Valor do Patrimônio Líquido do Fundo também cairá. 
Os fundos que investem em ações são geralmente mais voláteis do que os que investem em títulos 
ou uma combinação de ações e títulos, mas também podem obter maiores retornos. 

Mudança do risco tecnológico: O Fundo pode investir em empresas particularmente vulneráveis 
à mudança rápida da tecnologia e a um risco relativamente alto de obsolescência causado por 
avanços científicos e tecnológicos. 

Risco de Concentração: O Fundo pode, em determinados momentos, deter relativamente poucos 
investimentos ou ter uma posição significativa no setor, o que poderia levar a uma perda 
significativa de valor se ele mantiver uma grande posição em um determinado investimento ou 
setor com um declínio significativo no valor devido a uma ação ou evento específico do setor. 

Risco cambial: O fundo pode deter investimentos denominados em moedas diferentes da moeda 
base do fundo. Como resultado, os movimentos da taxa de câmbio podem fazer com que o valor 
dos investimentos (e qualquer receita recebida deles) caia ou suba, afetando o valor do fundo. 

Investimentos globais: investimentos em valores mobiliários emitidos ou listados em diferentes 
países podem implicar a aplicação de diferentes normas e regulamentos (padrões de 
contabilidade, auditoria e relatório financeiro, procedimentos de apuramento e liquidação, 
impostos sobre dividendos ...). Os investimentos podem ser afetados por movimentos das taxas 
de câmbio, mudanças nas leis ou restrições aplicáveis a esses investimentos, mudanças nos 
regulamentos de controle cambial ou volatilidade dos preços. 

Mercados emergentes: a infraestrutura legal, em alguns países nos quais podem ser feitos 
investimentos, pode não fornecer o mesmo grau de proteção ou informação dos investidores, 
como seria geralmente aplicado aos principais mercados de valores mobiliários (influência dos 
governos, influência social, política e economia dos governos, instabilidade, diferentes práticas de 
contabilidade, auditoria e relatório financeiro). Ativos 142 de Mercados emergentes tambêm 
podem ser menos líquidos e mais voláteis do que os ativos semelhantes disponíveis nos principais 
mercados, e há riscos mais altos associados à liquidação das transações, envolvendo questões de 
tempo e preço. 

14.3 Quais são os mercados em que o fundo opera? 
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O objetivo da estratégia da Robotech é obter apreciação de capital a longo prazo por meio da 
gestão ativa, investindo em empresas listadas que atuam em aplicações de robótica e automação 
em várias áreas, incluindo os setores industrial, tecnológico, manufatura, saúde e transportes. 

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

Sim.  

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 N/A 

Custodiante N/A 

Auditor N/A 

RTA N/A 

Prime Brokers N/A 

NAV Calculator N/A 

Domicílio do fundo N/A 

Taxa de administração N/A 

Código ISIN do fundo N/A 

Moeda do domicilio fundo no exterior N/A 

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

N/A 

 

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

N/A 

14.7 Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva 
como foi constituída a diretoria do fundo. 

N/A 

15. Anexos (quando aplicável) 

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

15.1 Regulamento  

15.2 Formulário de informações complementares  

15.3 Última lâmina de informações essenciais  

15.4 Relatório de Gestão e/ou materiais de divulgação  
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São Paulo, 31 de março de 2020 
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ANEXO I  FUNDOS DE INVESTIMENTO 

1. Alterações desde a última atualização 

1.1 Nome do fundo 

ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE 

1.2 CNPJ 

35.602.471/0001-54  

1.3 Data de início 

27/08/2020 

1.4 Classificação ANBIMA 

Ações 

1.5 Código ANBIMA 

551198 

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. 

Investidores qualificados 

1.9 
O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável 
ao cotista, p. ex., Resolução do CMN? 

Sim. Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 4.661, de 25 de maio de 2018, e alterações 

 

1.10 Conta corrente (banco, agência, nº)

Banco BNP, Agência 0001 e Conta 8182900-1. 

1.11 Conta CETIP (nº) 
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1.12 Administração (indique contato para informações). 
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 9º ao 11º andar Torre Sul 
do Edifício São Paulo Corporate Towers, São Paulo  SP. Telefone: 55 11 3841 3100. 
1.13 Custódia (indique contato para informações). 
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 9º ao 11º andar Torre 
Sul do Edifício São Paulo Corporate Towers, São Paulo  SP. Telefone: 55 11 3841 3100. 
1.14 Auditoria externa 
Os serviços de auditoria serão prestados ao FUNDO pela KPMG AUDITORES INDEPENDENTES, 
com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Almirante Barroso, nº 52, 4º andar, 
inscrita no CNPJ sob o nº 57.755.217/0001-29. 

1.15 

Caso se aplique, informar: 
Escriturador N/A 
Custodiante N/A 
Consultor Especializado N/A 
Assessor Jurídico N/A 
Co-gestor N/A 
Distribuidor XP INVESTIMENTOS CCTVM 
Outros N/A 

 

1.16 Cotização: abertura ou fechamento? 

Fechamento 

1.17 

Regras para aplicação e resgate:  

Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação) 

As aplicações deverão ser 
informadas até as 14:30 horas. 
Cotização de aplicações em 
D+1 (útil). 

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

Não possui. 

Resgate (datas, horários, cotização e liquidação) 

Os resgates deverão ser 
informados até as 14:30 horas. 
Cotização de resgates em D+1 
(útil) e liquidação em D+5 
(úteis) após a solicitação. 

Aplicação inicial mínima R$ 5.000,00 
Aplicação máxima por cotista Não aplicável 
Aplicação adicional mínima R$ 1.000,00 
Resgate mínimo R$ 1.000,00 

 

1.18 Taxa de Entrada (upfront fee) 
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N/A 
1.19 Taxa de Saída (redemption fee) 

N/A 

1.20 Taxa de administração 

0,80% 

1.21 Taxa de administração máxima 

Não possui. 

1.22 Taxa de custódia máxima 

0,03% ao ano sobre o PL do FUNDO . 

1.23 

Taxa de Performance 
% (Percentual) N/A 
Benchmark N/A 
Frequência N/A 
Linha-  N/A 
Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste) N/A 

 

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. 

N/A 

1.25 Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? 
(pagamento e/ou recebimento). 

Não. 

2. Perfil 

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

O fundo procura uma valorização do capital a longo prazo. Investindo, principalmente, em ações 
de mercados emergentes e em títulos relacionados com ações. O fundo adota uma abordagem de 
investimento dinâmica com o objetivo de alcançar rendimentos através do ciclo do mercado.  
 
O processo de investimento estruturado é do tipo "top down", e é determinado pelos indicadores 
fundamentais, potencializando o elevado conhecimento especializado da Ashmore sobre os 
mercados emergentes.  
 
A análise de ações própria é aprofundada e centrada em ideias práticas. O resultado é uma carteira 
de ações de alta convicção das melhores ideias que refletem a nossa perspectiva "top down". 
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2.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no 
histórico do fundo. 

A estratégia de investimento não sofreu alterações substanciais ao longo da vida do Fundo. 

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

A Equipe de Ações está organizada numa estrutura plana formalizada em Comitês de Investimento 
(CI), uma abordagem consistente em todos os temas de investimento na Ashmore.  

Isto incentiva a participação da equipe e um ambiente no qual as opiniões e ideias podem ser 
desafiadas em discussões formais e informais, juntamente com um sentimento de 
responsabilidade pelas carteiras.  

Este processo melhora a geração de ideias e ilustra a nossa abordagem orientada por processos, o 
que é conjugado com uma clara responsabilidade final sob a forma do Presidente do Sub-CI 
estratégico. No caso do Sub-CI EM Active, trata-se de Fernando Assad. 

XP Vista 

As decisões de investimento e desinvestimento de todos os fundos devem respeitar o seguinte 
processo: 

a) Recomendação formal do responsável pelo fundo, com base em análise detalhada da 
oportunidade de investimento, incluindo, mas não se limitando a, analise da capacidade dos 
gestores alocados (locais e globais), estrutura do índice que será replicado, cenário econômico;

b) Aprovação final pelo responsável da área relativa àquele tipo de investimento. O Diretor de 
Gestão de Recursos deve participar de todas as áreas de investimento, atuar em conjunto com 
cada um dos responsáveis, suas respectivas equipes e ainda receber o suporte da equipe de 
Compliance, Risco e Jurídico do Grupo XP Inc. 

A seleção de ativos a ser objeto de análise e de investimento deve observar as seguintes etapas: 

Primeira etapa: É feita uma análise do mandato do fundo para a definição da melhor alocação 
respeitando as regras de política de investimento previsto em regulamento; 

Segunda etapa: Para o caso de fundos indexados, busca-se a melhor alocação para a réplica do 
índice. Para caso de fundos de Alocação em fundos terceiros, é feita uma análise profunda do 
gestor alocado, olhando-se para política de investimento do gestor, estrutura de incentivos, risco, 
Compliance, estrutura societária entre outros aspectos. Por fim, para a Alocação de fundos 
portfólio, busca-se assimetrias de risco x retorno para uma alocação balanceada pautadas em 
decisões estruturais e táticas; 

Terceira etapa: Monitoramento constante dos gestores e segmentos alocados com atuação 
dinâmica quando necessário. 
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A discussão que leva à decisão de investimento, pautada nos princípios e etapas acima, em virtude 
da dinâmica inerente à atividade, dispensam registro documental físico. O investimento, contudo, 
será devidamente registrado em sistema e as recomendações de investimentos deverão ser 
discutidas em reunião específica entre o Diretor de Gestão de Recursos e o(s) responsável(is) da(s) 
área(s) relativa(s) àquele tipo de investimento. 

O desinvestimento de uma posição ocorre quando, após a revisão das premissas do ativo alocado, 
verifica-se que o retorno esperado para o investimento já ocorreu conforme previsto ou, em razão 
de fatos supervenientes, não é mais compatível com os riscos envolvidos. Para o caso de alocação 
em gestores terceiros, a o desinvestimento pode ser relacionado a mudanças estruturais na 
gestora, reavaliação do investimento dentro dos fundos, dentre outros. 

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

3. Equipe de gestão do fundo 

3.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão 
Ashmore 
 
O Gestor de Carteira responsável pela estratégia é Fernando Assad.  
Fernando conta com o apoio de uma equipe de 37 profissionais. 
 
XP Vista 

Danilo de Souza Gabriel: Gestor da XP Asset Management responsável pelos fundos Indexados e 
Fundo de Fundos, iniciou sua carreira no Middle Office da RB Capital Asset Management em 
set/2013. Em dez/2014, migrou para o Banco BBM onde fez parte do BackOffice. Em set/2017 
passou a integrar o time de gestão da XP Asset. É formado em Engenharia Mecânica de de 
Automóvel pelo Instituto Militar de Engenharia e possuí a certificação CFA (CFA Institute) e CGA 
(Certificação de Gestor Anbima).  

Bruno Castro é o COO da XP Asset, sendo responsável por questões de produtos, governança e 
processos da Asset. Formado em Economia pela UnB, tem mestrado em finanças pelo Insper, 
certificação CGA e conta com 19 anos de experiência no mercado financeiro, tendo trabalhado por 
mais de 12 anos no Itaú, além de IPEA, Banco Alfa e Mauá Capital.  

Alessandro Santos: Iniciou sua carreira no Middle Office da XP Asset Management em janeiro de 
2019, onde foi responsável pelo atendimento à clientes institucionais e Fund of Funds da gestora.  
Passou a integrar o time de gestão em julho do mesmo ano. Está finalizando seus estudos em 
Engenharia Química pela Escola Politécnica da Universidade de São Paula (USP), onde fez parte da 
Liga de Mercado Financeiro.   



7

Camila Wanous: Ingressou no mercado de trabalho em 2014 como estagiária no Banco BBM; em 
2015 na mesma instituição passou a atuar como Analista de Sistemas sendo responsável por 
desenvolver sistemas para área de Crédito do banco. Em 2020 ingressou na iniciativa Segurança 
Pública 5.0 onde atuou como Coordenadora Técnica. É formada em engenharia de computação 
pelo Instituto Militar de Engenharia; e mestranda em Informática pela PUC-Rio. 

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos. 
As equipes não sofreram alterações significativas ao longo dos últimos 5 anos. 

4. Estratégias e carteiras 

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

Não há regras específicas. Em termos de gestão de risco ao nível da carteira, durante períodos de 
tensão nos mercados, a Ashmore tende a concentrar-se em três táticas principais: 

1. Utilização de ativos líquidos como meio de limitar o risco beta de os títulos se tornarem 
altamente correlacionados durante períodos de tensão nos mercados;  

2. Posições de corte que apresentam um elevado beta de mercado associado ao risco de 
perdas potenciais e; 

3. Posições mais líquidas que nos permitem ter a capacidade de sair quando necessário, 
mas, principalmente, que nos permitem ter a flexibilidade de mudar para posições cuja 
avaliação esteja abaixo do valor real durante um sell-off. Esta subavaliação ocorre 
frequentemente como resultado de vendas técnicas e forçadas, onde os preços tendem a 
não refletir os indicadores fundamentais. 

4.2 O fundo pode realizar operações de day trade? 
 

5. Uso de derivativos 

5.1 

Com que objetivo(s) são utilizados derivativos: 
Proteção de carteira ou de posição SIM ()      NÃO (X) 
Mudança de remuneração/indexador SIM ()      NÃO (X) 
Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box, 
financiamentos com termo etc.) SIM ()      NÃO (X) 

Alavancagem SIM ()       NÃO (X)
 

5.2 Mercados em que são utilizados derivativos: 
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Juros SIM ()    NÃO (X)
Câmbio SIM ()    NÃO (X)
Ações SIM ()    NÃO (X)
Commodities SIM ()    NÃO (X)
Em Bolsas: 
Com garantia SIM ()    NÃO (X)
Sem garantia SIM ()    NÃO (X)
Em Balcão 
Com garantia SIM ()    NÃO (X)
Sem garantia SIM ()    NÃO (X)

 

5.3 Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado? 
Não aplicável. O Fundo não investe em ativos de crédito privado. 

6. Compra de cotas de fundos de investimento 

6.1 De fundos de terceiros? SIM (X)       NÃO ()
Fundos de Zeragem de Caixa. 

6.2 De fundos da gestora? SIM (X)    NÃO ()
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 
INVESTIMENTO NO EXTERIOR. 

7. Informações adicionais 

7.1 PL atual. 
R$ 20.653,994.65  (Data base 30/09/2020)  

7.2 PL médio em 12 (doze) meses. 
N/A 

7.3 PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora. 
R$ 4,2 Bilhões em Fundos Internacionais (Data base 30/09/2020). 

7.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua 
estratégia? Quais são os critérios de definição? 

Ilimitado.  

7.5 Número de cotistas. 
405 
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7.6 Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, 
coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? 

Menos de 10%. 

7.7 Descreva as regras de concentração de passivo. 
N/A 

7.8 Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas. 
1. Investidor Institucional - 26,32% 
2. PCO XP Investimentos - 2,45% 
3. PCO XP Investimentos - 1,27% 
4. PCO XP Investimentos - 1,24% 
5. PCO XP Investimentos - 1,23% 
6. PCO XP Investimentos - 1,07% 
7. PCO XP Investimentos - 1,07% 
8. PCO XP Investimentos - 0,98% 
9. PCO XP Investimentos -0,97% 
10. PCO XP Investimentos - 0,97% 

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?  

Não. 

7.10 A última demonstração financeira foi emitida com obteve algum parecer modificado (com 
ressalva, com abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor 
independente? 

Não. 

8. Gestão de risco 

8.1 Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo. 
Não aplicável. O Fundo não investe em ativos de crédito privado. 

8.2 Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. 
Uma vez que o Fundo oferece negociação diária, os ativos tendem a ser muito líquidos, não 
havendo requisitos específicos relativos à liquidez. 

Investimos com forte ênfase na liquidez para assegurar que a carteira possa refletir a nossa 
convicção "top down" e ser gerida ativamente, se necessário, para captar oportunidades de 
retorno e gerir o risco de forma pró-ativa. 

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

8.4 Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora
realiza o acompanhamento? 
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Não aplicável. O Fundo não detém ativos ilíquidos e exóticos ou derivados. O uso de derivados no 
SICAV Emerging Markets Active Equity Fund está limitado a ADR e GDR. 

Poderão existir contratos cambiais a prazo ao nível de determinadas classes de ações para efeitos 
de cobertura da exposição da moeda de referência da carteira (USD) face à moeda da classe de 
ações. 

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

O Fundo não possui objetivos específicos em termos de erros de replicação.  

Embora o Comitê de Investimento e a equipe de gestão da carteira sejam a primeira linha de defesa 
em termos de risco de investimento, recebem uma assistência significativa na análise, medição e 
implementação da nossa estrutura de risco de investimento. A equipe de Gestão e Controle de 
Riscos mede, analisa, avalia, monitoriza e comunica o risco. A equipa monitora as exposições ao 
nível da carteira relacionadas com os riscos de liquidez de mercado, de crédito e de contraparte. 

De forma a resistir a períodos de tensão nos mercados e de drawdown do desempenho, as carteiras 
dos Mercados Emergentes devem ser, antes de tudo, líquidas para:  

1. Permanecerem negociáveis, e  
2. Serem capazes de aproveitar as oportunidades de subavaliação que invariavelmente 

acompanham as correções do mercado. 

Na estratégia de dívida combinada da Ashmore, um dos objetivos da construção da carteira 
consiste em garantir que os fundos possuem exposição suficiente a obrigações líquidas e proxies 
de ativos líquidos para mudar a alocação e reduzir a exposição, nomeadamente para cobrir o risco 
cambial através de contratos cambiais a prazo. 

Por outro lado, os mercados em queda são igualmente usados para garimpar oportunidades para 
mudar para posições que se tornaram subavaliadas durante um sell-off, através da utilização de 
uma abordagem incremental em vários "bullets". Esta subavaliação ocorre frequentemente em 
mercados de crédito soberanos ou empresariais, como resultado de vendas técnicas e forçadas, 
onde os preços se desviam temporariamente dos indicadores fundamentais, mas 
subsequentemente normalizam. 

Raramente usamos limites de limitação de perdas que não são considerados a melhor escolha para 
a avaliação constante das condições de investimento, mas estes poderão ser definidos para 
posições específicas a fim de permitir a flexibilidade necessária para reagir rapidamente a 
mudanças nos indicadores fundamentais e técnicos. 

8.6 Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: 
concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais? 

Qualquer exposição na carteira é intencional e de alta convicção. Gerimos e construímos a carteira 
com uma mentalidade absoluta, pelo que não nos sentimos obrigados a gastar tempo em análises 
ou mesmo a investir em áreas do mercado onde não temos convicção. 
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O nosso universo de investimento não está limitado por um índice. A nossa convicção "top down" 
é absoluta, assim como a nossa convicção "bottom up" e a análise de cenários. É apenas no 
dimensionamento das posições (e também no nosso nível de convicção, no caso pessimista na 
análise de cenários e liquidez de uma ação) que consideramos a dimensão das ações no nosso 
índice de referência, o MSCI Emerging Markets. 

Limites: 

 Exposição a ações: 0,5%-10%. 
 A exposição a países/setores é de 0-25% (as exceções exigem aprovação prévia, por 

exemplo, a China). 

8.7 Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 
8.5 

As diretrizes da carteira estão codificadas em nosso sistema de gestão de ordens de negociação de 
front office. Não há violações ativas das diretrizes. 

A Ashmore utiliza a plataforma thinkFolio® para introdução de ordens de negociação primárias, 
juntamente com a verificação automática de conformidade que pode ser efetuada tanto antes 
como depois da negociação, para reduzir o risco de violação das restrições e diretrizes de 
investimento dos clientes. As transações que violariam as diretrizes da conta são interrompidas na 
fase de introdução e encaminhadas para o Departamento de Compliance para análise. 

Os alertas pós-negociação gerados pelo thinkFolio® são analisados todas as manhãs e a sua 
validade é verificada por um membro da equipe de Conformidade do Processo de Investimento 
(CPI). Se um alerta for identificado como uma violação ativa, o Responsável de Compliance do 
Grupo e o Responsável de Gestão e Controlo de Risco do Grupo serão informados e determinarão 
como o erro será resolvido.  
 
Todos os erros são geridos com a máxima urgência e existe um processo formal de comunicação 
de erros. As violações passivas que surgem também são identificadas pelo thinkFolio® e 
comunicadas por escrito pela equipe de CPI aos Gestores de Carteira, que tomarão as medidas 
adequadas. O Departamento de Compliance apresenta um resumo das violações passivas nos 
Comitês de Investimento. 

8.8 Qual o limite da(s) metodologia(s) citada no item 8.5? 
Vide resposta 8.5 

8.9 De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no 
item 8.5? 

Vide resposta 8.5 

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. 

Nunca atingiu os limites. 
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8.11 

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

3 meses? 5.20% 

6 meses? 5.43% 

12 meses? 4.80% 

24 meses? 4.89% 

Dados de 31 de maio de 2020. Erros de replicação ex-post. 

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? 

A exposição bruta ao mercado do SICAV Emerging Markets Active Equity Fund tem sido de cerca 
de 100%, principalmente em ações dos mercados emergentes. 
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)? 
Realizamos regularmente testes de esforço às nossas carteiras e a nossa análise de cenários é 
importante na avaliação dos riscos dos Mercados Emergentes, o que exige dinamismo para refletir 
as condições de mercado atuais. Os testes de esforço incluem a análise de: 

1. Eventos anteriores, por exemplo: Crise de 2008 / Crise do Lehman; 
2. Análise de cenários prospetivos: Análise à medida de eventos hipotéticos, por exemplo, 

enfatizando fatores de risco individuais independentemente (tendo em conta correlações 
com outros fatores de risco, se necessário). 

3. Também utilizamos os Testes de Esforço de Liquidez, como por exemplo: Liquidez média 
ponderada de cada carteira em condições de esforço e Teste de Cobertura de Ativos 
Líquidos em Esforço (Ativos Líquidos divididos por Resgates num ambiente de esforço).

8.14 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress 
foi excedido e por quê? 

O limite nunca foi atingido. 

8.15 

Qual o stress médio do fundo nos últimos 
3 (três) meses? N/A 
6 (seis) meses? N/A 
12 (doze) meses? N/A 
24 (vinte e quatro) meses? N/A 

 

8.16 Comente o último stop loss relevante do fundo. 
Raramente usamos limites de limitação de perdas que não são considerados a melhor escolha para 
a avaliação constante das condições de investimento, mas estes poderão ser definidos para 
posições específicas a fim de permitir a flexibilidade necessária para reagir rapidamente a 
mudanças nos indicadores fundamentais e técnicos. 
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9. Comportamento do fundo em crises  

10. Três períodos de maior perda do fundo 



14

11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco) 
anos 

11.1 
Atribuição: Contribuição: 
  

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

resgates). 
 N/A 

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? 

A carteira pode ser disponibilizada mediante solicitação do distribuidor/alocador. 

12.2 Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos? 
É possível realizar conference calls com o time de gestão dos fundos mensalmente, com a
possibilidade de agendar reuniões específicas e pontuais conforme demanda. 
12.3 Por quais canais o fundo é distribuído? 

Plataformas digitais (XP Investimentos) e distribuição institucional. 
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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? 

 

13. Atendimento aos cotistas 

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

Diariamente as cotas são enviadas de forma automática por e-mail (Sistema Alphatools), assim que 
carteira de cada fundo é aprovada. De forma complementar, ao final do dia, o Informe diário de 
todas as cotas da gestora é enviado aos cotistas. Ao fim de cada mês o time de gestão de Renda 
Fixa publica uma apresentação com a posição em cada emissor e de forma complementar, é 
publicada também a carta mensal do gestor. 
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? 
Os veículos disponíveis para acessas as informações do fundo são:  
Site da gestora atualizado diariamente e Site do distribuidor atualizado diariamente (XP 
Investimentos). 
 
www.xpasset.com.br 
www.xpinvestimentos.com.br 
13.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado 

e qual o horário para atendimento? 
Sim. Através do e-mail ri@xpasset.com.br ou pelo telefone: +55 11 4871-4358.  
O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 09hs às 18hs. 

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. 

Os investimentos são principalmente em ações de empresas localizados em mercados emergentes, 
com alocações oportunistas estratégicas. A partir desse cenário, o time de gestão escolhe as ações 
com melhores fundamentos para os próximos 12 meses. Outro fator extremamente relevante para 
a tomada de decisão é a liquidez do ativo e aderência à princípios ESG. Um diferencial do fundo é 
sua baixa correlação com demais fundos globais que operam em mercados emergentes. Isso é 
graças à extrema proximidade entre os analistas e formadores de políticas públicas de cada país.
14.2 Quais os riscos envolvidos? 

Os principais riscos de investimento no Fundo, que podem afetar negativamente o seu valor 
patrimonial líquido, rendimento e retorno total, são:  
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Investimento estrangeiro e risco dos Mercados Emergentes: Os investimentos estrangeiros 
podem ter um risco superior ao dos investimentos dos EUA. Os potenciais riscos incluem 
desenvolvimentos adversos no domínio político e jurídico que afetam os emitentes localizados 
e/ou que efetuem negócios em países estrangeiros, risco cambial resultante de taxas de câmbio 
desfavoráveis, risco de liquidez se a diminuição da procura de um título tornar difícil a sua venda 
ao preço desejado, e riscos que resultam de um volume de negociação substancialmente inferior 
em mercados estrangeiros. Estes riscos são geralmente superiores no caso de investimentos em 
mercados emergentes, que também estão sujeitos a uma maior volatilidade de preços, bem 
como riscos de custódia e regulamentares. Os investimentos em mercados estrangeiros 
acarretam riscos especiais, tais como riscos cambiais, políticos, económicos e de mercado. Os 
riscos de investimento em países de mercados emergentes são maiores do que os riscos 
geralmente associados aos investimentos estrangeiros. Os países com mercados pré-emergentes 
têm geralmente economias de menor dimensão e mercados de capitais ou sistemas jurídicos e 
políticos ainda menos desenvolvidos do que os países com mercados emergentes tradicionais. 
Como resultado, os riscos de investimento em países de mercados emergentes são ampliados em 
países de mercados pré-emergentes; 

Risco de Fundos de obrigações: Os Fundos de Obrigações tenderão registar flutuações de valor 
inferiores do que os fundos de ações. No entanto, os Investidores em qualquer fundo de 
obrigações deverão antecipar as flutuações de preço, especialmente no que respeita às emissões 
a longo prazo e em conjunturas de aumento das taxas de juro.  

Para uma descrição completa destes e de outros riscos, os investidores deverão consultar o 
prospeto mais recente do fundo. 

14.3 Quais são os mercados em que o fundo opera? 
Mercados emergentes globais. 

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

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 BNP Paribas 
Custodiante BNP Paribas 
Auditor - 
RTA - 
Prime Brokers - 
NAV Calculator -
Domicílio do fundo - 
Taxa de administração - 
Código ISIN do fundo - 
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Moeda do domicilio 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. 

N/A 

14.7 Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva 
como foi constituída a diretoria do fundo. 

O Conselho de Administração é composto pelos seguintes membros: 

Presidente:  

 Steve Hicks, Administrador nomeado da Ashmore Group plc. 

Membros: 

 Claude Kremer, sócio da sociedade de advogados Arendt & Medernach S/A. 
 John Gregory, Responsável por Tecnologia e Controle de Operações da Ashmore Group plc.

Dennis Robertson, Administrador independente. 

15. Anexos (quando aplicável) 

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

15.1 Regulamento Link 

15.2 Formulário de informações complementares n/a 

15.3 Última lâmina de informações essenciais n/a 

15.4 Relatório de Gestão e/ou materiais de divulgação n/a 
 

São Paulo, 30/09/2020 

 



  

Questionário ANBIMA de due 

diligence para contratação de 

Gestor de Recursos de Terceiros 

Contratado: 

J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC 
AÇÕES 

 
Contratante: 

NA 

 
Questionário preenchido por: 

XP Asset (RI) & J.P. Morgan Asset Management    

 
Data: 
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(Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum 
campo não seja aplicável à sua instituição, este deve ser 
preenchido com “N/A”). 
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ANEXO I – FUNDOS DE INVESTIMENTO 

1. Alterações desde a última atualização 

1.1 Nome do fundo 

J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES 

1.2 CNPJ 

38.421.502/0001-69 

1.3 Data de início 

27/11/2020 

1.4 Classificação ANBIMA 

Ações Investimento no Exterior 

1.5 Código ANBIMA 

69421502 

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. 

Investidores qualificados 

1.9 
O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável 
ao cotista, p. ex., Resolução do CMN? 

Sim, o fundo é enquadrado nas Resoluções nº3.922 e nº 4.661, do CMN. 

1.10 Conta corrente (banco, agência, nº) 

Banco BNP Paribas, agência 1, conta corrente 8269900-1 

1.11 Conta CETIP (nº) 

38123.00-7 
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1.12 Administração (indique contato para informações). 

BNP Paribas S.A. 

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.909 – Torre Sul | 10º andar 

Brazil - Fund Administration CEP: 04543-907 | São Paulo - SP 

Tel: + 55 11 3841-3593 

1.13 Custódia (indique contato para informações). 

BNP Paribas S.A. 

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.909 – Torre Sul | 10º andar 

Brazil - Fund Administration CEP: 04543-907 | São Paulo - SP 

Tel: + 55 11 3841-3593 
 1.14 Auditoria externa 

Os serviços de auditoria serão prestados ao FUNDO pela Ernst & Young. 

1.15 

Caso se aplique, informar: 

Escriturador N/A 

Custodiante N/A 

Consultor Especializado N/A 

Assessor Jurídico N/A 

Co-gestor N/A 

Distribuidor XP INVESTIMENTOS CCTVM 

Outros N/A 

N/A 

1.16 Cotização: abertura ou fechamento? 

Fechamento 

1.17 

Regras para aplicação e resgate:  

Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação) 

As aplicações deverão ser 
informadas até as 14:30 horas. 
Cotização de aplicações em 
D+1. 

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

Não possui. 

Resgate (datas, horários, cotização e liquidação) 

Os resgates deverão ser 
informados até as 14:30 horas. 
Cotização de resgates em D+1 
e liquidação em D+5 após a 
solicitação. 
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Aplicação inicial mínima R$5.000,00 

Aplicação máxima por cotista N/A 

Aplicação adicional mínima R$1.000,00 

Resgate mínimo R$1.000,00 

 

1.18 Taxa de Entrada (upfront fee) 

N/A 

1.19 Taxa de Saída (redemption fee) 

N/A 

1.20 Taxa de administração 

0,80% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do fundo. 

FUNDO 1.21 Taxa de administração máxima 

N/A 

1.22 Taxa de custódia máxima 

0,03% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do fundo. 

1.23 

Taxa de Performance 

% (Percentual) N/A 

Benchmark N/A 

Frequência N/A 

Linha-d’água (sim ou não) N/A 

Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste) N/A 

N/A 

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. 

N/A 

1.25 
Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? 
(pagamento e/ou recebimento). 

Sim.  
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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. 

Acreditamos que a maioria dos mercados da Ásia Pacífico, incluindo o mercado China A-Shares, 

são ineficientes. Isso é demonstrado pela alta e variável volatilidade de muitos mercados 

regionais e empresas individuais da região. O alto nível de participação no mercado por 

investidores de varejo cria anomalias de preços que são menos comuns nos mercados 

desenvolvidos. Os níveis de divulgação corporativa e transparência são inconsistentes em todos 

os mercados da Grande China, o que exacerba as ineficiências da região e permite que 

investidores experientes adicionem alpha durante os períodos de volatilidade. 

Nosso processo de investimento é impulsionado principalmente pela seleção bottom-up de 

ações, tendo em mente as considerações macroeconômicas e políticas. Acreditamos que a gestão 

ativa focada na seleção de ações por especialistas do país, que também são gestores de portfólio, 

oferece uma oportunidade significativa de agregar valor às carteiras de clientes.  

O principal objetivo de nossa filosofia e processo é fornecer um desempenho relativamente acima 

do benchmark de maneira disciplinada no longo prazo. Buscamos esse retorno através do 

investimento em empresas de alta qualidade e em fase de crescimento que geram lucros e 

retornam dividendos de forma justa aos acionistas. 

Nossa abordagem para investir no mercado doméstico da China foca em negócios de maior 

crescimento, maior qualidade e maior retorno, com uma dinâmica favorável para o lado da oferta 

dentro desse mercado. 

2.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento 
no histórico do fundo. 

O fundo não sofreu alterações significativas desde o seu início em setembro de 2015. 

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

JP MORGAN 

O objetivo de nosso processo de investimento transparente e comprovado, que sustenta a 

estratégia de China A-Shares, é identificar as empresas mais atraentes na China. Em resumo, 

nosso processo de investimento pode ser definido em três etapas:  

1. Geração de ideias: identificação de ações com crescimento atraente por meio de 
visitas às empresas; 

2. Pesquisa fundamentalista: análise aprofundada em uma estrutura de classificações 
estratégicas para avaliar a oportunidade de crescimento e o potencial de retorno da 
empresa; 
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3. Construção do portfólio: carteira de alta convicção impulsionada pelo trade-off entre 
risco-retorno. 

 
*ESG = Environmental, Social, Governance issues. 
 
The Fund is an actively managed portfolio, holdings, sector weights, allocations and leverage, as applicable are subject to ch 
ange at the discretion of the Investment Manager without notice. 
Fonte: JPMAM. Apenas para fins ilustrativos. 

 
XP Allocation 
 
As decisões de investimento e desinvestimento de todos os fundos devem respeitar o seguinte 
processo: 
 
a) Recomendação formal do responsável pelo fundo, com base em análise detalhada da 
oportunidade de investimento, incluindo, mas não se limitando a, analise da capacidade dos 
gestores alocados (locais e globais), estrutura do índice que será replicado, cenário econômico; 
 
b) Aprovação final pelo responsável da área relativa àquele tipo de investimento. O Diretor de 
Gestão de Recursos deve participar de todas as áreas de investimento, atuar em conjunto com 
cada um dos responsáveis, suas respectivas equipes e ainda receber o suporte da equipe de 
Compliance, Risco e Jurídico do Grupo XP Inc. 
 
A seleção de ativos a ser objeto de análise e de investimento deve observar as seguintes etapas: 
 
Primeira etapa: É feita uma análise do mandato do fundo para a definição da melhor alocação 
respeitando as regras de política de investimento previsto em regulamento; 
 
Segunda etapa: Para o caso de fundos indexados, busca-se a melhor alocação para a réplica do 
índice. Para caso de fundos de Alocação em fundos terceiros, é feita uma análise profunda do 
gestor alocado, olhando-se para política de investimento do gestor, estrutura de incentivos, risco, 
Compliance, estrutura societária entre outros aspectos. Por fim, para a Alocação de fundos 
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portfólio, busca-se assimetrias de risco x retorno para uma alocação balanceada pautadas em 
decisões estruturais e táticas; 
 
Terceira etapa: Monitoramento constante dos gestores e segmentos alocados com atuação 
dinâmica quando necessário. 
 
A discussão que leva à decisão de investimento, pautada nos princípios e etapas acima, em 
virtude da dinâmica inerente à atividade, dispensam registro documental físico. O investimento, 
contudo, será devidamente registrado em sistema e as recomendações de investimentos deverão 
ser discutidas em reunião específica entre o Diretor de Gestão de Recursos e o(s) responsável(is) 
da(s) área(s) relativa(s) àquele tipo de investimento. 
 
O desinvestimento de uma posição ocorre quando, após a revisão das premissas do ativo alocado, 
verifica-se que o retorno esperado para o investimento já ocorreu conforme previsto ou, em 
razão de fatos supervenientes, não é mais compatível com os riscos envolvidos. Para o caso de 
alocação em gestores terceiros, a o desinvestimento pode ser relacionado a mudanças estruturais 
na gestora, reavaliação do investimento dentro dos fundos, dentre outros. 

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

O fundo não recebeu nenhuma premiação nos últimos 5 anos. 

3. Equipe de gestão do fundo 

3.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão 

JP Morgan 

A equipe consiste em 20 profissionais de investimento, localizados em Hong Kong, Shanghai e 

Taipei com uma média de 16 anos de experiência na indústria. O escritório de Shanghai foi 

estabelecido em setembro de 2016 para fortalecer ainda mais nossa presença local na China. Ao 

fazer isso, estamos construindo uma base para o desenvolvimento de longo prazo de nosso 

negócio de gestão de recursos e ampliando nossa capacidade de servir aos investidores.  

As carteiras de ações da China são geridas pelo especialista de cada país dentro do time. Os 

especialistas dedicam-se a um determinado país de cobertura e são responsáveis por definir o 

universo de investimento, identificar oportunidades de investimento atrativas, construir os 

portfólios e comunicar suas ideias ao restante da equipe. Fazemos a gestão de carteiras de um 

único país na China (onshore e offshore), Hong Kong e Taiwan, bem como carteiras mais amplas da 

Grande China.  

Howard Wang - Chefe da equipe da Grande China, e Rebecca Jiang - Especialista no país da equipe, 

são co-gestores da estratégia de China A-shares do JP Morgan. 
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Fonte: JPMAM. Em 31 de Outubro de 2020. 

* Com sede na China - JPMorgan Asset Management (China) Limited (Asset Management Wholly Foreign-owned Enterprise) Anos 

de experiência são da ordem dos anos na indústria, anos na empresa; Anos de experiência em 31 dezembro 2019 

XP Allocation 

Danilo de Souza Gabriel: Gestor da XP Asset Management responsável pelos fundos Indexados e 

Fundo de Fundos, iniciou sua carreira no Middle Office da RB Capital Asset Management em 

set/2013. Em dez/2014, migrou para o Banco BBM onde fez parte do BackOffice. Em set/2017 

passou a integrar o time de gestão da XP Asset. É formado em Engenharia Mecânica de de 

Automóvel pelo Instituto Militar de Engenharia e possuí a certificação CFA (CFA Institute) e CGA 

(Certificação de Gestor Anbima). 

Alessandro Santos: Iniciou sua carreira no Middle Office da XP Asset Management em janeiro de 

2019, onde foi responsável pelo atendimento à clientes institucionais e Fund of Funds da gestora. 

Passou a integrar o time de gestão em julho do mesmo ano. Está finalizando seus estudos em 

Engenharia Química pela Escola Politécnica da Universidade de São Paula (USP), onde fez parte da 

Liga de Mercado Financeiro. 

Camila Wanous: Ingressou no mercado de trabalho em 2014 como estagiária no Banco BBM; em 

2015 na mesma instituição passou a atuar como Analista de Sistemas sendo responsável por 

desenvolver sistemas para área de Crédito do banco. Em 2020 ingressou na iniciativa Segurança 

Pública 5.0 onde atuou como Coordenadora Técnica. Em setembro/20, Camila se juntou ao time 

da XP Allocation. É formada em engenharia de computação pelo Instituto Militar de Engenharia; e 

mestranda em Informática pela PUC-Rio. 

Michelle Ferreira: Em 2011 atuou como estagiária no BNDES na área de Planejamento do banco 

com atividades focadas em Desenvolvimento Regional e Sustentabilidade no entorno de grandes 

obras financiadas pelo governo; em 2013 ingressou na PWC atuando na área de auditoria externa 
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para emissão de parecer sobre demonstrações financeiras de empresas do setor do varejo, serviços 

e energia. Em 2017 ingressou no BNY Mellon na área de contratos de distribuição e acordos de 

remuneração, passando na mesma instituição pela área de Controle de Receitas e Cálculo de 

Rebates. Em outubro/20, Michelle se juntou ao time da XP Allocation. É formada em Ciências 

Econômicas pela PUC-Rio e Ciências Contábeis pela Estácio de Sá. 

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

Segue histórico de alterações no time de gestão nos últimos 5 anos. 
 

• O fundo foi iniciado em setembro de 2015 sob a gestão de Lilian Leung e com o Song 
Shen, como back up.  

• Em janeiro de 2016, Song Shen assumiu a gestão e a Lilian Leung se tornou o back up. 

• Em fevereiro de 2017, Howard Wang se tornou o gestor principal do fundo, com o auxílio 
de Lilian Leung.  

• Em julho de 2017, Xu Dong entrou para substituir Lilian Leung.  

• Desde setembro de 2017 o portfólio passou a ser gerido por Howard Wantg em conjunto 
com a Rebbeca Jiang. 

4. Estratégias e carteiras 

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

Analisamos continuamente os riscos que os investidores enfrentam na gestão de carteiras de ações 

da Grande China. Procuramos alcançar isso principalmente pela adesão aos nossos princípios e 

filosofia de investimento e pela aplicação de um processo disciplinado. Nossa abordagem ao risco 

abrange não apenas os riscos em relação ao benchmark, mas também uma variedade de riscos 

“reais” ou absolutos; a capacidade de julgá-los continua sendo um pré-requisito para o 

investimento bem-sucedido nos mercados da Ásia-Pacífico. 

4.2 O fundo pode realizar operações de day trade? 

Sim, o fundo pode realizar operações com day trade. 

5. Uso de derivativos 

5.1 

Com que objetivo(s) são utilizados derivativos: 

Proteção de carteira ou de posição SIM (X)      NÃO ( ) 

Mudança de remuneração/indexador SIM (X)       NÃO ( ) 

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

SIM ( )       NÃO (X) 
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Alavancagem SIM ( )       NÃO (X ) 

 

5.2 

Mercados em que são utilizados derivativos: 

Juros SIM (  )    NÃO (X) 

Câmbio SIM (X)    NÃO (  ) 

Ações SIM (X)    NÃO (  ) 

Commodities SIM (  )    NÃO (X) 

Em Bolsas: 

Com garantia SIM (X)     NÃO ( ) 

Sem garantia SIM (X)     NÃO ( ) 

Em Balcão 

Com garantia SIM (X)    NÃO ( ) 

Sem garantia SIM (X)    NÃO ( ) 

 

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

O fundo não opera com ativos de crédito privado. 

6. Compra de cotas de fundos de investimento 

6.1 De fundos de terceiros? SIM (X)       NÃO () 

Fundos de Zeragem.  

6.2 De fundos da gestora? SIM (X)    NÃO () 

 Fundo Master.  

7. Informações adicionais 

7.1 PL atual. 

R$ 1.998.568,15 (Data base 30/11/2020). 

7.2 PL médio em 12 (doze) meses. 

R$ 1.999.284,07 (Data base 30/11/2020). 

7.3 PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora. 

R$3,9 Bilhões em Fundos Internacionais (Data base 30/11/2020). 

7.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua 
estratégia? Quais são os critérios de definição? 

Capacity ilimitado. 

7.5 Número de cotistas. 
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4 

7.6 Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, 
coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? 

0% 

7.7 Descreva as regras de concentração de passivo. 

N/A 

7.8 Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas. 

1. Fundo de Investimento - 25,00% 
2. Fundo de Investimento - 25,00% 
3. Fundo de Investimento - 25,00% 
4. Fundo de Investimento - 25,00% 

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?  

Não. 

7.10 A última demonstração financeira foi emitida com obteve algum parecer modificado (com 
ressalva, com abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor 
independente? 

Não. 

8. Gestão de risco 

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

O fundo não opera com crédito privado. 

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

A ênfase no investimento em ações líquidas ajuda a garantir o controle sobre todos os aspectos da 

carteira e a evitar quaisquer distorções causadas por saídas inesperadas de recursos, que poderiam 

se tornar aceleradas em mercados em queda e sem liquidez. 

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? 

Não se aplica. 

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

Procuramos administrar o risco em relação ao benchmark, principalmente por meio dos pesos da 

exposição em ações e setores. Os desvios em relação ao benchmark são monitorados regularmente 

para ajudar a garantir que estamos dentro dos parâmetros de risco definidos pelo portfólio. 



  

12  

Também medimos vários outros fatores, como style risk (por meio do uso do software Axioma), 

tracking error, beta e active share, procurando garantir que entendemos todos os riscos dentro do 

portfólio e não corremos riscos indesejados. 

8.6 Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: 
concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais? 

O tamanho da exposição por ação é um componente importante do processo de construção do 

portfólio, refletindo o equilíbrio entre oportunidade e risco. Depois que a oportunidade de 

investimento é definida, decidimos o tamanho da posição de acordo com a convicção que é 

baseada nas expectativas de Retorno Esperado de Cinco Anos, juntamente com considerações 

como condições de mercado, mudanças de sentimento e aspectos de liquidez. É esperado obter 

uma parte significativa do excesso de retorno pela seleção de ações. 

8.7 Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 
8.5 

Não se aplica. 

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

Não se aplica. 

8.9 De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no 
item 8.5? 

Não se aplica. 

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 se aplica. 

8.11 

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

3 meses? 
Não se aplica. 

6 meses? Não se aplica. 

12 meses? 
Não se aplica. 

24 meses? 
Não se aplica. 

Não utilizamos VaR como medida de risco para o fundo. 

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? 

Não se aplica. 

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)? 

Não se aplica. 
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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 se aplica. 

8.15 

Qual o stress médio do fundo nos últimos 

3 (três) meses? Não se aplica. 

6 (seis) meses? Não se aplica. 

12 (doze) meses? Não se aplica. 

24 (vinte e quatro) meses? Não se aplica. 

 

8.16 Comente o último stop loss relevante do fundo. 

Não utilizamos stop loss no fundo.  

9. Comportamento do fundo em crises 

Período* Evento 
Comportamento 
(variação do fundo) 

Explicação 

Jan/10 – 
Jun/10 

Crise de endividamento dos 
PIGS 

- Não aplicável 

Abril/11 – 
Set/11 

Segunda crise da dívida na 
Europa 

- Não aplicável 

Abril/15 – 
Ago/16 

Crise política / recessão no 
Brasil 

- Não aplicável 

Mai/18 Greve dos caminhoneiros - Não aplicável 

* Para o período solicitado deve ser informado o comportamento (variação do fundo) de acordo com o mês fechado (ex. 01/01 a 31/01). 
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10. Três períodos de maior perda do fundo 

Disclaimer: Performance referente a estratégia offshore, dado que o veículo local ainda não pode 

divulgar estes dados. A performance do veículo local pode ser afetada pela variação das moedas 

em que a estratégia está exposta. 

Performance anualizada 

 3 Meses 6 Meses Ano 1 ano 3 anos 5 anos 

Desde o 

início 

JPM China A-Share 

Opportunities C (acc) – USD 
5.51 41.65 49.18 59.24 19.84 15.72 18.16 

CSI 300 Net 7.39 41.47 30.55 40.92 9.67 8.30 9.19 

Excesso de retorno -1.75 0.13 14.27 13.00 9.27 6.85 8.22 

 

Performance por Ano Calendário 2016 2017 2018 2019 

JPM China A-Share Opportunities C (acc) – USD -18.43 49.77 -27.11 52.22 

CSI 300 Net -15.41 32.32 -27.60 36.88 

Excesso de retorno -3.57 13.19 0.69 11.21 

Início do fundo: 11 de setembro de 2015 

Fonte: J.P. Morgan Asset Management/Thomson Reuters Datastream.  

Data base: 30 de novembro de 2020. 

Performance passada não é garantia de performance futura. 

11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco) 

anos 

Disclaimer:  Atribuição de performance referente a estratégia offshore, dado que o veículo local ainda 

não pode divulgar estes dados. A atribuição de performance do veículo local pode ser afetada pela 

variação das moedas em que a estratégia está exposta. 
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11.2 Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou 
resgates). 

 Não houve mudança da estratégia de alocação até a presente data. 
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11.3 O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, do 
administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê? 

O fundo sempre esteve aberto para captação. 

12. Relacionamento com distribuidores/alocadores 

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

A carteira pode ser disponibilizada mediante solicitação do distribuidor/alocador. 

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

É possível realizar conference calls com o time de gestão dos fundos mensalmente, com a 
possibilidade de agendar reuniões específicas e pontuais conforme demanda. 

12.3 Por quais canais o fundo é distribuído? 

Plataformas digitais (XP Investimentos) e distribuição institucional da XP Investimentos. 

12.4 Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos 
cinco maiores distribuidores ou alocadores, individualmente? 

Distribuidor A: 100%. 

13. Atendimento aos cotistas 

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

Diariamente as cotas são enviadas de forma automática por e-mail (Sistema Alphatools), assim que 
carteira de cada fundo é aprovada. De forma complementar, ao final do dia, o Informe diário de 
todas as cotas da gestora é enviado aos cotistas.  

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? 

Os veículos disponíveis para acessas as informações do fundo são: Site da gestora atualizado 
diariamente e Site do distribuidor atualizado diariamente (XP Investimentos). 

www.xpasset.com.br / www.xpinvestimentos.com.br 

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

Sim. Através do e-mail ri@xpasset.com.br ou pelo telefone: +55 11 4871-4358. O horário de 
atendimento é de segunda à sexta-feira, das 09hs às 18hs. 

http://www.xpasset.com.br/
http://www.xpasset.com.br/
http://www.xpinvestimentos.com.br/
http://www.xpinvestimentos.com.br/
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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. 

O fundo local aplica JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund, fundo domiciliado em 
Luxemburgo. A estratégia busca a valorização do patrimônio no longo prazo investindo 
primordialmente em empresas dentro do mercado doméstico chinês, classificado como A-Shares. 

14.2 Quais os riscos envolvidos? 

Risco de mercado, especialmente risco no mercado de renda variável. 

14.3 Quais são os mercados em que o fundo opera? 

O fundo opera primordialmente no mercado acionário chinês. 

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

Sim.  

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 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

Custodiante J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

Auditor PricewaterhouseCoopers 

RTA JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 

Prime Brokers N/A 

NAV Calculator J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

Domicílio do fundo Luxemburgo 

Taxa de administração 0,75% 

Código ISIN do fundo LU2249790457 

Moeda do domicilio fundo no exterior USD 

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

N/A 

 

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

Não aplicável. 

14.7 Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva 
como foi constituída a diretoria do fundo. 

Não aplicável. 
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15. Anexos (quando aplicável) 

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

15.1 Regulamento Link 

15.2 Formulário de informações complementares 
Não disponível 
ainda.  

15.3 Última lâmina de informações essenciais 
Não disponível 
ainda. 

15.4 Relatório de Gestão e/ou materiais de divulgação 
Não disponível 
ainda. 

 

São Paulo, 30 de NOVEMBRO de 2020 

 

 

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
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ANEXO I – FUNDOS DE INVESTIMENTO 

1. Alterações desde a última atualização 

1.1 Nome do fundo 

J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES 

1.2 CNPJ 

38.077.340/0001-93 

1.3 Data de início 

25/11/2020 

1.4 Classificação ANBIMA 

Ações Investimento no Exterior 

1.5 Código ANBIMA 

93077340 

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. 

Investidores qualificados 

1.9 
O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável 
ao cotista, p. ex., Resolução do CMN? 

Sim, o fundo é enquadrado nas Resoluções nº3.922 e nº 4.661, do CMN. 

1.10 Conta corrente (banco, agência, nº) 

Banco BNP Paribas, agência 1, conta corrente 8257500-1. 

1.11 Conta CETIP (nº) 

37846.00-0 
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1.12 Administração (indique contato para informações). 

BNP Paribas S.A. 

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.909 – Torre Sul | 10º andar 

Brazil - Fund Administration CEP: 04543-907 | São Paulo - SP 

Tel: + 55 11 3841-3593 

1.13 Custódia (indique contato para informações). 

BNP Paribas S.A. 

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.909 – Torre Sul | 10º andar 

Brazil - Fund Administration CEP: 04543-907 | São Paulo - SP 

Tel: + 55 11 3841-3593 
 1.14 Auditoria externa 

Os serviços de auditoria serão prestados ao FUNDO pela Ernst & Young. 

1.15 

Caso se aplique, informar: 

Escriturador N/A 

Custodiante N/A 

Consultor Especializado N/A 

Assessor Jurídico N/A 

Co-gestor N/A 

Distribuidor XP INVESTIMENTOS CCTVM 

Outros N/A 

N/A 

1.16 Cotização: abertura ou fechamento? 

Fechamento 

1.17 

Regras para aplicação e resgate:  

Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação) 

As aplicações deverão ser 
informadas até as 14:30 horas. 
Cotização de aplicações em 
D+1. 

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

Não possui. 

Resgate (datas, horários, cotização e liquidação) 

Os resgates deverão ser 
informados até as 14:30 horas. 
Cotização de resgates em D+1 
e liquidação em D+5 após a 
solicitação. 
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Aplicação inicial mínima R$5.000,00 

Aplicação máxima por cotista N/A 

Aplicação adicional mínima R$1.000,00 

Resgate mínimo R$1.000,00 

 

1.18 Taxa de Entrada (upfront fee) 

N/A 

1.19 Taxa de Saída (redemption fee) 

N/A 

1.20 Taxa de administração 

0,80% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do fundo. 

FUNDO 1.21 Taxa de administração máxima 

N/A 

1.22 Taxa de custódia máxima 

0,03% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do fundo. 

1.23 

Taxa de Performance 

% (Percentual) N/A 

Benchmark N/A 

Frequência N/A 

Linha-d’água (sim ou não) N/A 

Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste) N/A 

N/A 

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. 

N/A 

1.25 
Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? 
(pagamento e/ou recebimento). 

Sim.  
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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. 

Na nossa política de investimentos, acreditamos que é importante começar definindo 

'sustentabilidade'. No centro de qualquer definição de sustentabilidade deve estar a 

consideração de questões ambientais, sociais e de governança (ESG).  

No entanto, na análise completa da sustentabilidade de um negócio, deve ser considerado 

também a sustentabilidade de seu modelo econômico. Não há nada de sustentável em uma 

empresa que não consegue sustentar retornos acima de seu custo de capital; eventualmente, é 

improvável que tal negócio tenha continuidade.   

Também pensamos que sustentabilidade é uma forma de pensar e não algo conquistado por 

acaso. Ao interagir com uma empresa, fica claro se ela colocou ou não as considerações ESG e a 

sustentabilidade econômica no centro de seu planejamento estratégico. As empresas que não 

conseguem fazer isso, provavelmente, não proporcionarão retornos aceitáveis para seus 

acionistas no longo prazo.  

Consequentemente, acreditamos que as práticas de negócios sustentáveis são essenciais para a 

criação de valor de longo prazo nos mercados emergentes. Como investidores de longo prazo, 

apoiamos as empresas que implementam mudanças e melhorias positivas em suas principais 

atividades de negócios. 

Na estratégia Emerging Markets Sustainable, combinamos nossa abordagem de investimento 

fundamentalista estabelecida há muito tempo com uma abordagem best in class. 

Complementando esta abordagem, possuímos duas crenças que aplicamos em conjunto ao 

processo de investimento. Nós acreditamos que: 

“Investir em empresas sustentáveis pode proporcionar um forte retorno de investimentos e 

beneficiar a sociedade” 

 Os riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade têm impacto significativo na 

lucratividade e podem afetar diretamente a capacidade das empresas de criarem valor 

para os acionistas no longo prazo. 

 Somente incorporando considerações de longo prazo de questões ambientais, sociais e 

de governança na estratégia corporativa, as empresas serão capazes de maximizar o 

desempenho financeiro, criar valor duradouro para os acionistas e beneficiar a sociedade.  

“Investir para o longo prazo é um diferencial” 
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 Acreditamos que a composição do crescimento acima da média em longos períodos 

oferece resultados potenciais muito maiores e mais consistentes do que buscar um 

aumento nos valuations em períodos mais curtos. 

 Os mercados emergentes possuem altos custos de transação, portanto, acreditamos que 

um horizonte de tempo mais longo e uma menor rotatividade reduzem a barreira para 

um desempenho superior.  

 Nosso foco em empresas de alta qualidade com crescimento financiado internamente nos 

permite manter os negócios durante períodos de volatilidade nesses mercados 

ineficientes. Acreditamos que isso também resulta em menores draw-downs nas quedas 

do mercado, ajudando a preservar o capital.  

Os mercados emergentes, devido sua posição em desenvolvimento, são mais ineficientes e 

possuem maior volatilidade em relação aos mercados desenvolvidos. Além disso, a falta de 

cobertura dos principais provedores de ESG, combinada com níveis geralmente mais baixos de 

transparência, indicam a necessidade de uma abordagem proprietária e uma análise mais 

intensiva. Nossa estrutura de valuation nos ajuda a garantir que estamos pagando um preço 

apropriado pela oportunidade.  

Nossa abordagem de investimento é baseada na capitalização desses aspectos fundamentalistas 

ao longo de 3-5 anos, que acreditamos ser um período de tempo mais longo do que a média dos 

investidores.  

2.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento 
no histórico do fundo. 

O fundo não sofreu alterações significativas desde o seu início em novembro de 2019. 

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

JP MORGAN 

A estratégia Emerging Markets Sustainable começa com um processo de exclusão.  
Existem dois tipos de exclusões:   

1. Baseadas em normas e princípios (indústrias não sustentáveis) e; 
2. Baseadas em nossa pesquisa proprietária (empresas não sustentáveis).  

 
As exclusões baseadas em normas e princípios incluem armas, combustíveis fósseis, produção de 
tabaco, jogos de azar, entretenimento adulto e violações do pacto global da ONU. No nível das 
empresas, as exclusões proprietárias são baseadas em nossa pontuação interna ESG que é 
orientada pelo nosso “Perfil de Risco” para filtrar os piores infratores não excluídos 
anteriormente. Excluímos o quintil inferior de acordo com as “red flags” definidas no Perfil de 
Risco. 
 
Nossa equipe incorpora considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) em suas 
análises para avaliar a sustentabilidade de um negócio, a qualidade da gestão e os riscos ESG 
apresentados aos acionistas minoritários. Essas considerações são tratadas formalmente no Perfil 
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de Risco, na Classificação Estratégica e na Estrutura de Materialidade (que são explicadas mais 
detalhadamente em “Pesquisa”).  
 
Os gestores do portfólio focam nas empresas com um número menor de “red flags” no Perfil de 
Risco, classificações de Premium ou Quality e aquelas identificadas como a best in class nas 
questões de sustentabilidade dentro de seu grupo na Estrutura de Materialidade.  
 
Se for constatado que a empresa atende a esses critérios, os gestores do portfólio fazem o 
valuation da empresa considerando as projeções do time de análise para o retorno esperado de 
cinco anos da ação. Resumindo, investimos em empresas com uma maior nota de acordo com a 
nossa avaliação proprietária ESG e nas nossas análises de sustentabilidade, mas onde não vemos 
um trade-off na geração de valor para os acionistas.  
 
Há temas claros de sustentabilidade no portfólio, considerando empresas que estão fazendo uma 
diferença positiva em áreas como inclusão financeira, contribuição para as comunidades locais e 
redução da poluição. Nossos analistas têm a tarefa de procurar as empresas que estão mais bem 
posicionadas para as mudanças estruturais dentro de cada indústria e identificar os líderes ESG 
dentro de cada setor.  
 
Acreditamos que a chave do processo é a interação ativa com as empresas, não apenas para 
entender como elas consideram as questões ESG, mas também para tentar influenciar seu 
comportamento e incentivar as melhores práticas. Além da análise conduzida por nossos 
analistas, a equipe de Gestão de Investimentos tem a tarefa de acessar como as empresas lidam 
e relatam os riscos sociais, ambientais e outras questões específicas de seus setores e / ou 
indústrias. Nossa atividade de engajamento é reportada aos clientes trimestralmente. 
 
Nosso processo pode ser resumido pela imagem abaixo: 
 

 
 
 

Investable universe

Negative screening

Does the business meet our sustainability 

criteria?

Is it at a price we are 

willing to pay?

Portfolio

Five Year Expected Return

Portfolio Design

 Low running costs

 High level of active share

 Effective diversification

 Norms & principles-based

 Risk Profiled-based

 Risk Profile red flags

 Materiality Framework

 Strategic Classifications
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XP Allocation 
 
As decisões de investimento e desinvestimento de todos os fundos devem respeitar o seguinte 
processo: 
 
a) Recomendação formal do responsável pelo fundo, com base em análise detalhada da 
oportunidade de investimento, incluindo, mas não se limitando a, analise da capacidade dos 
gestores alocados (locais e globais), estrutura do índice que será replicado, cenário econômico; 
 
b) Aprovação final pelo responsável da área relativa àquele tipo de investimento. O Diretor de 
Gestão de Recursos deve participar de todas as áreas de investimento, atuar em conjunto com 
cada um dos responsáveis, suas respectivas equipes e ainda receber o suporte da equipe de 
Compliance, Risco e Jurídico do Grupo XP Inc. 
 
A seleção de ativos a ser objeto de análise e de investimento deve observar as seguintes etapas: 
 
Primeira etapa: É feita uma análise do mandato do fundo para a definição da melhor alocação 
respeitando as regras de política de investimento previsto em regulamento; 
 
Segunda etapa: Para o caso de fundos indexados, busca-se a melhor alocação para a réplica do 
índice. Para caso de fundos de Alocação em fundos terceiros, é feita uma análise profunda do 
gestor alocado, olhando-se para política de investimento do gestor, estrutura de incentivos, risco, 
Compliance, estrutura societária entre outros aspectos. Por fim, para a Alocação de fundos 
portfólio, busca-se assimetrias de risco x retorno para uma alocação balanceada pautadas em 
decisões estruturais e táticas; 
 
Terceira etapa: Monitoramento constante dos gestores e segmentos alocados com atuação 
dinâmica quando necessário. 
 
A discussão que leva à decisão de investimento, pautada nos princípios e etapas acima, em 
virtude da dinâmica inerente à atividade, dispensam registro documental físico. O investimento, 
contudo, será devidamente registrado em sistema e as recomendações de investimentos deverão 
ser discutidas em reunião específica entre o Diretor de Gestão de Recursos e o(s) responsável(is) 
da(s) área(s) relativa(s) àquele tipo de investimento. 
 
O desinvestimento de uma posição ocorre quando, após a revisão das premissas do ativo alocado, 
verifica-se que o retorno esperado para o investimento já ocorreu conforme previsto ou, em 
razão de fatos supervenientes, não é mais compatível com os riscos envolvidos. Para o caso de 
alocação em gestores terceiros, a o desinvestimento pode ser relacionado a mudanças estruturais 
na gestora, reavaliação do investimento dentro dos fundos, dentre outros. 

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

 O fundo recebeu o certificado ISR que é apoiado pelo Ministère de l'Économie 
et des Finances in France e o certificado Towards Sustainability do Central 
Labelling Agency no ano de 2019.  
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O Central Labelling Agency é uma associação sem fins lucrativos da Bélgica. 

 

 

3. Equipe de gestão do fundo 

3.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão 

JP Morgan 

Nossa estratégia de investimento sustentável globalmente é conduzida por Jennifer Wu, Chefe 

Global de Investimento Sustentável.  

Ela lidera os esforços em pesquisa de investimentos com foco na sustentabilidade, desenvolvimento 

de soluções e administração de investimentos com uma equipe dedicada composta por 17 

especialistas. O time conduz pesquisas relacionadas a ESG para diferentes times de investimento, 

buscando desenvolver e publicar relatórios de investimento sustentável e trabalhando com clientes 

para construir e implementar soluções de investimento sustentável. Além disso, o pilar de gestão 

de investimentos da equipe supervisiona nosso envolvimento corporativo e estratégia de proxy 

voting. 

Os gestores da estratégia Emerging Markets Sustainable fazem parte do time de ações que 

contempla Mercados Emergentes, Ásia e Pacífico (EMAP).  Os gestores Austin Forey, Leon Eidelman, 

Amit Mehta e John Citron formam a equipe de análise fundamentalista e abordagem bottom up do 

time de Mercados Emergentes.  A estratégia Emerging Markets Sustainable é gerida pelo Amit 

Mehta. John Citron atua como back up na gestão do portfólio. 

A análise bottom-up de ações é conduzida tanto pelos gestores do portfólio quanto pelos analistas. 

Eles são multiculturais e estão localizados em vários locais ao redor do mundo, permitindo-lhes 

obter um melhor entendimento das empresas, setores e mercados em suas respectivas áreas. A 

análise e pesquisa top-down é conduzida pela equipe de ações EMAP e também pelos membros da 

plataforma global de pesquisa JPMAM.   



  

10  

 

Fonte: JPMAM. Em 31 de Outubro de 2020. 

 

XP Allocation 

Danilo de Souza Gabriel: Gestor da XP Asset Management responsável pelos fundos Indexados e 

Fundo de Fundos, iniciou sua carreira no Middle Office da RB Capital Asset Management em 

set/2013. Em dez/2014, migrou para o Banco BBM onde fez parte do BackOffice. Em set/2017 

passou a integrar o time de gestão da XP Asset. É formado em Engenharia Mecânica de de 

Automóvel pelo Instituto Militar de Engenharia e possuí a certificação CFA (CFA Institute) e CGA 

(Certificação de Gestor Anbima). 

Alessandro Santos: Iniciou sua carreira no Middle Office da XP Asset Management em janeiro de 

2019, onde foi responsável pelo atendimento à clientes institucionais e Fund of Funds da gestora. 

Passou a integrar o time de gestão em julho do mesmo ano. Está finalizando seus estudos em 

Engenharia Química pela Escola Politécnica da Universidade de São Paula (USP), onde fez parte da 

Liga de Mercado Financeiro. 

Camila Wanous: Ingressou no mercado de trabalho em 2014 como estagiária no Banco BBM; em 

2015 na mesma instituição passou a atuar como Analista de Sistemas sendo responsável por 

desenvolver sistemas para área de Crédito do banco. Em 2020 ingressou na iniciativa Segurança 

Pública 5.0 onde atuou como Coordenadora Técnica. Em setembro/20, Camila se juntou ao time da 

XP Allocation. É formada em engenharia de computação pelo Instituto Militar de Engenharia; e 

mestranda em Informática pela PUC-Rio. 
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Michelle Ferreira: Em 2011 atuou como estagiária no BNDES na área de Planejamento do banco 

com atividades focadas em Desenvolvimento Regional e Sustentabilidade no entorno de grandes 

obras financiadas pelo governo; em 2013 ingressou na PWC atuando na área de auditoria externa 

para emissão de parecer sobre demonstrações financeiras de empresas do setor do varejo, serviços 

e energia. Em 2017 ingressou no BNY Mellon na área de contratos de distribuição e acordos de 

remuneração, passando na mesma instituição pela área de Controle de Receitas e Cálculo de 

Rebates. Em outubro/20, Michelle se juntou ao time da XP Allocation. É formada em Ciências 

Econômicas pela PUC-Rio e Ciências Contábeis pela Estácio de Sá. 

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

Não houveram alterações significativas desde o início do fundo em novembro de 2019. 

4. Estratégias e carteiras 

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

Analisamos continuamente os riscos das carteiras de ações de mercados emergentes.  
 
Alcançamos isso, principalmente, pela adesão à nossa filosofia e princípios de investimento e pela 
aplicação de um processo disciplinado. Nossa abordagem de risco abrange não apenas os riscos 
em relação aos benchmarks, mas também uma variedade de riscos “reais” ou absolutos.  
 
A capacidade de analisar esses riscos continua sendo um pré-requisito para o investimento bem-
sucedido em mercados emergentes. Esses riscos absolutos estão atrelados à possibilidade de perda 
permanente de capital. Eles incluem: uma avaliação da qualidade da informação disponibilizada 
pelas empresas; os objetivos e motivações da administração da companhia e dos acionistas 
controladores; a facilidade e os custos de transação; a qualidade das contrapartes; e a 
confiabilidade dos processos de mercado.  
 

4.2 O fundo pode realizar operações de day trade? 

Sim, o fundo pode realizar operações com day trade. 

5. Uso de derivativos 

5.1 

Com que objetivo(s) são utilizados derivativos: 

Proteção de carteira ou de posição SIM (X)      NÃO ( ) 

Mudança de remuneração/indexador SIM (X)       NÃO ( ) 

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

SIM ( )       NÃO (X) 
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Alavancagem SIM ( )       NÃO (X ) 

 

5.2 

Mercados em que são utilizados derivativos: 

Juros SIM (  )    NÃO (X) 

Câmbio SIM (X)    NÃO (  ) 

Ações SIM (X)    NÃO (  ) 

Commodities SIM (  )    NÃO (X) 

Em Bolsas: 

Com garantia SIM (X)     NÃO ( ) 

Sem garantia SIM (X)     NÃO ( ) 

Em Balcão 

Com garantia SIM (X)    NÃO ( ) 

Sem garantia SIM (X)    NÃO ( ) 

N/A 

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

O fundo não opera com ativos de crédito privado. 

6. Compra de cotas de fundos de investimento 

6.1 De fundos de terceiros? SIM (X)       NÃO () 

Fundos de Zeragem.  

6.2 De fundos da gestora? SIM (X)    NÃO () 

 Fundo Master.  

7. Informações adicionais 

7.1 PL atual. 

R$ 1.493.163,77 (Data base 30/11/2020). 

7.2 PL médio em 12 (doze) meses. 

R$ 1.499.180,02 (Data base 30/11/2020). 

7.3 PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora. 

R$3,9 Bilhões em Fundos Internacionais (Data base 30/11/2020). 

7.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua 
estratégia? Quais são os critérios de definição? 

Capacity ilimitado. 

7.5 Número de cotistas. 
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1 

7.6 Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, 
coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? 

0% 

7.7 Descreva as regras de concentração de passivo. 

N/A 

7.8 Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas. 

1. Fundo de Investimento - 100% 

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?  

Não. 

7.10 A última demonstração financeira foi emitida com obteve algum parecer modificado (com 
ressalva, com abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor 
independente? 

Não. 

8. Gestão de risco 

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

O fundo não opera com crédito privado. 

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

Nossa ênfase em ações com maior liquidez reduz o impacto apresentado pelos resgates dos 

clientes e maximiza nossa capacidade de implementar nossa estratégia. Negociar com ações 

ilíquidas pode ser difícil e ter um alto custo. 

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? 

Não se aplica. 

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

A principal métrica de mensuração de risco do portfólio é o Active Share. Active Share, na nossa 
visão, reflete melhor nosso processo de convicção. Além disso, monitoramos o risco através de 
uma abordagem de comprometimento, em que calculamos a exposição de risco do fundo de forma 
holística, levando em consideração o valor de mercado de todos ativos e fazendo os ajustes 
conforme enxergamos necessidade. 
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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? 

Procuramos administrar o risco do portfólio em relação ao seu benchmark, principalmente por 
meio do monitoramento da exposição por ações, setor e país.  
 
O peso de cada ação na estratégia Emerging Markets Sustainable normalmente varia entre -10% 
e +10% e os pesos por país e setor normalmente variaram entre -20% e +20%, sendo as maiores 
exposições nas ações e mercados onde temos maior convicção.  
 
Não há limites definidos em relação aos desvios do portfólio em relação ao benchmark, porém 
monitoramos continuamente nossas exposições. 

8.7 Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 
8.5 

Não se aplica. 

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

Não se aplica. 

8.9 De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no 
item 8.5? 

Não se aplica. 

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 se aplica. 

8.11 

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

3 meses? Não se aplica. 

6 meses? Não se aplica. 

12 meses? Não se aplica. 

24 meses? Não se aplica. 

Não utilizamos VaR como medida de risco para o fundo. 

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? 

Não se aplica. 

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)? 

Não se aplica. 

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 se aplica. 

8.15 

Qual o stress médio do fundo nos últimos 

3 (três) meses? Não se aplica. 

6 (seis) meses? Não se aplica. 

12 (doze) meses? Não se aplica. 

24 (vinte e quatro) meses? Não se aplica. 

 

8.16 Comente o último stop loss relevante do fundo. 

Não utilizamos stop loss no fundo.  

9. Comportamento do fundo em crises 

Período* Evento 
Comportamento 
(variação do fundo) 

Explicação 

Jan/10 – 
Jun/10 

Crise de endividamento dos 
PIGS 

- Não aplicável 

Abril/11 – 
Set/11 

Segunda crise da dívida na 
Europa 

- Não aplicável 

Abril/15 – 
Ago/16 

Crise política / recessão no 
Brasil 

- Não aplicável 

Mai/18 Greve dos caminhoneiros - Não aplicável 

* Para o período solicitado deve ser informado o comportamento (variação do fundo) de acordo com o mês fechado (ex. 01/01 a 31/01). 

 

10. Três períodos de maior perda do fundo 

Disclaimer: Performance referente a estratégia offshore, dado que o veículo local ainda não pode 

divulgar estes dados. A performance do veículo local pode ser afetada pela variação das moedas 

em que a estratégia está exposta. 
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 1 Mês 3 Meses 6 Meses Ano 1 Ano 
Desde o Início 

(anualizado) 

JPMorgan Funds - Emerging Markets 

Sustainable Equity - C (acc) USD 
10.38 10.05 33.84 17.55 22.87 22.40 

MSCI Emerging Markets Index 9.25 9.71 31.14 10.20 18.43 17.15 

Excesso de retorno 1.04 0.30 2.06 6.67 3.75 4.48 

Início do fundo: novembro de 2019.  

Fonte: J.P. Morgan Asset Management. Data base: 30 de novembro de 2020.  

Performance passada não é garantia de performance futura 

11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco) 

anos 

11.1 
Disclaimer: Atribuição de performance referente a estratégia offshore, dado que o veículo 
local ainda não pode divulgar estes dados. A atribuição de performance do veículo local 
pode ser afetada pela variação das moedas em que a estratégia está exposta. 
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Portfolio Holdings As Of Date: 501421 13/11/2019 through 27/11/2020 Benchmark Holdings As Of Date: MSCI Emerging Markets 18/11/2019 through 

30/11/2020 

Document Name: Super_client:/pag/PAG EMEA Attribution Template 

Reasons for the discrepancy in performance to IP include: 

- FactSet utilises a pricing hierarchy that differs from CIB 

- End period weight on attribution report consist of holdings as of prior day, and will not necessarily equal asset allocation as of period end. 

Excess returns are calculated arithmetically. 

For indicative purpose only 

Reporting currency is highlighted at the top of the report. Local currency calculations are identified in the column header as “Local”. Note that there may be a 

mix of local and base columns in the same report. 

Results are calculated using unaudited data from J.P. Morgan Asset Management custodian by FactSet and may produce results which vary from Index 

Processing (IP). They are for indicative purpose only and should not be relied upon for investment decisions. 

External vendor data such as benchmark data (e.g. constituents, pricing) are provided by the external vendors via FactSet. Availability and granularity depend 

on J.P. Morgan subscriptions with those vendors which could explain results that differ from official numbers. 

- FactSet calculations are gross of fees and based on daily “buy and hold” methodology (i.e. holdings-only), the impact of ‘market timing’ when buying/selling 

securities is excluded, as well as flows to and from the account. This will be more evident in highly traded portfolios or where there are large 

contributions/withdrawals 

Vendor agreements apply please refer to the Chief Data Office for further information, for example MSCI benchmark constituents are for internal reference 

only and should NOT be disclosed to clients or for publishing. 

 

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

 Não houve mudança da estratégia de alocação até a presente data. 
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11.3 O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, do 
administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê? 

O fundo sempre esteve aberto para captação. 

12. Relacionamento com distribuidores/alocadores 

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

A carteira pode ser disponibilizada mediante solicitação do distribuidor/alocador. 

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

É possível realizar conference calls com o time de gestão dos fundos mensalmente, com a 
possibilidade de agendar reuniões específicas e pontuais conforme demanda. 

12.3 Por quais canais o fundo é distribuído? 

Plataformas digitais (XP Investimentos) e distribuição institucional da XP Investimentos. 

12.4 Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos 
cinco maiores distribuidores ou alocadores, individualmente? 

Distribuidor A: 100%. 

13. Atendimento aos cotistas 

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

Diariamente as cotas são enviadas de forma automática por e-mail (Sistema Alphatools), assim que 
carteira de cada fundo é aprovada. De forma complementar, ao final do dia, o Informe diário de 
todas as cotas da gestora é enviado aos cotistas.  

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? 

Os veículos disponíveis para acessas as informações do fundo são: Site da gestora atualizado 
diariamente e Site do distribuidor atualizado diariamente (XP Investimentos). 

www.xpasset.com.br / www.xpinvestimentos.com.br 

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

Sim. Através do e-mail ri@xpasset.com.br ou pelo telefone: +55 11 4871-4358. O horário de 
atendimento é de segunda à sexta-feira, das 09hs às 18hs. 

http://www.xpasset.com.br/
http://www.xpinvestimentos.com.br/
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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. 

O fundo local aplica JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund, fundo 
domiciliado em Luxemburgo. 
 
A estratégia busca a valorização do patrimônio no longo prazo investindo primordialmente em 
empresas sustentáveis dentro de mercados emergentes. Empresas sustentáveis são companhias 
que nossos gestores entendem ser mais aderentes aos aspectos ESG (environmental, social e 
governance). 

14.2 Quais os riscos envolvidos? 

Risco de mercado, especialmente risco no mercado de renda variável. 

14.3 Quais são os mercados em que o fundo opera? 

O fundo opera primordialmente no mercado acionário de países emergentes. 

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

Sim.  

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 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

Custodiante J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

Auditor PricewaterhouseCoopers 

RTA JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 

Prime Brokers N/A 

NAV Calculator J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

Domicílio do fundo Luxemburgo 

Taxa de administração 0,85% 

Código ISIN do fundo LU2051469208 

Moeda do domicilio fundo no exterior USD 

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

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

Não aplicável. 

14.7 Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva 
como foi constituída a diretoria do fundo. 

Não aplicável. 

15. Anexos (quando aplicável) 

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

15.1 Regulamento Link 

15.2 Formulário de informações complementares 
Não disponível 
ainda.  

15.3 Última lâmina de informações essenciais 
Não disponível 
ainda. 

15.4 Relatório de Gestão e/ou materiais de divulgação 
Não disponível 
ainda. 

 

São Paulo, 30 de NOVEMBRO de 2020 

 

 

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
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ANEXO I – FUNDOS DE INVESTIMENTO 

1. Alterações desde a última atualização 

1.1 Nome do fundo 

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR 

1.2 CNPJ 

33.913.562/0001-85   

1.3 Data de início 

08/11/2019 

1.4 Classificação ANBIMA 

Ações Investimento no Exterior 

1.5 Código ANBIMA 

522163 

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. 

Investidores qualificados. 

1.9 
O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável 
ao cotista, p. ex., Resolução do CMN? 

Sim. Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 4.661, de 25 de maio de 2018, e alterações 
posteriores (“Resolução CMN 4.661”) e Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922, de 
25 de novembro de 2010, e alterações posteriores (“Resolução CMN 3922”). 

1.10 Conta corrente (banco, agência, nº) 

Banco BNP Paribas, agência 1, conta corrente 7986500-1. 

1.11 Conta CETIP (nº) 
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32461.00-2 

1.12 Administração (indique contato para informações). 

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 9º ao 11º andar Torre Sul 
do Edifício São Paulo Corporate Towers, São Paulo – SP. Telefone: 55 11 3841 3100. 

1.13 Custódia (indique contato para informações). 

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 9º ao 11º andar Torre 
Sul do Edifício São Paulo Corporate Towers, São Paulo – SP. Telefone: 55 11 3841 3100. 
 
 

1.14 Auditoria externa 

Os serviços de auditoria serão prestados ao FUNDO pela Ernst & Young Auditores 
Independentes.  

1.15 

Caso se aplique, informar: 

Escriturador N/A 

Custodiante N/A 

Consultor Especializado N/A 

Assessor Jurídico N/A 

Co-gestor N/A 

Distribuidor XP INVESTIMENTOS CCTVM 

Outros N/A 

 

1.16 Cotização: abertura ou fechamento? 

Fechamento 

1.17 

Regras para aplicação e resgate:  

Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação) 

As aplicações deverão ser 
informadas até as 14:30 horas. 
Cotização de aplicações em 
D+1 (útil). 

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

Não possui. 

Resgate (datas, horários, cotização e liquidação) 

Os resgates deverão ser 
informados até as 14:30 horas. 
Cotização de resgates em D+1 
(útil) e liquidação em D+5 
(úteis) após a solicitação. 

Aplicação inicial mínima R$ 5.000,00 

Aplicação máxima por cotista Não aplicável 

Aplicação adicional mínima R$ 1.000,00 

Resgate mínimo R$ 1.000,00 

 

1.18 Taxa de Entrada (upfront fee) 
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N/A 

1.19 Taxa de Saída (redemption fee) 

N/A 

1.20 Taxa de administração 

0,80% 

1.21 Taxa de administração máxima 

Não possui. 

1.22 Taxa de custódia máxima 

0,02% ao ano sobre o PL do fundo. 

FUNDO. 

1.23 

Taxa de Performance 

% (Percentual) N/A 

Benchmark N/A 

Frequência N/A 

Linha-d’água (sim ou não) N/A 

Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste) N/A 

 

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. 

N/A 

1.25 
Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? 
(pagamento e/ou recebimento). 

Não. 

2. Perfil 

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

O MS INVF Global Opportunity Fund tem um viés de qualidade e crescimento.  

Acreditamos que a forte seleção de ações é derivada de investimentos de longo prazo comprados 
com um grande desconto para o valor intrínseco. Os investimentos de longo prazo são mais bem 
protegidos e aprimorados quando a empresa subjacente tem vantagens competitivas sustentáveis 
e valor criando crescimento. Em outras palavras, aplicamos os princípios de Warren Buffett de 
investir em empresas em crescimento. 

Taxa de retorno alvo: Não mantemos um alvo explícito de retorno. Nosso objetivo de investimento 
é buscar valorização a longo prazo. Não estipulamos alvos artificiais de retorno porque não 
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queremos ser complacentes quando estamos superando os retornos alvo ou aumentar o número 
de movimentações quando estamos abaixo do alvo. Queremos capturar a oportunidade enquanto 
gerenciamos o risco. Parte do gerenciamento de riscos é gerenciar seus próprios vieses cognitivos. 
Por não termos um alvo explícito, não podemos nos concentrar no que fizemos ontem. Devemos 
ter a mentalidade de todos os dias lutar para maximizar o alfa enquanto protegemos o risco para 
nossos clientes. 

Política de Investimento: Investir em empresas localizadas em qualquer lugar do mundo, que o 
consultor de investimentos acredita ter vantagens competitivas sustentáveis e estão subavaliadas 
no momento do investimento. O fundo leva em consideração fatores ambientais, sociais e de 
governança em seu processo de investimento. 

O Fundo medirá performance contra o índice MSCI All Country World Index USD. O fundo é 
gerenciado ativamente e não foi projetado para acompanhar o Índice. Portanto, a gestão do Fundo 
não é restrita à composição do Índice. 

2.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no 
histórico do fundo. 

A estratégia de investimento não sofreu alterações substanciais ao longo da vida do Fundo. 

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

Morgan Stanley 

O processo de investimentos do fundo consiste em cinco passos: geração de ideias, avaliação de 
qualidade, valuation, controle de risco e construção de portfólio. 

Geração de Ideia: Triagem, contatar a rede de contatos, reconhecimento de padrões, pesquisa de 
mudança disruptiva e constantes leituras. 

Avaliação de Qualidade: quando formulamos a nossa tese de investimentos sobre a qualidade de 
uma empresa, fazemos três perguntas-chave para determinar a sustentabilidade da vantagem 
competitiva e como ela pode ser monetizada através do crescimento: 

1. A empresa é disruptora ou está isolada de uma mudança disruptiva? 
2. A empresa demonstra solidez financeira com alto retorno do capital investido, altas 

margens, forte conversão de caixa, baixa intensidade de capital e baixa alavancagem? 
3. Existem externalidades ambientais ou sociais não suportadas pela empresa, ou riscos de 

governança e contabilidade que possam alterar a tese de investimento? 

As vantagens competitivas que preferimos, incluem poder de precificação, estratégias 
competitivas diferenciadas, serviços habituais, produtos consumíveis, receita recorrente e ameaça 
limitada de substitutos, rivais, fornecedores, clientes e reguladores. As características de 
crescimento que buscamos incluem modelos de negócios escaláveis que criam valor para clientes 
satisfeitos, orgânicos sobre aquisições, seculares sobre cíclicos com um bom mix entre unidade e 
crescimento de preços.  



  

6  

Valuation: A análise se concentra na relação entre preço e valor, que é derivada de preços, 
unidades, margem e múltiplo, que determinam o valor presente da geração de fluxo de caixa livre 
ao longo de um horizonte de tempo de cinco anos. 

Controle de Risco: Definimos risco em termos absolutos - risco é perder dinheiro. Acreditamos que 
o risco idiossincrático pode ser reduzido ao abordar o que de fato importa no nível da empresa. 
Nós limitamos o risco de valuation não pagando um preço que exceda o valor estimado por nós. 
Limitamos o risco de sustentabilidade ao analisar as ameaças de disruptura, fortaleza financeira e 
externalidades ligadas ao ESG. Limitamos o riscos ligados aos fundamentos das empresas como 
potencial perda de  vantagem competitiva e oportunidades de crescimento. Os riscos da carteira 
são mitigados pela redução das exposições a fatores correlacionados com o apoio de relatórios 
mensais das equipes de atribuição e risco de portfólio. 

Construção do Portfólio: Compramos quando a qualidade do ativo é alta e quando o preço está 
abaixo do valor que acreditamos. Ponderamos a carteira com base em baixo preço, alta certeza de 
fatores de valor e baixa correlação entre as ideias. O resultado do nosso processo de investimento 
bottom -up é um portfólio agnóstico ao benchmark e, consequentemente, altamente diferenciado 
(alto active share), concentrado em nossas ideias mais convictas. 

Processo de Investimentos: O Fundo é gerenciado a partir de uma abordagem de equipe. As ideias 
são geradas a partir de um conjunto contínuo de atividades realizadas individual e 
colaborativamente. Incentivamos cada investidor a participar de discussões sobre as empresas em 
estudo, pois queremos nos beneficiar das diversas perspectivas que nossos investidores possuem 
a partir de suas experiências.  

As discussões são continuas e informais à medida que as decisões estão sendo tomadas. A equipe 
do Global Opportunity se reúne semanalmente para discutir novas ideias e revisar empresas 
existentes no portfólio. 

Além disso, existem duas reuniões semanais organizadas pela equipe do Counterpoint Global de 
Nova York para discutir as leituras da equipe (USGN) e tópicos de interesse e a outra reunião para 
discutir temas relacionados a disruptura. Adicionalmente, a equipe se reune de forma informal ao 
longo da semana e utiliza todas as tecnologias disponíveis para comunicação que permitem a 
continuidade e colaboração, resultando em revisões rápidas de assuntos urgentes com 
aplicabilidade efetiva.  

Os pesos das ações do portfólio são baseados na qualidade da ideia e na convicção. Tal definição 
acontece em relação ao portfólio atual, não no peso de uma ação no índice.  Ao identificarmos 
uma nova ideia, o”investidor” responsável pela ação discute a nova ideia com o Kristian Heugh 
para obter mais insights e continuar com a extensa análise do papel. 

 XP Vista 

As decisões de investimento e desinvestimento de todos os fundos devem respeitar o seguinte 
processo: 
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a) Recomendação formal do responsável pelo fundo, com base em análise detalhada da 
oportunidade de investimento, incluindo, mas não se limitando a, analise da capacidade dos 
gestores alocados (locais e globais), estrutura do índice que será replicado, cenário econômico; 

b) Aprovação final pelo responsável da área relativa àquele tipo de investimento. O Diretor de 
Gestão de Recursos deve participar de todas as áreas de investimento, atuar em conjunto com 
cada um dos responsáveis, suas respectivas equipes e ainda receber o suporte da equipe de 
Compliance, Risco e Jurídico do Grupo XP Inc. 

A seleção de ativos a ser objeto de análise e de investimento deve observar as seguintes etapas: 

Primeira etapa: É feita uma análise do mandato do fundo para a definição da melhor alocação 
respeitando as regras de política de investimento previsto em regulamento; 

Segunda etapa: Para o caso de fundos indexados, busca-se a melhor alocação para a réplica do 
índice. Para caso de fundos de Alocação em fundos terceiros, é feita uma análise profunda do 
gestor alocado, olhando-se para política de investimento do gestor, estrutura de incentivos, risco, 
Compliance, estrutura societária entre outros aspectos. Por fim, para a Alocação de fundos 
portfólio, busca-se assimetrias de risco x retorno para uma alocação balanceada pautadas em 
decisões estruturais e táticas; 

Terceira etapa: Monitoramento constante dos gestores e segmentos alocados com atuação 
dinâmica quando necessário. 

A discussão que leva à decisão de investimento, pautada nos princípios e etapas acima, em virtude 
da dinâmica inerente à atividade, dispensam registro documental físico. O investimento, contudo, 
será devidamente registrado em sistema e as recomendações de investimentos deverão ser 
discutidas em reunião específica entre o Diretor de Gestão de Recursos e o(s) responsável(is) da(s) 
área(s) relativa(s) àquele tipo de investimento. 

O desinvestimento de uma posição ocorre quando, após a revisão das premissas do ativo alocado, 
verifica-se que o retorno esperado para o investimento já ocorreu conforme previsto ou, em razão 
de fatos supervenientes, não é mais compatível com os riscos envolvidos. Para o caso de alocação 
em gestores terceiros, a o desinvestimento pode ser relacionado a mudanças estruturais na 
gestora, reavaliação do investimento dentro dos fundos, dentre outros. 

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

O fundo MS INVF Global Opportunity foi premiado em 2020 com o reconhecimento “Elite 
Provider” do FundCalibre.com.  

3. Equipe de gestão do fundo 

3.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão 

Morgan Stanley 
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Para promover um forte senso de propriedade e responsabilidade compartilhada, usamos a 
palavra “Investidor” ao invés de Gestor e Analista para fazer referência a cada indivíduo do time. 

Kristian Heugh é o responsável pela gestão da estratégia Global Opportunity.  
 
Possuí onze membros diretos da equipe, incluindo os analistas: Wendy Wang, Anil Agarwal, Alastair 
Pang, Jeremy Wu, Hong Fan, Crystal Chan, Marc Fox, Emily Tsui, Shunzo Tatsumi, Anni Li, Reto 
Ammann e dois profissionais adiministrativos que o ajudam.  
 
A equipe de 14 pessoas tem acesso a todos os recursos do Counterpoint Global e dois analistas de 
mudanças disruptivas e consilient research, baseados em Nova York. Todo o trade da estratégia é 
centralizado na mesa de negociação interna. Os traders estão alinhados com a equipe de 
investimentos, levando a um sólido conhecimento do processo de investimento e seus objetivos, 
clientes e mandatos. 
 
Nossos “investidores”: 

1. Analisam empresas globais parte da capitalização de mercado determinada; 
2. Acompanham mais de uma indústria com diferentes modelos de negócios;  
3. Possuem uma ampla perspectiva que permite o pensamento diferenciado. 

Nossos analistas de mudanças disruptivas:  

1. Investigam grandes ideas de impacto;  
2. Cultivam redes de contatos alternativos. 

 
 
XP Vista 
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Danilo de Souza Gabriel: Gestor da XP Asset Management responsável pelos fundos Indexados e 
Fundo de Fundos, iniciou sua carreira no Middle Office da RB Capital Asset Management em 
set/2013. Em dez/2014, migrou para o Banco BBM onde fez parte do BackOffice. Em set/2017 
passou a integrar o time de gestão da XP Asset. É formado em Engenharia Mecânica de de 
Automóvel pelo Instituto Militar de Engenharia e possuí a certificação CFA (CFA Institute) e CGA 
(Certificação de Gestor Anbima).  

Bruno Castro é o COO da XP Asset, sendo responsável por questões de produtos, governança e 
processos da Asset. Formado em Economia pela UnB, tem mestrado em finanças pelo Insper, 
certificação CGA e conta com 19 anos de experiência no mercado financeiro, tendo trabalhado por 
mais de 12 anos no Itaú, além de IPEA, Banco Alfa e Mauá Capital.  

Alessandro Santos: Iniciou sua carreira no Middle Office da XP Asset Management em janeiro de 
2019, onde foi responsável pelo atendimento à clientes institucionais e Fund of Funds da gestora.  
Passou a integrar o time de gestão em julho do mesmo ano. Está finalizando seus estudos em 
Engenharia Química pela Escola Politécnica da Universidade de São Paula (USP), onde fez parte da 
Liga de Mercado Financeiro.   

Camila Wanous: Ingressou no mercado de trabalho em 2014 como estagiária no Banco BBM; em 
2015 na mesma instituição passou a atuar como Analista de Sistemas sendo responsável por 
desenvolver sistemas para área de Crédito do banco. Em 2020 ingressou na iniciativa Segurança 
Pública 5.0 onde atuou como Coordenadora Técnica. Em setembro/20, Camila se juntou ao time 
da XP Allocation. É formada em engenharia de computação pelo Instituto Militar de Engenharia; e 
mestranda em Informática pela PUC-Rio. 

Michelle Ferreira: Em 2011 atuou como estagiária no BNDES na área de Planejamento do banco 
com atividades focadas em Desenvolvimento Regional e Sustentabilidade no entorno de grandes 
obras financiadas pelo governo. Em 2013 ingressou na PWC, atuando na área de auditoria externa 
para emissão de parecer sobre demonstrações financeiras de empresas do setor do varejo, serviços 
e energia. Em 2017 iniciou no BNY Mellon na área de contratos de distribuição e acordos de 
remuneração, passando na mesma instituição pela área de Controle de Receitas e Cálculo de 
Rebates. Em outubro/20, Michelle ingressou ao time da XP Allocation. É formada em Ciências 
Econômicas pela PUC-Rio e Ciências Contábeis pela Estácio de Sá. 

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

A equipe Global Opportunity possui uma cultura forte, princípios e valores. 
Estamos organizados para encorajar a criatividade e colaboração na tomada de decisão, e 
acreditamos que isso leve ao baixo turnover.  
 
Kristian Heugh, que lidera a equipe Global Opportunity dentro do Counterpoint Global, foi 
nomeado gestor líder em julho de 2006.  
 
A equipe passou pelas seguintes mudanças desde o início:  
 

1. Em julho 2020, a equipe adicionou o portfólio specialist, Reto Ammann, em Londres, 
para trabalhar com o Kristian Heugh  
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2. Em maio de 2020, a equipe adicionou o “investidor”, Crystal Chan, para trabalhar com 
o Kristian Heugh na Ásia.  

3. Em maio de 2020, a equipe adicionou a portfólio specialist, Anni Li, para trabalhar com 
o Kristian Heugh na Ásia. 

4. Em maio de 2020, Krace Zhou, membro senior da equipe e co-gestora da estratégia 
Ásia Opportunity deixou a equipe. 

5. Em abril de 2020, a equipe adicionou o “investidor”, Anil Agarwal, para trabalhar com 
o Kristian Heugh na Ásia. 

6. Em janeiro de 2019, a equipe adicionou o “investidor”, Jeremy Wu, para trabalhar 
com o Kristian Heugh na Ásia. 

4. Estratégias e carteiras 

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

Como parte do processo de gestão de risco, a equipe de investimentos conduz testes de estresse 

periódicos e análises de cenários com a equipe de risco de renda variável. Não possuimos política 

de stop-loss. Empregamos nossas disciplinas de compra e venda de acordo com o processo de 

investimentos. 

4.2 O fundo pode realizar operações de day trade? 

Não. 

5. Uso de derivativos 

5.1 

Com que objetivo(s) são utilizados derivativos: 

Proteção de carteira ou de posição SIM (X)      NÃO () 

Mudança de remuneração/indexador SIM ()      NÃO (X) 

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

SIM ()      NÃO (X) 

Alavancagem SIM ()       NÃO (X) 

A estratégia pode utilizar derivativos, incluindo opções, futuros e outros derivativos OTC e 
negociados em bolsa, para fins de investimento e captura de oportunidades de mercados, ou para 
gestão eficiente do portfólio. A estratégia não investe intensivamente ou primordialmente em 
instrumentos de derivativos.  

Atualmente, a estratégia tem uma baixa posição em put de moeda estrangeira para segurança 
contra a depreciação da moeda chinesa. 

5.2 
Mercados em que são utilizados derivativos: 

Juros SIM (X)    NÃO () 



  

11  

Câmbio SIM (X)    NÃO () 

Ações SIM (X)    NÃO () 

Commodities SIM (X)    NÃO () 

Em Bolsas: 

Com garantia SIM (X)  NÃO () 

Sem garantia SIM ()    NÃO (X) 

Em Balcão 

Com garantia SIM ()    NÃO (X) 

Sem garantia SIM ()    NÃO (X) 

 

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

Não aplicável. O Fundo não investe em ativos de crédito privado. 

6. Compra de cotas de fundos de investimento 

6.1 De fundos de terceiros? SIM (X)       NÃO () 

Fundos de Zeragem de Caixa. 

6.2 De fundos da gestora? SIM (X)    NÃO () 

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO 
NO EXTERIOR CNPJ/ME nº 33.362.028/0001-28. 

7. Informações adicionais 

7.1 PL atual. 

R$ 830.681.971,91 (Data base 30/09/2020).  

7.2 PL médio em 12 (doze) meses. 

R$ 237.533.120,75 (Data base 30/09/2020). 

7.3 PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora. 

R$ 4,2 Bilhões em Fundos Internacionais (Data base 30/09/2020). 

7.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua 
estratégia? Quais são os critérios de definição? 

Ilimitado.  

7.5 Número de cotistas. (FIC LOCAL) 

7504 

7.6 Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, 
coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? (FIC LOCAL) 
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Menos de 5%. 

7.7 Descreva as regras de concentração de passivo. 

N/A 

7.8 Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas. (FIC LOCAL) 

1. 7% 
2. 6% 
3. 6% 
4. 2% 
5. 2% 
6. 2% 
7. 1% 
8. 1% 
9. 1% 
10. 1% 

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?  

Não. 

7.10 A última demonstração financeira foi emitida com obteve algum parecer modificado (com 
ressalva, com abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor 
independente? 

Não. 

8. Gestão de risco 

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

Não aplicável. O Fundo não investe em ativos de crédito privado. 

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

Quando a equipe avalia o capacity, as garantias de resgate e os volumes de negociação das ações 
subjacentes são de considerações primordiais.  

Embora uma determinada ação possa atender aos nossos critérios de investimento, a ponderação dessa 
posição em nossa estratégia dependerá da liquidez comercial da ação.  

Especificamente, nossa estimação de capacity envolve a capacidade de liquidação um percentual 
específico do portfolio com uma porcentagem determinada de volume diário negociado para as ações a 
serem liquidadas.   

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

N/A 

8.4 Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora realiza 
o acompanhamento? 
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Derivativos OTC, como swaps e opções OTC, são avaliados usando fornecedores líderes de mercado com 
recursos bem comprovados, sistemas de gerenciamento de derivativos de fornecedores que foram 
criados para gerenciamento e avaliação de posições em derivativos, ou raramente a partir de contrapartes 
diretas de grandes negociadores de derivativos.  

Os valuations de derivativos listados são determinados usando cotações de preço de tela fornecidas pelas 
bolsas de valores em que tais instrumentos negociam. Os valuations de derivativos são conciliados com a 
contraparte ou com valuation de clearing brokers diariamente e discrepâncias são escaladas. 

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

Medimos o risco de mercado e principal no nível da carteira monitorando a volatilidade da carteira 
atribuída aos movimentos no mercado e determinando o impacto de uma perda realizada na carteira 
total. Administramos esse risco através da diversificação de investimentos.  

A equipe de investimentos não gerencia limites de risco relativos ou absolutos. Apesar de não possuir um 
alvo, monitoramos o tracking error histórico e prospectivo. Historicamente, o tracking error de nossas 
carteiras em relação ao benchmark variou de 5% a 10%.  

Em tempos de extrema volatilidade, nosso intervalo de tracking error pode ser maior. 

8.6 Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: 
concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais? 

A estratégia do Global Opportunity tipicamente segue as seguintes orientações: 

1. Capitalização de Mercado: a estratégia investe primordialmente em empresas que a capitalização 
de mercado está representada no MSCI All Country World Index.  

2. Setor/Indústria: a estratégia é construída usando uma metodologia fundamentalista. Pesos por 
setores e indústrias são residuais do processo de seleção de ações. Não há limites setoriais. Uma 
única indústria pode representar até 25% da estratégia.  

3. Posição: a participação de uma ação na carteira é resultado da convicção da equipe e qualidade 
da ideia. As posições começam com 1% a 5% de participação no portfólio. O limite máximo para 
uma ação individualmente é 10% da cota do fundo, ainda que, historicamente, não ultrapasse 5%. 

4. País/Região: A estratégia é construída usando uma metodologia fundamentalista. Pesos por 
países ou regiões são residuais do processo de seleção de ações. 

5. Número de Ações: A estratégia tipicamente tem entre 30 a 45 papéis.  
6. Turnover: A equipe de investimentos não gere os portfólios com base em uma taxa anual de 

turnover. O turnover anual do portfólio tipicamente está entre 20% a 50% entre os portfólios 
geridos pelo time, o que configura um período médio de investimento de 3 a 5 anos. 

7. Caixa: O caixa tem a intenção de ser friccional, para facilitar transações, e, tipicamente, não supera 
10%. Quando o caixa está acima de 10%, é para acomodar possíveis fluxos. 

8.7 Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 8.5 

Não aplicável. 

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

Não aplicável. 
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8.9 De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no 
item 8.5? 

Não aplicável. 

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 aplicável. 

8.11 

Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos: (Fundo MS INVF Global Opportunity) 

3 meses? 18.8% 

6 meses? 19.1% 

12 meses? 13.8% 

24 meses? 11.6% 

 

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? 

Menos de 1% em opções de câmbio para hedge. 

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)? 

Não aplicável. 

8.14 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi 
excedido e por quê? 

Não aplicável. 

8.15 

Qual o stress médio do fundo nos últimos 

3 (três) meses? N/A 

6 (seis) meses? N/A 

12 (doze) meses? N/A 

24 (vinte e quatro) meses? N/A 

8.16 Comente o último stop loss relevante do fundo. 

Não utilizamos stop loss específicos no fundo. 

9. Comportamento do fundo em crises (Fundo MS INVF Global Opportunity) 

Período* Evento 
Comportamento (variação 
do fundo) 

Explicação 

Jan/10 – Jun/10 Crise de endividamento dos PIGS 
Não aplicável.  Não aplicável.  
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Abril/11 – Set/11 Segunda crise da dívida na Europa 
A variação do fundo neste período foi 
negativa de -21,10%. 

Preocupações relacionadas a 
desaceleração da economia global e 
crise de dívida em países europeus. 

Abril/15 – Ago/16 Crise política / recessão no Brasil 
Não aplicável.  Não aplicável.  

Mai/18 Greve dos caminhoneiros Não aplicável.  Não aplicável. 

 

10. Três períodos de maior perda do fundo (Fundo MS INVF Global Opportunity) 

1 

30.04.2011 até 

30.09.2011 

Preocupações relacionadas 

a desaceleração da 

economia global e crise de 

dívida em países europeus.  

-21.20 Movimentos no 

mercado. 
22 meses 

2 

31.05.2018 até 

31.12.2018 

Preocupações incluindo 

tensões comerciais e 

potenciais efeitos no 

aumento da taxa de juros.  

-17.74 Movimentos no 

mercado. 
4 meses 

3 

31.01.2020 até 

31.03.2020 

Venda generalizada devido 

as preocupações do COVID-

19 e seus efeitos nas 

atividades econômicas.  

-13.86 Movimentos no 

mercado. 

2 meses 

 

11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco) 

anos 

11.1 
Atribuição: Contribuição: 

  

Consultar o anexo.  

Atribuição de 

Performance
 

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

 N/A 

11.3 O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, do 
administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê? 

Não. 
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12. Relacionamento com distribuidores/alocadores 

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

A carteira pode ser disponibilizada mediante solicitação do distribuidor/alocador. 

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

É possível realizar conference calls com o time de gestão dos fundos mensalmente, com a 
possibilidade de agendar reuniões específicas e pontuais conforme demanda. 

12.3 Por quais canais o fundo é distribuído? 

Plataformas digitais (XP Investimentos) e distribuição institucional. 

12.4 Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos 
cinco maiores distribuidores ou alocadores, individualmente? 

Distribuição A: 100%. 

13. Atendimento aos cotistas 

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

Diariamente as cotas são enviadas de forma automática por e-mail (Sistema Alphatools), assim que 
carteira de cada fundo é aprovada. De forma complementar, ao final do dia, o Informe diário de 
todas as cotas da gestora é enviado aos cotistas. Ao fim de cada mês o time de gestão de Renda 
Fixa publica uma apresentação com a posição em cada emissor e de forma complementar, é 
publicada também a carta mensal do gestor. 

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? 

Os veículos disponíveis para acessas as informações do fundo são:  
Site da gestora atualizado diariamente e Site do distribuidor atualizado diariamente (XP 
Investimentos). 
 
www.xpasset.com.br 
www.xpinvestimentos.com.br 

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

Sim. Através do e-mail ri@xpasset.com.br ou pelo telefone: +55 11 4871-4358.  
O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 09hs às 18hs. 

http://www.xpasset.com.br/
http://www.xpinvestimentos.com.br/


  

17  

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. 

A MS INVF é uma empresa de investimento aberta com capital variável incorporado em 
Luxemburgo com responsabilidade limitada nos termos da Parte I da Lei dos UCITS. O MS INVF é 
um fundo amplo, oferecendo diversas estruturas de preços por meio de classes diferentes 
designadas para instituições, high net worth e investidores de varejo.  

O MS INVF Global Opportunity busca apreciação de capital de longo prazo a partir do investimento 
em ações de alta qualidade, estáveis e em crescimento, que a equipe de investimentos acredita 
estarem abaixo do seu valuation no momento de compra. Para atingir esse objetivo, a equipe de 
investimentos favorece empresas que possuem vantagens competitivas sustentáveis que podem 
ser monetizadas a partir do crescimento.  

O fundo leva em consideração fatores ambientais, sociais e de governança em seu processo de 
investimento e busca retornos a partir do investimento em ações. 

14.2 Quais os riscos envolvidos? 

Risco de Mercados, primordialmente no mercado de renda variável. 

14.3 Quais são os mercados em que o fundo opera? 

O fundo é construído usando metodologia fundamentalista. Países/regiões são resultado residual 
do processo de investimentos fundamentalista.  

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

Sim. 

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 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

Custodiante J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

Auditor Ernst & Young S.A. 

RTA RBC Investor Services Bank S.A. 

Prime Brokers Não aplicável.  

NAV Calculator J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

Domicílio do fundo Luxembourg 
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Taxa de administração 0.75% 

Código ISIN do fundo LU0552385535 

Moeda do domicilio fundo no exterior USD 

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

Não aplicável. 

 

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

Não aplicável. 

14.7 Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva 
como foi constituída a diretoria do fundo. 

Não aplicável. 

15. Anexos (quando aplicável) 

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

15.1 Regulamento Link 

15.2 Formulário de informações complementares n/a 

15.3 Última lâmina de informações essenciais Link 

15.4 Relatório de Gestão e/ou materiais de divulgação n/a 

 

São Paulo, 30/09/2020 

 

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
https://institucional.xpi.com.br/downloads/xpgestao/Caracteristica/Caracteristica_33913562000185_v45.pdf?_ga=2.220782161.811682010.1603720943-1654153206.1596198631
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ANEXO I  FUNDOS DE INVESTIMENTO 

1. Alterações desde a última atualização 

1.1 Nome do fundo 

ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA IE 

1.2 CNPJ 

36.554.687/0001-54 

1.3 Data de início 

26/08/2020 

1.4 Classificação ANBIMA 

Ações Investimento no Exterior 

1.5 Código ANBIMA 

54554687 

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. 

Investidores qualificados 

1.9 
O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável 
ao cotista, p. ex., Resolução do CMN? 

Sim. Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 4.661, de 25 de maio de 2018, e alterações 

 

1.10 Conta corrente (banco, agência, nº)

Banco BNP, Agência 0001 e Conta 8182900-1. 

1.11 Conta CETIP (nº) 



3

37052.00-7 

1.12 Administração (indique contato para informações). 
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 9º ao 11º andar Torre Sul 
do Edifício São Paulo Corporate Towers, São Paulo  SP. Telefone: 55 11 3841 3100. 
1.13 Custódia (indique contato para informações). 
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 9º ao 11º andar Torre 
Sul do Edifício São Paulo Corporate Towers, São Paulo  SP. Telefone: 55 11 3841 3100. 
1.14 Auditoria externa 
Os serviços de auditoria serão prestados ao FUNDO pela KPMG AUDITORES INDEPENDENTES, 
com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Almirante Barroso, nº 52, 4º andar, 
inscrita no CNPJ sob o nº 57.755.217/0001-29. 

1.15 

Caso se aplique, informar: 
Escriturador N/A 
Custodiante N/A 
Consultor Especializado N/A 
Assessor Jurídico N/A 
Co-gestor N/A 
Distribuidor XP INVESTIMENTOS CCTVM 
Outros N/A 

 

1.16 Cotização: abertura ou fechamento? 

Fechamento 

1.17 

Regras para aplicação e resgate:  

Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação) 

As aplicações deverão ser 
informadas até as 14:30 horas. 
Cotização de aplicações em 
D+1 (útil). 

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

Não possui. 

Resgate (datas, horários, cotização e liquidação) 

Os resgates deverão ser 
informados até as 14:30 horas. 
Cotização de resgates em D+1 
(útil) e liquidação em D+5 
(úteis) após a solicitação. 

Aplicação inicial mínima R$ 5.000,00 
Aplicação máxima por cotista Não aplicável 
Aplicação adicional mínima R$ 1.000,00 
Resgate mínimo R$ 1.000,00 

 

1.18 Taxa de Entrada (upfront fee) 
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N/A 
1.19 Taxa de Saída (redemption fee) 

N/A 

1.20 Taxa de administração 

0,80% 

1.21 Taxa de administração máxima 

Não possui. 

1.22 Taxa de custódia máxima 

0,03% ao ano sobre o PL do FUNDO . 

1.23 

Taxa de Performance 
% (Percentual) N/A 
Benchmark N/A 
Frequência N/A 
Linha-  N/A 
Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste) N/A 

 

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. 

N/A 

1.25 Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? 
(pagamento e/ou recebimento). 

Não. 

2. Perfil 

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

O fundo procura uma valorização do capital a longo prazo. Investindo, principalmente, em ações 
de mercados emergentes e em títulos relacionados com ações. O fundo adota uma abordagem de 
investimento dinâmica com o objetivo de alcançar rendimentos através do ciclo do mercado.  
 
O processo de investimento estruturado é do tipo "top down", e é determinado pelos indicadores 
fundamentais, potencializando o elevado conhecimento especializado da Ashmore sobre os 
mercados emergentes.  
 
A análise de ações própria é aprofundada e centrada em ideias práticas. O resultado é uma carteira 
de ações de alta convicção das melhores ideias que refletem a nossa perspectiva "top down". 
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2.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no 
histórico do fundo. 

A estratégia de investimento não sofreu alterações substanciais ao longo da vida do Fundo. 

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

A Equipe de Ações está organizada numa estrutura plana formalizada em Comitês de Investimento 
(CI), uma abordagem consistente em todos os temas de investimento na Ashmore.  

Isto incentiva a participação da equipe e um ambiente no qual as opiniões e ideias podem ser 
desafiadas em discussões formais e informais, juntamente com um sentimento de 
responsabilidade pelas carteiras.  

Este processo melhora a geração de ideias e ilustra a nossa abordagem orientada por processos, o 
que é conjugado com uma clara responsabilidade final sob a forma do Presidente do Sub-CI 
estratégico. No caso do Sub-CI EM Active, trata-se de Fernando Assad. 

XP Vista 

As decisões de investimento e desinvestimento de todos os fundos devem respeitar o seguinte 
processo: 

a) Recomendação formal do responsável pelo fundo, com base em análise detalhada da 
oportunidade de investimento, incluindo, mas não se limitando a, analise da capacidade dos 
gestores alocados (locais e globais), estrutura do índice que será replicado, cenário econômico;

b) Aprovação final pelo responsável da área relativa àquele tipo de investimento. O Diretor de 
Gestão de Recursos deve participar de todas as áreas de investimento, atuar em conjunto com 
cada um dos responsáveis, suas respectivas equipes e ainda receber o suporte da equipe de 
Compliance, Risco e Jurídico do Grupo XP Inc. 

A seleção de ativos a ser objeto de análise e de investimento deve observar as seguintes etapas: 

Primeira etapa: É feita uma análise do mandato do fundo para a definição da melhor alocação 
respeitando as regras de política de investimento previsto em regulamento; 

Segunda etapa: Para o caso de fundos indexados, busca-se a melhor alocação para a réplica do 
índice. Para caso de fundos de Alocação em fundos terceiros, é feita uma análise profunda do 
gestor alocado, olhando-se para política de investimento do gestor, estrutura de incentivos, risco, 
Compliance, estrutura societária entre outros aspectos. Por fim, para a Alocação de fundos 
portfólio, busca-se assimetrias de risco x retorno para uma alocação balanceada pautadas em 
decisões estruturais e táticas; 

Terceira etapa: Monitoramento constante dos gestores e segmentos alocados com atuação 
dinâmica quando necessário. 
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A discussão que leva à decisão de investimento, pautada nos princípios e etapas acima, em virtude 
da dinâmica inerente à atividade, dispensam registro documental físico. O investimento, contudo, 
será devidamente registrado em sistema e as recomendações de investimentos deverão ser 
discutidas em reunião específica entre o Diretor de Gestão de Recursos e o(s) responsável(is) da(s) 
área(s) relativa(s) àquele tipo de investimento. 

O desinvestimento de uma posição ocorre quando, após a revisão das premissas do ativo alocado, 
verifica-se que o retorno esperado para o investimento já ocorreu conforme previsto ou, em razão 
de fatos supervenientes, não é mais compatível com os riscos envolvidos. Para o caso de alocação 
em gestores terceiros, a o desinvestimento pode ser relacionado a mudanças estruturais na 
gestora, reavaliação do investimento dentro dos fundos, dentre outros. 

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

3. Equipe de gestão do fundo 

3.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão 
Ashmore 
 
O Gestor de Carteira responsável pela estratégia é Fernando Assad.  
Fernando conta com o apoio de uma equipe de 37 profissionais. 
 
XP Vista 

Danilo de Souza Gabriel: Gestor da XP Asset Management responsável pelos fundos Indexados e 
Fundo de Fundos, iniciou sua carreira no Middle Office da RB Capital Asset Management em 
set/2013. Em dez/2014, migrou para o Banco BBM onde fez parte do BackOffice. Em set/2017 
passou a integrar o time de gestão da XP Asset. É formado em Engenharia Mecânica de de 
Automóvel pelo Instituto Militar de Engenharia e possuí a certificação CFA (CFA Institute) e CGA 
(Certificação de Gestor Anbima).  

Bruno Castro é o COO da XP Asset, sendo responsável por questões de produtos, governança e 
processos da Asset. Formado em Economia pela UnB, tem mestrado em finanças pelo Insper, 
certificação CGA e conta com 19 anos de experiência no mercado financeiro, tendo trabalhado por 
mais de 12 anos no Itaú, além de IPEA, Banco Alfa e Mauá Capital.  

Alessandro Santos: Iniciou sua carreira no Middle Office da XP Asset Management em janeiro de 
2019, onde foi responsável pelo atendimento à clientes institucionais e Fund of Funds da gestora.  
Passou a integrar o time de gestão em julho do mesmo ano. Está finalizando seus estudos em 
Engenharia Química pela Escola Politécnica da Universidade de São Paula (USP), onde fez parte da 
Liga de Mercado Financeiro.   
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Camila Wanous: Ingressou no mercado de trabalho em 2014 como estagiária no Banco BBM; em 
2015 na mesma instituição passou a atuar como Analista de Sistemas sendo responsável por 
desenvolver sistemas para área de Crédito do banco. Em 2020 ingressou na iniciativa Segurança 
Pública 5.0 onde atuou como Coordenadora Técnica. Em setembro/20, Camila se juntou ao time 
da XP Allocation. É formada em engenharia de computação pelo Instituto Militar de Engenharia; e 
mestranda em Informática pela PUC-Rio. 

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos. 
As equipes não sofreram alterações significativas ao longo dos últimos 5 anos. 

4. Estratégias e carteiras 

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

Não há regras específicas. Em termos de gestão de risco ao nível da carteira, durante períodos de 
tensão nos mercados, a Ashmore tende a concentrar-se em três táticas principais: 

1. Utilização de ativos líquidos como meio de limitar o risco beta de os títulos se tornarem 
altamente correlacionados durante períodos de tensão nos mercados;  

2. Posições de corte que apresentam um elevado beta de mercado associado ao risco de 
perdas potenciais e; 

3. Posições mais líquidas que nos permitem ter a capacidade de sair quando necessário, 
mas, principalmente, que nos permitem ter a flexibilidade de mudar para posições cuja 
avaliação esteja abaixo do valor real durante um sell-off. Esta subavaliação ocorre 
frequentemente como resultado de vendas técnicas e forçadas, onde os preços tendem a 
não refletir os indicadores fundamentais. 

4.2 O fundo pode realizar operações de day trade? 
Sim. 

5. Uso de derivativos 

5.1 

Com que objetivo(s) são utilizados derivativos: 
Proteção de carteira ou de posição SIM (X)      NÃO () 
Mudança de remuneração/indexador SIM (X)      NÃO ()
Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box, 
financiamentos com termo etc.) 

SIM (X)      NÃO () 

Alavancagem SIM ()       NÃO (X)
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5.2 

Mercados em que são utilizados derivativos: 
Juros SIM (X)    NÃO ()
Câmbio SIM (X)    NÃO ()
Ações SIM (X)    NÃO ()
Commodities SIM (X)    NÃO ()
Em Bolsas: 
Com garantia SIM (X)    NÃO ()
Sem garantia SIM ()    NÃO (X)
Em Balcão 
Com garantia SIM (X)    NÃO ()
Sem garantia SIM ()    NÃO (X)

 

5.3 Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado? 
Não aplicável. O Fundo não investe em ativos de crédito privado. 

6. Compra de cotas de fundos de investimento 

6.1 De fundos de terceiros? SIM (X)       NÃO ()
Fundos de Zeragem de Caixa. 

6.2 De fundos da gestora? SIM (X)    NÃO ()
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DÓLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 
INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ sob o nº 36.554.613/0001-18. 

7. Informações adicionais 

7.1 PL atual. 
R$ 11.471.405,75  (Data base 30/09/2020). 

7.2 PL médio em 12 (doze) meses. 
R$ 8.357.563,72 (Data base 30/09/2020). 

7.3 PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora. 
R$ 4,2 Bilhões em Fundos Internacionais (Data base 30/09/2020). 

7.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua 
estratégia? Quais são os critérios de definição? 

Ilimitado.  

7.5 Número de cotistas. 
186 
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7.6 Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, 
coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? 

Menos de 10%. 

7.7 Descreva as regras de concentração de passivo. 
N/A 

7.8 Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas. 
1. Investidor Institucional - 47,68% 
2. PCO XP Investimentos -2,65% 
3. PCO XP Investimentos - 2,21% 
4. PCO XP Investimentos - 2,02% 
5. PCO XP Investimentos - 1,78% 
6. PCO XP Investimentos - 1,56% 
7. PCO XP Investimentos - 1,28% 
8. PCO XP Investimentos - 1,24% 
9. PCO XP Investimentos -1,16% 

PCO XP Investimentos - 1,04% 
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?  
Não. 

7.10 A última demonstração financeira foi emitida com obteve algum parecer modificado (com 
ressalva, com abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor 
independente? 

Não. 

8. Gestão de risco 

8.1 Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo. 
Não aplicável. O Fundo não investe em ativos de crédito privado. 

8.2 Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. 
Uma vez que o Fundo oferece negociação diária, os ativos tendem a ser muito líquidos, não 
havendo requisitos específicos relativos à liquidez. 

Investimos com forte ênfase na liquidez para assegurar que a carteira possa refletir a nossa 
convicção "top down" e ser gerida ativamente, se necessário, para captar oportunidades de 
retorno e gerir o risco de forma pró-ativa. 

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

8.4 Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora
realiza o acompanhamento? 
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Não aplicável. O Fundo não detém ativos ilíquidos e exóticos ou derivados. O uso de derivados no 
SICAV Emerging Markets Active Equity Fund está limitado a ADR e GDR. 

Poderão existir contratos cambiais a prazo ao nível de determinadas classes de ações para efeitos 
de cobertura da exposição da moeda de referência da carteira (USD) face à moeda da classe de 
ações. 

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

O Fundo não possui objetivos específicos em termos de erros de replicação.  

Embora o Comitê de Investimento e a equipe de gestão da carteira sejam a primeira linha de defesa 
em termos de risco de investimento, recebem uma assistência significativa na análise, medição e 
implementação da nossa estrutura de risco de investimento. A equipe de Gestão e Controle de 
Riscos mede, analisa, avalia, monitoriza e comunica o risco. A equipa monitora as exposições ao 
nível da carteira relacionadas com os riscos de liquidez de mercado, de crédito e de contraparte. 

De forma a resistir a períodos de tensão nos mercados e de drawdown do desempenho, as carteiras 
dos Mercados Emergentes devem ser, antes de tudo, líquidas para:  

1. Permanecerem negociáveis, e  
2. Serem capazes de aproveitar as oportunidades de subavaliação que invariavelmente 

acompanham as correções do mercado. 

Na estratégia de dívida combinada da Ashmore, um dos objetivos da construção da carteira 
consiste em garantir que os fundos possuem exposição suficiente a obrigações líquidas e proxies 
de ativos líquidos para mudar a alocação e reduzir a exposição, nomeadamente para cobrir o risco 
cambial através de contratos cambiais a prazo. 

Por outro lado, os mercados em queda são igualmente usados para garimpar oportunidades para 
mudar para posições que se tornaram subavaliadas durante um sell-off, através da utilização de 
uma abordagem incremental em vários "bullets". Esta subavaliação ocorre frequentemente em 
mercados de crédito soberanos ou empresariais, como resultado de vendas técnicas e forçadas, 
onde os preços se desviam temporariamente dos indicadores fundamentais, mas 
subsequentemente normalizam. 

Raramente usamos limites de limitação de perdas que não são considerados a melhor escolha para 
a avaliação constante das condições de investimento, mas estes poderão ser definidos para 
posições específicas a fim de permitir a flexibilidade necessária para reagir rapidamente a 
mudanças nos indicadores fundamentais e técnicos. 

8.6 Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: 
concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais? 

Qualquer exposição na carteira é intencional e de alta convicção. Gerimos e construímos a carteira 
com uma mentalidade absoluta, pelo que não nos sentimos obrigados a gastar tempo em análises 
ou mesmo a investir em áreas do mercado onde não temos convicção. 



11

O nosso universo de investimento não está limitado por um índice. A nossa convicção "top down" 
é absoluta, assim como a nossa convicção "bottom up" e a análise de cenários. É apenas no 
dimensionamento das posições (e também no nosso nível de convicção, no caso pessimista na 
análise de cenários e liquidez de uma ação) que consideramos a dimensão das ações no nosso 
índice de referência, o MSCI Emerging Markets. 

Limites: 

 Exposição a ações: 0,5%-10%. 
 A exposição a países/setores é de 0-25% (as exceções exigem aprovação prévia, por 

exemplo, a China). 

8.7 Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 
8.5 

As diretrizes da carteira estão codificadas em nosso sistema de gestão de ordens de negociação de 
front office. Não há violações ativas das diretrizes. 

A Ashmore utiliza a plataforma thinkFolio® para introdução de ordens de negociação primárias, 
juntamente com a verificação automática de conformidade que pode ser efetuada tanto antes 
como depois da negociação, para reduzir o risco de violação das restrições e diretrizes de 
investimento dos clientes. As transações que violariam as diretrizes da conta são interrompidas na 
fase de introdução e encaminhadas para o Departamento de Compliance para análise. 

Os alertas pós-negociação gerados pelo thinkFolio® são analisados todas as manhãs e a sua 
validade é verificada por um membro da equipe de Conformidade do Processo de Investimento 
(CPI). Se um alerta for identificado como uma violação ativa, o Responsável de Compliance do 
Grupo e o Responsável de Gestão e Controlo de Risco do Grupo serão informados e determinarão 
como o erro será resolvido.  
 
Todos os erros são geridos com a máxima urgência e existe um processo formal de comunicação 
de erros. As violações passivas que surgem também são identificadas pelo thinkFolio® e 
comunicadas por escrito pela equipe de CPI aos Gestores de Carteira, que tomarão as medidas 
adequadas. O Departamento de Compliance apresenta um resumo das violações passivas nos 
Comitês de Investimento. 

8.8 Qual o limite da(s) metodologia(s) citada no item 8.5? 
Vide resposta 8.5 

8.9 De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no 
item 8.5? 

Vide resposta 8.5 

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. 

Nunca atingiu os limites. 
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8.11 

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

3 meses? 5.20% 

6 meses? 5.43% 

12 meses? 4.80% 

24 meses? 4.89% 

Dados de 31 de maio de 2020. Erros de replicação ex-post. 

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? 

A exposição bruta ao mercado do SICAV Emerging Markets Active Equity Fund tem sido de cerca 
de 100%, principalmente em ações dos mercados emergentes. 
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)? 
Realizamos regularmente testes de esforço às nossas carteiras e a nossa análise de cenários é 
importante na avaliação dos riscos dos Mercados Emergentes, o que exige dinamismo para refletir 
as condições de mercado atuais. Os testes de esforço incluem a análise de: 

1. Eventos anteriores, por exemplo: Crise de 2008 / Crise do Lehman; 
2. Análise de cenários prospetivos: Análise à medida de eventos hipotéticos, por exemplo, 

enfatizando fatores de risco individuais independentemente (tendo em conta correlações 
com outros fatores de risco, se necessário). 

3. Também utilizamos os Testes de Esforço de Liquidez, como por exemplo: Liquidez média 
ponderada de cada carteira em condições de esforço e Teste de Cobertura de Ativos 
Líquidos em Esforço (Ativos Líquidos divididos por Resgates num ambiente de esforço).

8.14 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress 
foi excedido e por quê? 

O limite nunca foi atingido. 

8.15 

Qual o stress médio do fundo nos últimos 
3 (três) meses? N/A 
6 (seis) meses? N/A 
12 (doze) meses? N/A 
24 (vinte e quatro) meses? N/A 

 

8.16 Comente o último stop loss relevante do fundo. 
Raramente usamos limites de limitação de perdas que não são considerados a melhor escolha para 
a avaliação constante das condições de investimento, mas estes poderão ser definidos para 
posições específicas a fim de permitir a flexibilidade necessária para reagir rapidamente a 
mudanças nos indicadores fundamentais e técnicos. 
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9. Comportamento do fundo em crises  

10. Três períodos de maior perda do fundo 
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11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco) 
anos 

11.1 
Atribuição: Contribuição: 
  

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

resgates). 
 N/A 

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? 

A carteira pode ser disponibilizada mediante solicitação do distribuidor/alocador. 

12.2 Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos? 
É possível realizar conference calls com o time de gestão dos fundos mensalmente, com a
possibilidade de agendar reuniões específicas e pontuais conforme demanda. 
12.3 Por quais canais o fundo é distribuído? 

Plataformas digitais (XP Investimentos) e distribuição institucional. 
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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? 

Distribuidor A: 100%. 

13. Atendimento aos cotistas 

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

Diariamente as cotas são enviadas de forma automática por e-mail (Sistema Alphatools), assim que 
carteira de cada fundo é aprovada. De forma complementar, ao final do dia, o Informe diário de 
todas as cotas da gestora é enviado aos cotistas. Ao fim de cada mês o time de gestão de Renda 
Fixa publica uma apresentação com a posição em cada emissor e de forma complementar, é 
publicada também a carta mensal do gestor. 
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? 
Os veículos disponíveis para acessas as informações do fundo são:  
Site da gestora atualizado diariamente e Site do distribuidor atualizado diariamente (XP 
Investimentos). 
 
www.xpasset.com.br 
www.xpinvestimentos.com.br 
13.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado 

e qual o horário para atendimento? 
Sim. Através do e-mail ri@xpasset.com.br ou pelo telefone: +55 11 4871-4358.  
O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 09hs às 18hs. 

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. 

Os investimentos são principalmente em ações de empresas localizados em mercados emergentes, 
com alocações oportunistas estratégicas. A partir desse cenário, o time de gestão escolhe as ações 
com melhores fundamentos para os próximos 12 meses. Outro fator extremamente relevante para 
a tomada de decisão é a liquidez do ativo e aderência à princípios ESG. Um diferencial do fundo é 
sua baixa correlação com demais fundos globais que operam em mercados emergentes. Isso é 
graças à extrema proximidade entre os analistas e formadores de políticas públicas de cada país.
14.2 Quais os riscos envolvidos? 

Os principais riscos de investimento no Fundo, que podem afetar negativamente o seu valor 
patrimonial líquido, rendimento e retorno total, são:  
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Investimento estrangeiro e risco dos Mercados Emergentes: Os investimentos estrangeiros 
podem ter um risco superior ao dos investimentos dos EUA. Os potenciais riscos incluem 
desenvolvimentos adversos no domínio político e jurídico que afetam os emitentes localizados 
e/ou que efetuem negócios em países estrangeiros, risco cambial resultante de taxas de câmbio 
desfavoráveis, risco de liquidez se a diminuição da procura de um título tornar difícil a sua venda 
ao preço desejado, e riscos que resultam de um volume de negociação substancialmente inferior 
em mercados estrangeiros. Estes riscos são geralmente superiores no caso de investimentos em 
mercados emergentes, que também estão sujeitos a uma maior volatilidade de preços, bem 
como riscos de custódia e regulamentares. Os investimentos em mercados estrangeiros 
acarretam riscos especiais, tais como riscos cambiais, políticos, económicos e de mercado. Os 
riscos de investimento em países de mercados emergentes são maiores do que os riscos 
geralmente associados aos investimentos estrangeiros. Os países com mercados pré-emergentes 
têm geralmente economias de menor dimensão e mercados de capitais ou sistemas jurídicos e 
políticos ainda menos desenvolvidos do que os países com mercados emergentes tradicionais. 
Como resultado, os riscos de investimento em países de mercados emergentes são ampliados em 
países de mercados pré-emergentes; 

Risco de Fundos de obrigações: Os Fundos de Obrigações tenderão registar flutuações de valor 
inferiores do que os fundos de ações. No entanto, os Investidores em qualquer fundo de 
obrigações deverão antecipar as flutuações de preço, especialmente no que respeita às emissões 
a longo prazo e em conjunturas de aumento das taxas de juro.  

Para uma descrição completa destes e de outros riscos, os investidores deverão consultar o 
prospeto mais recente do fundo. 

14.3 Quais são os mercados em que o fundo opera? 
Mercados emergentes globais. 

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

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 Northern Trust Luxembourg  
Custodiante Northern Trust Luxembourg  
Auditor - 
RTA - 
Prime Brokers - 
NAV Calculator -
Domicílio do fundo Luxemburgo 
Taxa de administração 1.18 %  
Código ISIN do fundo LU1485462318 
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Moeda do domicilio fundo no exterior EURO 
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. 

N/A 

14.7 Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva 
como foi constituída a diretoria do fundo. 

O Conselho de Administração é composto pelos seguintes membros: 

Presidente:  

 Steve Hicks, Administrador nomeado da Ashmore Group plc. 

Membros: 

 Claude Kremer, sócio da sociedade de advogados Arendt & Medernach S/A. 
 John Gregory, Responsável por Tecnologia e Controle de Operações da Ashmore Group plc.

Dennis Robertson, Administrador independente. 

15. Anexos (quando aplicável) 

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

15.1 Regulamento Link 

15.2 Formulário de informações complementares n/a 

15.3 Última lâmina de informações essenciais n/a 

15.4 Relatório de Gestão e/ou materiais de divulgação n/a 
 

São Paulo, 30/09/2020 
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

1. Informações Gerais/Cadastrais

1.2. CNPJ: 1.3. Data de início:

1.4. Classificação ANBIMA:

1.5. Código ANBIMA:

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

1.7. Classificação tributária:

1.8. Descreva o público-alvo:

Res. 4444: Não Res. 4661: Sim Não

1.10. Conta Corrente (banco, agência, nº)

Banco: 752 Agência: 0001 Conta: 7890700-1

1.11. Conta CETIP (nº):

1.12. Administração (indique contato para informações):

Nome:BNP Contato:Beatriz Ahualle / Luiz Santos (11) 3365-4430 / (11) 3841-3065

Western Asset

março-21

1.1. Nome do fundo: WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I

19.831.126/0001-36 06/05/2014

Ações Livre

367222

Busca, sem garantir, tratamento fiscal de fundos de ações.

O Fundo destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas ou jurídicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar ("EFPC"), Regimes Próprios
de Previdência Social ("RPPS") que sejam clientes do ADMINISTRADOR ou dos distribuidores contratados, bem como de fundos de investimento.

1.9. O Regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista,
         p. ex., Resolução do CMN?

Res. 4695:

19599007

Telefone:
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

1.13. Custódia (indique contato para informações).

Nome: Contato:

1.14 Auditoria externa (indique contato para informações).

Nome: Contato:

1.15. No caso dos FIDCs ou Fundos de Crédito, caso se aplique, informar: Não aplicável.

1.16. Cotização: abertura ou fechamento? Fechamento

1.17. Regras para aplicação e resgate:

  Aplicação → Cotização: D+1 du Liquidação: D+1 du Horário: 14h00

  Resgate → Cotização: D+1 du Liquidação: D+4 du Horário: 14h00

  Carência: Não existe

  Aplicação inicial mínima: Aplicação adicional mínima:

  Aplicação máxima por cotista: Não há Resgate Mínimo:

1.18. Taxa de Entrada: Não há 1.19. Taxa de Saída: Não há

1.20. Taxa de Administração: 1,50%

1.21. Taxa de Administração máxima: Não aplicável

1.23. Taxa de Performance: Não possui

Frequência: não aplicável Linha d'água: não aplicável

1.25. Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? (pagamento e/ou recebimento).

Western Asset

março-21

BNP Beatriz Ahualle / Luiz Santos Telefone: (11) 3365-4430 / (11) 3841-3065

KPMG Bruno Telefone: (11) 2183-3631

 R$                         1.000,00   R$         100,00 

 R$         100,00 

1.22. Taxa de Custódia máxima: até 0,02 % ao ano sobre o PL do Fundo, respeitado o valor mínimo mensal de R$750,00.

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.

Não há.

Não há.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

2. Perfil

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

Objetivo de rentabilidade: S&P 500

Não houve alterações significativas na estratégia ou na política de investimento do fundo.

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

2.4. Cite as premiações, ratings e rankings (últimos 5 anos).

Western Asset

março-21

O Fundo busca atingir o seu objetivo aplicando no mínimo 67% de sua carteira em BDRs de mercado norte-americano de ações.

2.2. Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no histórico do
          Fundo.

Favor verificar a questão 7.1 no Questionário Anbima de due diligence para contratação de Gestor de Recursos de Terceiros

Classificado como Excelente pelo ranking Melhores Fundos para Institucionais, da Revista Investidor Institucional, em junho
2020 (edição de nº 328) e classificado como Excelente em 12 meses pelo ranking Melhores Fundos para Institucionais, da
Revista Investidor Institucional, em dezembro 2019 (edição de nº 323).
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

3. Equipe de Gestão do Fundo

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

4. Estratégias e Carteiras

Não aplicável.

4.2. O fundo pode realizar operações de day trade

Western Asset

março-21

3.1. Cite os profissionais envolvidos na gestão
As decisões dos Comitês de Investimentos são válidas para todos os portfólios em suas respectivas áreas. Nossa estratégia de
atuação é através de teamwork. Portanto, todos os profissionais da equipe de investimentos estão envolvidos na gestão dos
portfólios.

Favor verificar a questão 7.1 no Questionário Anbima de due diligence para contratação de Gestor de Recursos de Terceiros

4.1. Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o Fundo, em cenário de stress

Operações de day-trade não são o foco das estratégias de investimento da Western Asset, que têm horizontes de investimento mais
extensos. Além disso, o regulamento do Fundo não permite a realização de day-trades.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

5. Uso de Derivativos

5.1. Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:

      • Proteção de carteira ou de posição: Sim

      • 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: Sim

      • Sem Garantia: Não

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

Western Asset
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Não aplicavel
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

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$ milhões):

7.2. PL médio em 12 meses (R$ milhões):

7.3. PL atual total da mesma estratégia sob gestão da Gestora (R$ milhões):

7.5. Número de cotistas: 109.569

7.7. Descreva as regras de concentração de passivo.

7.8. Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas

10 maiores cotistas:

*Como gestores, temos as informações consolidadas por corretora dos cotistas conta e ordem.

Não.

Western Asset
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2755,51

1518,77

3479,030926

7.4. Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do Fundo e de sua estratégia?
        Quais são os critérios de definição?

Este fundo não possui capacidade máxima de captação.

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

A Western Asset não investe capital próprio em fundos sob sua gestão abertos a seus clientes. Os seus principais executivos, por
sua vez, podem ser clientes de nossos distribuidores e, portanto, possuir investimentos pessoais nos fundos abertos. No entanto,
estes investimentos tem montante pouco significativo quando comparado ao patrimônio total sob gestão.

A Western Asset recebe periodicamente de seus distribuidores relatórios contendo informações sobre concentração de cotistas do
Fundo, e os submete a testes de stress contra diversos cenários para a liquidação dos ativos do Fundo.

82,2%

7.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de custódia nos últimos 05 anos de operação do
fundo? Quando?

Em Jul/2019, a Western Asset transferiu a admininstração e custódia do fundo para o BNP Paribas após a Res. 4.695/18 restringir os
administradores de fundos para Regimes Próprios.

7.10. A última demonstração financeira foi emitida com algum parecer modificado (com ressalva, com abstenção de opinião, ênfase,
parecer adverso opinião) pelo auditor independente?
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

8. Gestão de Risco

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

Limite de exposição a títulos privados: Rating mínimo: BBB-

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

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

O Fundo não realiza operações de derivativos sem garantia.

8.7. Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 8.5.

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

Não aplicável.

8.9. De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no item 8.5?
Não se aplica

Western Asset
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0%

Não aplicável.

8.4. Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora realiza o acompanhamento?

Visando manter o seu foco exclusivo na atividade de gestão de recursos e evitar conflitos de interesse, a Western Asset delega a
terceiros o apreçamento dos ativos de seus portfólios. A marcação oficial de preços dos ativos de todos os portfólios geridos pela
Western Asset é realizada pelas respectivas instituições custodiantes.

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

Este fundo não possui um controle formal de risco. De qualquer forma, calculamos diariamente o VAR de todos os nossos fundos.

8.6. Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: concentração por setor, emissor, contraparte,
tipo de risco)? Quais?

Não.

A área de Portfolio Compliance, que integra o Departamento Jurídico e de Compliance, controla diariamente os limites e restrições de
todas as carteiras/fundos. Eventuais desenquadramentos são comunicados à área de Investment Management, além das outras
áreas envolvidas, para análise e monitoramento da ação corretiva. Esta área, por sua vez, ocupa-se da correção dos
desequadramentos e a área de Portfolio Compliance certifica-se de que a correção ocorra tempestivamente, dada a sua natureza
(desenquadramento ativo ou passivo), as condições de mercado e a regulamentação em vigor.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

8.11. Qual o VaR médio do Fundo nos últimos

  3 meses?

  6 meses?

  12 meses?

  24 meses?

Este fundo nunca alavancou.

Este Fundo não trabalha com limite de perda em cenário de stress.

8.15. Qual o stress médio do Fundo nos últimos

  3 meses?

  6 meses?

  12 meses?

  24 meses?

8.16. Comente o último stop loss relevante do Fundo.

Este Fundo não trabalha com limite formal de stop loss.

Western Asset
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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.

36,52%

43,22%

58,35%

46,30%

* o VaR máximo é calculado com janelas de 252 dias. Já o VaR de 3M é calculado com janelas de 63d. Portanto, pode haver um descasamento
entre as duas colunas.

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?

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)?

Não aplicável

8.14. Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?

-20,66%

-21,59%

-21,51%

-24,15%
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

9. Comportamento do Fundo em Crises

Período Evento

10. Três períodos de maior perda do Fundo

1.

2.

3.

Western Asset
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Comportamento (variação do
fundo) Explicação

01/05/2006 Crise das bolsas nos EUA Não aplicável Não aplicável

Jul-Ago/07 Crise das hipotecas Não aplicável Não aplicável

Out/08-Mai/09
Crise no Sistema Financeiro
norte-americano

Não aplicável Não aplicável

Jan-Jun/10
Crise de endividamento os
PIIGS

Não aplicável Não aplicável

Abr-Set/11
Segunda crise da dívida na
Europa

Não aplicável Não aplicável

Ago/15-Jan/16 Downgrading / Crise fiscal 13,26% Ganhos em stock picking.

Mar 20 Coronavirus -6,24% Não aplicável

A gestão da Western procura sempre manter-se dentro dos parâmetros definidos pelos investidores para as suas carteiras. Procuramos evitar,
portanto, decisões precipitadas que possam colocar a perder os objetivos de longo prazo de investidores, principalmente em momentos de alta

volatilidade. Portanto, em todas as crises citadas na questão, a postura da equipe de gestão da Western foi no sentido de manter-se sempre dentro
dos limites de risco definidos pelos investidor para o seu mandato.

Período Evento Perda Explicação
Tempo para
recuperação

13/09/2018 a
03/01/2019

Não há um evento específico. -22,83% Valorização do real. 157 dias úteis

31/12/2015 a
28/06/2016

Não há um evento específico. -18,31% Queda das bolsas globais. 245 dias úteis

19/02/2020 a
23/03/2020

Coronavírus -18,30% Queda das bolsas globais. 15 dias úteis
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

11.1. Contribuição de performance desde Março 2016 (Dados atualizados em Fevereiro 2021)

Fator Ganho

Pós:

Crédito:

Crédito estruturado:

Prefixado:

IPCA:

Câmbio:

RV Local:

RV Global:

Investimento no Exterior:

Total:

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

Western Asset
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11. Atribuição de performance nos últimos 5 (cinco) anos

41,89%

85,89%

127,78%

Para o Fundo em questão, não houve mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos.

11.3. O Fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora? Quando? Por
       quê?

O Fundo em questão nunca esteve fechado temporariamente para aplicação.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

12. Relacionamento com Distribuidores/Alocadores

12.2. Com que frequência é possível realizar conference calls com o gestor dos fundos?

12.3. Por quais canais o fundo é distribuído?

13. Atendimento aos Cotistas

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

Conforme a legislação vigente, a composição da carteira é disponibilizada aos distribuidores/alocadores com a mesma frequência e
grau de detalhamento disponível para qualquer outro potencial investidor, conforme previsto no Formulário de Informações
Complementares do Fundo.

De maneira ordinária, os conference calls com os gestores ou especialistas de investimento da Western Asset têm periodicidade
mensal. Em casos excepcionais, sempre que o investidor achar necessário, pode-se solicitar conference call extraordinário.

O Fundo destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas ou jurídicas, Entidades Fechadas de Previdência
Complementar ("EFPC"), Regimes Próprios de Previdência Social ("RPPS") que sejam clientes do ADMINISTRADOR ou dos
distribuidores contratados, bem como de fundos de investimento.

12.4. Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco maiores distribuidores ou alocadores,
individualmente?

O percentual detido pelos cinco maiores distribuidores ou alocadores é de 22,58% considerando o montante total sob gestão.

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

Mensalmente, é disponibilizada a Newsletter da Western Asset (Seu Investimento em Foco), que contém informações como o
cenário econômico, tendências e explicações sobre o desempenho das estratégias de forma geral.
Conforme necessário, podem ser disponibilizados relatórios de composição da carteira, Lâminas de Informações Essenciais do
Fundo, e dados relativos a performance e risco, respeitadas as regras de divulgação e carteiras disposta no Formulário de
Informações Complementares.

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 são disponibilizadas diariamente por meio do site da Western Asset (www.westernasset.com.br). O site é atualizado
mensalmente. Eventuais respostas a demandas ad hoc são feitas via email.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

14. Investimento no Exterior

14.2. Quais os riscos envolvidos?
Não aplicável.

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?

Não aplicável.

Não aplicável.

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

Serviço de Atendimento ao Cotista - SAC: Telefone: (11) 3478-5200, em dias úteis, das 9 às 18 horas;
E-mail: clientsupport@westernasset.com / Website: www.westernasset.com.br - Seção Fale Conosco;
Correspondência para: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.455, 15º andar - cj. 152, São Paulo - SP, CEP 04543-011
Caso a solução apresentada pelo SAC não tenha sido satisfatória, acesse a Ouvidoria da Western Asset:
Telefone (11) 3478-5088, em dias úteis, das 9h às 12h e das 14h às 18h;
E-mail: ouvidoria@westernasset.com

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 aplicável.

Não aplicável.

Não aplicável.

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 fundo de investimento ou veículo no exterior (administrador,
custodiante, RTA, prime broker, entre outros).

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

Não aplicável.

14.7. Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva como foi constituída a diretoria do fundo.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

15. Anexos (quando aplicável)

15.1. Regulamento X

15.2. Lâmina de Informações Essenciais X

15.3. Formulário de Informações Complementares X

15.4. Relatórios de Gestão e/ou materiais de divulgação X

março-21

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Western Asset Management Company Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Limitada.
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© Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada 2021. Esta publicação é de propriedade da Western Asset
Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada e é de uso exclusivo de nossos clientes, seus respectivos consultores de
investimentos e terceiros interessados. Esta publicação não deve ser enviada a qualquer outra pessoa. O conteúdo deste material deve ser tratado como
confidencial e não poderá ser reproduzido ou utilizado sob qualquer forma sem a nossa expressa autorização.

ESTE MATERIAL É MERAMENTE INFORMATIVO E NÃO CONSTITUI RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO OU OFERTA PARA COMPRA OU VENDA DE
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. AS APLICAÇÕES EM FUNDOS ESTÃO SUJEITAS A RISCOS DE INVESTIMENTOS, INCLUINDO A POSSIBILIDADE
DE PERDA DE CAPITAL INVESTIDO, E NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER
MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.
LEIA O REGULAMENTO, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO FUNDO DE
INVESTIMENTO ANTES DE APLICAR SEUS RECURSOS OS QUAIS PODEM SER OBTIDOS EM WWW.WESTERNASSET.COM.BR/PT/PRODUCTS/
DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM - Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br
INVESTIMENTOS EM FUNDOS NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA,
DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.
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Fundo:

Gestora:

Client Service Support:

Telefone: (11) 3478-5200

Fax: (11) 3478-5219

E-mail: ClientSupport@westernasset.com

Data base:

WA IMA-B ATIVO  FI RF

Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Limitada.

26/02/2021

Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação
de Recursos de Terceiros
Anexo I - Fundos de Investimento
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

1. Informações Gerais/Cadastrais

1.2. CNPJ: 1.3. Data de início:

1.4. Classificação ANBIMA:

1.5. Código ANBIMA:

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

1.7. Classificação tributária:

1.8. Descreva o público-alvo:

Res. 4444: Não Res. 4661: Sim Sim

1.10. Conta Corrente (banco, agência, nº)

Banco: 752 Agência: 0001 Conta: 6957700-1

1.11. Conta CETIP (nº):

1.12. Administração (indique contato para informações):

Nome:BNP Contato:Beatriz Ahualle / Luiz Santos (11) 3365-4430 / (11) 3841-3065

Western Asset

março-21

1.1. Nome do fundo: WA IMA-B ATIVO  FI RF

09.087.301/0001-79 24/09/2010

Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

257079

Busca, sem garantir, tratamento fiscal de longo prazo.

O Fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores, clientes do ADMINISTRADOR e/ou dos distribuidores contratados, que (i)
procuram potenciais ganhos adicionais através de investimento em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada aos indexadores referenciados em taxas de

juros e índices de preço; e (ii) possuam horizonte de investimento de, no mínimo, médio prazo.

1.9. O Regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista,
         p. ex., Resolução do CMN?

Res. 4695:

11250007

Telefone:
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

1.13. Custódia (indique contato para informações).

Nome: Contato:

1.14 Auditoria externa (indique contato para informações).

Nome: Contato:

1.15. No caso dos FIDCs ou Fundos de Crédito, caso se aplique, informar: Não aplicável.

1.16. Cotização: abertura ou fechamento? Fechamento

1.17. Regras para aplicação e resgate:

  Aplicação → Cotização: D+0 Liquidação: D+0 Horário: 15h00

  Resgate → Cotização: D+0 Liquidação: D+1 du Horário: 15h00

  Carência: Não existe

  Aplicação inicial mínima: Aplicação adicional mínima:

  Aplicação máxima por cotista: Não há Resgate Mínimo:

1.18. Taxa de Entrada: Não há 1.19. Taxa de Saída: Não há

1.20. Taxa de Administração: 0,50%

1.21. Taxa de Administração máxima: Não aplicável

1.23. Taxa de Performance: Não possui

Frequência: não aplicável Linha d'água: não aplicável

1.25. Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? (pagamento e/ou recebimento).

Western Asset
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BNP Beatriz Ahualle / Luiz Santos Telefone: (11) 3365-4430 / (11) 3841-3065

KPMG Bruno Telefone: (11) 2183-3631

 R$                         1.000,00   R$         100,00 

 R$         100,00 

1.22. Taxa de Custódia máxima: até 0,02 % ao ano sobre o PL do Fundo, respeitado o valor mínimo mensal de R$750,00.

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.

Não há.

Não há.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

2. Perfil

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

Objetivo de rentabilidade: IMA-B Derived Benchmark

Não houve alterações significativas na estratégia ou na política de investimento do fundo.

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

2.4. Cite as premiações, ratings e rankings (últimos 5 anos).

Western Asset
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Para a realização do objetivo do Fundo, o ADMINISTRADOR buscará investir, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos
financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada às taxas de juros pré-fixadas, às taxas de juros do DI e/ou da SELIC e à índice de
preços, seguindo a composição do IMA-B, além de posicionamentos ativos nas curvas de juros reais e nominais.

2.2. Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no histórico do
          Fundo.

Favor verificar a questão 7.1 no Questionário Anbima de due diligence para contratação de Gestor de Recursos de Terceiros

Classificado como Excelente pelo ranking Melhores Fundos para Institucionais, da Revista Investidor Institucional, em junho
2020 (edição de nº 328) e classificado como Excelente pelo ranking Melhores Fundos para Institucionais, da Revista Investidor
Institucional, em dezembro 2019 (edição de nº 323).
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

3. Equipe de Gestão do Fundo

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

4. Estratégias e Carteiras

Não aplicável.

4.2. O fundo pode realizar operações de day trade

Western Asset
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3.1. Cite os profissionais envolvidos na gestão
As decisões dos Comitês de Investimentos são válidas para todos os portfólios em suas respectivas áreas. Nossa estratégia de
atuação é através de teamwork. Portanto, todos os profissionais da equipe de investimentos estão envolvidos na gestão dos
portfólios.

Favor verificar a questão 7.1 no Questionário Anbima de due diligence para contratação de Gestor de Recursos de Terceiros

4.1. Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o Fundo, em cenário de stress

Operações de day-trade não são o foco das estratégias de investimento da Western Asset, que têm horizontes de investimento mais
extensos. Além disso, o regulamento do Fundo não permite a realização de day-trades.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

5. Uso de Derivativos

5.1. Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:

      • Proteção de carteira ou de posição: Sim

      • 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: Sim

      • Sem Garantia: Não

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

Western Asset
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Não aplicavel
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

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$ milhões):

7.2. PL médio em 12 meses (R$ milhões):

7.3. PL atual total da mesma estratégia sob gestão da Gestora (R$ milhões):

7.5. Número de cotistas: 263

7.7. Descreva as regras de concentração de passivo.

7.8. Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas

10 maiores cotistas:

*Como gestores, temos as informações consolidadas por corretora dos cotistas conta e ordem.

Não.

Western Asset
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505,63

530,81

2176,997475

7.4. Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do Fundo e de sua estratégia?
        Quais são os critérios de definição?

Este fundo não possui capacidade máxima de captação.

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

A Western Asset não investe capital próprio em fundos sob sua gestão abertos a seus clientes. Os seus principais executivos, por
sua vez, podem ser clientes de nossos distribuidores e, portanto, possuir investimentos pessoais nos fundos abertos. No entanto,
estes investimentos tem montante pouco significativo quando comparado ao patrimônio total sob gestão.

A Western Asset recebe periodicamente de seus distribuidores relatórios contendo informações sobre concentração de cotistas do
Fundo, e os submete a testes de stress contra diversos cenários para a liquidação dos ativos do Fundo.

83,0%

7.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de custódia nos últimos 05 anos de operação do
fundo? Quando?

Em Jul/2019, a Western Asset transferiu a admininstração e custódia do fundo para o BNP Paribas após a Res. 4.695/18 restringir os
administradores de fundos para Regimes Próprios.

7.10. A última demonstração financeira foi emitida com algum parecer modificado (com ressalva, com abstenção de opinião, ênfase,
parecer adverso opinião) pelo auditor independente?
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

8. Gestão de Risco

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

Limite de exposição a títulos privados: Rating mínimo: BBB-

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

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

O Fundo não realiza operações de derivativos sem garantia.

8.7. Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 8.5.

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

2,00%

8.9. De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no item 8.5?
VAR Paramétrico, Horizonte: 21 dias úteis, Intervalo de Confiança de 95%

Western Asset
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50%

Não aplicável.

8.4. Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora realiza o acompanhamento?

Visando manter o seu foco exclusivo na atividade de gestão de recursos e evitar conflitos de interesse, a Western Asset delega a
terceiros o apreçamento dos ativos de seus portfólios. A marcação oficial de preços dos ativos de todos os portfólios geridos pela
Western Asset é realizada pelas respectivas instituições custodiantes.

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

Var Relativo

8.6. Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: concentração por setor, emissor, contraparte,
tipo de risco)? Quais?

Não.

A área de Portfolio Compliance, que integra o Departamento Jurídico e de Compliance, controla diariamente os limites e restrições de
todas as carteiras/fundos. Eventuais desenquadramentos são comunicados à área de Investment Management, além das outras
áreas envolvidas, para análise e monitoramento da ação corretiva. Esta área, por sua vez, ocupa-se da correção dos
desequadramentos e a área de Portfolio Compliance certifica-se de que a correção ocorra tempestivamente, dada a sua natureza
(desenquadramento ativo ou passivo), as condições de mercado e a regulamentação em vigor.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

8.11. Qual o VaR médio do Fundo nos últimos

  3 meses?

  6 meses?

  12 meses?

  24 meses?

Este fundo nunca alavancou.

Este Fundo não trabalha com limite de perda em cenário de stress.

8.15. Qual o stress médio do Fundo nos últimos

  3 meses?

  6 meses?

  12 meses?

  24 meses?

8.16. Comente o último stop loss relevante do Fundo.

Este Fundo não trabalha com limite formal de stop loss.

Western Asset
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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.

14,58%

15,69%

32,92%

24,75%

* o VaR máximo é calculado com janelas de 252 dias. Já o VaR de 3M é calculado com janelas de 63d. Portanto, pode haver um descasamento
entre as duas colunas.

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?

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)?

Não aplicável

8.14. Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?

-13,23%

-13,08%

-13,04%

-13,26%
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

9. Comportamento do Fundo em Crises

Período Evento

10. Três períodos de maior perda do Fundo

1.

2.

3.

Western Asset
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Comportamento (variação do
fundo) Explicação

01/05/2006 Crise das bolsas nos EUA Não aplicável Não aplicável

Jul-Ago/07 Crise das hipotecas Não aplicável Não aplicável

Out/08-Mai/09
Crise no Sistema Financeiro
norte-americano

Não aplicável Não aplicável

Jan-Jun/10
Crise de endividamento os
PIIGS

Não aplicável Não aplicável

Abr-Set/11
Segunda crise da dívida na
Europa

9,54%
O fundo rendeu em linha com seu
benchmark, sem impacto da crise.

Ago/15-Jan/16 Downgrading / Crise fiscal 2,40% Duration mais alta que o benchmark.

Mar 20 Coronavirus -7,34% Não aplicável

A gestão da Western procura sempre manter-se dentro dos parâmetros definidos pelos investidores para as suas carteiras. Procuramos evitar,
portanto, decisões precipitadas que possam colocar a perder os objetivos de longo prazo de investidores, principalmente em momentos de alta

volatilidade. Portanto, em todas as crises citadas na questão, a postura da equipe de gestão da Western foi no sentido de manter-se sempre dentro
dos limites de risco definidos pelos investidor para o seu mandato.

Período Evento Perda Explicação
Tempo para
recuperação

04/03/2020 a
23/03/2020

Coronavírus -14,91% Covid-19 83 dias úteis

23/01/2013 a
03/02/2014

Não há um evento específico -14,89% Abertura das taxas de juros. 140 dias úteis

18/04/2018 a
14/06/2018

Não há um evento específico -8,71% Abertura das taxas de juros. 81 dias úteis
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

11.1. Atribuição de performance desde Março 2016 (Dados atualizados em Fevereiro 2021)

Fator Ganho

Pós:

Crédito:

Crédito estruturado:

Prefixado:

IPCA:

Câmbio:

RV Local:

RV Global:

Investimento no Exterior:

Total:

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

Western Asset
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11. Atribuição de performance nos últimos 5 (cinco) anos

-2,22%

-1,22%

-0,09%

6,06%

5,38%

7,92%

Para o Fundo em questão, não houve mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos.

11.3. O Fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora? Quando? Por
       quê?

O Fundo em questão nunca esteve fechado temporariamente para aplicação.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

12. Relacionamento com Distribuidores/Alocadores

12.2. Com que frequência é possível realizar conference calls com o gestor dos fundos?

12.3. Por quais canais o fundo é distribuído?

13. Atendimento aos Cotistas

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

Conforme a legislação vigente, a composição da carteira é disponibilizada aos distribuidores/alocadores com a mesma frequência e
grau de detalhamento disponível para qualquer outro potencial investidor, conforme previsto no Formulário de Informações
Complementares do Fundo.

De maneira ordinária, os conference calls com os gestores ou especialistas de investimento da Western Asset têm periodicidade
mensal. Em casos excepcionais, sempre que o investidor achar necessário, pode-se solicitar conference call extraordinário.

O Fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores, clientes do ADMINISTRADOR e/ou dos
distribuidores contratados, que (i) procuram potenciais ganhos adicionais através de investimento em ativos financeiros cuja
rentabilidade esteja atrelada aos indexadores referenciados em taxas de juros e índices de preço; e (ii) possuam horizonte de
investimento de, no mínimo, médio prazo.

12.4. Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco maiores distribuidores ou alocadores,
individualmente?

O percentual detido pelos cinco maiores distribuidores ou alocadores é de 22,58% considerando o montante total sob gestão.

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

Mensalmente, é disponibilizada a Newsletter da Western Asset (Seu Investimento em Foco), que contém informações como o
cenário econômico, tendências e explicações sobre o desempenho das estratégias de forma geral.
Conforme necessário, podem ser disponibilizados relatórios de composição da carteira, Lâminas de Informações Essenciais do
Fundo, e dados relativos a performance e risco, respeitadas as regras de divulgação e carteiras disposta no Formulário de
Informações Complementares.

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 são disponibilizadas diariamente por meio do site da Western Asset (www.westernasset.com.br). O site é atualizado
mensalmente. Eventuais respostas a demandas ad hoc são feitas via email.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

14. Investimento no Exterior

14.2. Quais os riscos envolvidos?
Não aplicável.

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?

Não aplicável.

Não aplicável.

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

Serviço de Atendimento ao Cotista - SAC: Telefone: (11) 3478-5200, em dias úteis, das 9 às 18 horas;
E-mail: clientsupport@westernasset.com / Website: www.westernasset.com.br - Seção Fale Conosco;
Correspondência para: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.455, 15º andar - cj. 152, São Paulo - SP, CEP 04543-011
Caso a solução apresentada pelo SAC não tenha sido satisfatória, acesse a Ouvidoria da Western Asset:
Telefone (11) 3478-5088, em dias úteis, das 9h às 12h e das 14h às 18h;
E-mail: ouvidoria@westernasset.com

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 aplicável.

Não aplicável.

Não aplicável.

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 fundo de investimento ou veículo no exterior (administrador,
custodiante, RTA, prime broker, entre outros).

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

Não aplicável.

14.7. Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva como foi constituída a diretoria do fundo.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

15. Anexos (quando aplicável)

15.1. Regulamento X

15.2. Lâmina de Informações Essenciais X

15.3. Formulário de Informações Complementares X

15.4. Relatórios de Gestão e/ou materiais de divulgação X

março-21

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Western Asset Management Company Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Limitada.
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© Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada 2021. Esta publicação é de propriedade da Western Asset
Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada e é de uso exclusivo de nossos clientes, seus respectivos consultores de
investimentos e terceiros interessados. Esta publicação não deve ser enviada a qualquer outra pessoa. O conteúdo deste material deve ser tratado como
confidencial e não poderá ser reproduzido ou utilizado sob qualquer forma sem a nossa expressa autorização.

ESTE MATERIAL É MERAMENTE INFORMATIVO E NÃO CONSTITUI RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO OU OFERTA PARA COMPRA OU VENDA DE
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. AS APLICAÇÕES EM FUNDOS ESTÃO SUJEITAS A RISCOS DE INVESTIMENTOS, INCLUINDO A POSSIBILIDADE
DE PERDA DE CAPITAL INVESTIDO, E NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER
MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.
LEIA O REGULAMENTO, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO FUNDO DE
INVESTIMENTO ANTES DE APLICAR SEUS RECURSOS OS QUAIS PODEM SER OBTIDOS EM WWW.WESTERNASSET.COM.BR/PT/PRODUCTS/
DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM - Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br
INVESTIMENTOS EM FUNDOS NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA,
DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.
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Fundo:

Gestora:

Client Service Support:

Telefone: (11) 3478-5200

Fax: (11) 3478-5219

E-mail: ClientSupport@westernasset.com

Data base:

WA IMA-B5 ATIVO FI RF

Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Limitada.

26/02/2021

Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação
de Recursos de Terceiros
Anexo I - Fundos de Investimento
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

1. Informações Gerais/Cadastrais

1.2. CNPJ: 1.3. Data de início:

1.4. Classificação ANBIMA:

1.5. Código ANBIMA:

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

1.7. Classificação tributária:

1.8. Descreva o público-alvo:

Res. 4444: Não Res. 4661: Sim Sim

1.10. Conta Corrente (banco, agência, nº)

Banco: 752 Agência: 0001 Conta: 6941400-1

1.11. Conta CETIP (nº):

1.12. Administração (indique contato para informações):

Nome:BNP Contato:Beatriz Ahualle / Luiz Santos (11) 3365-4430 / (11) 3841-3065

Western Asset
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1.1. Nome do fundo: WA IMA-B5 ATIVO FI RF

17.517.577/0001-78 27/08/2013

Renda Fixa Duração Livre Soberano

348430

Busca, sem garantir, tratamento fiscal de longo prazo.

O Fundo destina-se a receber aplicações de pessoas físicas e jurídicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar ("EFPC"), Regimes Próprios de
Previdência Complementar ("RPPS") e fundos de investimento, os quais sejam clientes do GESTOR ou dos distribuidores contratados e que: (a) busquem a
preservação do capital investido em termos nominais no longo prazo, e (b) procurem potenciais ganhos adicionais através de oportunidades nas diferentes

modalidades de renda fixa (pré-fixada, pós-fixada com diferentes prazos e índices de inflação).

1.9. O Regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista,
         p. ex., Resolução do CMN?

Res. 4695:

18034006

Telefone:
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

1.13. Custódia (indique contato para informações).

Nome: Contato:

1.14 Auditoria externa (indique contato para informações).

Nome: Contato:

1.15. No caso dos FIDCs ou Fundos de Crédito, caso se aplique, informar: Não aplicável.

1.16. Cotização: abertura ou fechamento? Fechamento

1.17. Regras para aplicação e resgate:

  Aplicação → Cotização: D+0 Liquidação: D+0 Horário: 15h00

  Resgate → Cotização: D+0 Liquidação: D+1 du Horário: 15h00

  Carência: Não existe

  Aplicação inicial mínima: Aplicação adicional mínima:

  Aplicação máxima por cotista: Não há Resgate Mínimo:

1.18. Taxa de Entrada: Não há 1.19. Taxa de Saída: Não há

1.20. Taxa de Administração: 0,40%

1.21. Taxa de Administração máxima: Não aplicável

1.23. Taxa de Performance: Não possui

Frequência: não aplicável Linha d'água: não aplicável

1.25. Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? (pagamento e/ou recebimento).

Western Asset
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BNP Beatriz Ahualle / Luiz Santos Telefone: (11) 3365-4430 / (11) 3841-3065

PriceWaterhouseCoopers Karen Telefone: (11) 3674-3860

 R$                         1.000,00   R$         100,00 

 R$         100,00 

1.22. Taxa de Custódia máxima: até 0,02 % ao ano sobre o PL do Fundo, respeitado o valor mínimo mensal de R$750,00.

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.

Não há.

Não há.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

2. Perfil

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

Objetivo de rentabilidade: IMA-B(5) Derived Benchmark

Não houve alterações significativas na estratégia ou na política de investimento do fundo.

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

2.4. Cite as premiações, ratings e rankings (últimos 5 anos).

Western Asset
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O Fundo busca atingir o seu objetivo replicando a carteira teórica do IMA-B5 por meio da aplicação de parte relevante de seus
recursos em títulos atrelados a índices de preços, além de posicionamentos ativos nas curvas de juros prefixados e de juros reais.

2.2. Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no histórico do
          Fundo.

Favor verificar a questão 7.1 no Questionário Anbima de due diligence para contratação de Gestor de Recursos de Terceiros

Classificado como Excelente pelo ranking Melhores Fundos para Institucionais, da Revista Investidor Institucional, em junho
2020 (edição de nº 328) e classificado como Excelente pelo ranking Melhores Fundos para Institucionais, da Revista Investidor
Institucional, em dezembro 2019 (edição de nº 323).
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

3. Equipe de Gestão do Fundo

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

4. Estratégias e Carteiras

Não aplicável.

4.2. O fundo pode realizar operações de day trade

Western Asset
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3.1. Cite os profissionais envolvidos na gestão
As decisões dos Comitês de Investimentos são válidas para todos os portfólios em suas respectivas áreas. Nossa estratégia de
atuação é através de teamwork. Portanto, todos os profissionais da equipe de investimentos estão envolvidos na gestão dos
portfólios.

Favor verificar a questão 7.1 no Questionário Anbima de due diligence para contratação de Gestor de Recursos de Terceiros

4.1. Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o Fundo, em cenário de stress

Operações de day-trade não são o foco das estratégias de investimento da Western Asset, que têm horizontes de investimento mais
extensos. Além disso, o regulamento do Fundo não permite a realização de day-trades.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

5. Uso de Derivativos

5.1. Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:

      • Proteção de carteira ou de posição: Sim

      • 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: Sim

      • Sem Garantia: Não

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

Western Asset
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Não aplicavel
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

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$ milhões):

7.2. PL médio em 12 meses (R$ milhões):

7.3. PL atual total da mesma estratégia sob gestão da Gestora (R$ milhões):

7.5. Número de cotistas: 10.348

7.7. Descreva as regras de concentração de passivo.

7.8. Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas

10 maiores cotistas:

*Como gestores, temos as informações consolidadas por corretora dos cotistas conta e ordem.

Não.

Western Asset
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1154,94

720,9

2176,997475

7.4. Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do Fundo e de sua estratégia?
        Quais são os critérios de definição?

Este fundo não possui capacidade máxima de captação.

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

A Western Asset não investe capital próprio em fundos sob sua gestão abertos a seus clientes. Os seus principais executivos, por
sua vez, podem ser clientes de nossos distribuidores e, portanto, possuir investimentos pessoais nos fundos abertos. No entanto,
estes investimentos tem montante pouco significativo quando comparado ao patrimônio total sob gestão.

A Western Asset recebe periodicamente de seus distribuidores relatórios contendo informações sobre concentração de cotistas do
Fundo, e os submete a testes de stress contra diversos cenários para a liquidação dos ativos do Fundo.

71,5%

7.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de custódia nos últimos 05 anos de operação do
fundo? Quando?

Em Jul/2019, a Western Asset transferiu a admininstração e custódia do fundo para o BNP Paribas após a Res. 4.695/18 restringir os
administradores de fundos para Regimes Próprios.

7.10. A última demonstração financeira foi emitida com algum parecer modificado (com ressalva, com abstenção de opinião, ênfase,
parecer adverso opinião) pelo auditor independente?
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

8. Gestão de Risco

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

Limite de exposição a títulos privados: Rating mínimo: BBB-

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

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

O Fundo não realiza operações de derivativos sem garantia.

8.7. Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 8.5.

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

3,00%

8.9. De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no item 8.5?
VAR Não Paramétrico, Horizonte: 21 dias úteis, Intervalo de Confiança de 95%

Western Asset
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0%

Não aplicável.

8.4. Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora realiza o acompanhamento?

Visando manter o seu foco exclusivo na atividade de gestão de recursos e evitar conflitos de interesse, a Western Asset delega a
terceiros o apreçamento dos ativos de seus portfólios. A marcação oficial de preços dos ativos de todos os portfólios geridos pela
Western Asset é realizada pelas respectivas instituições custodiantes.

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

Var Relativo

8.6. Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: concentração por setor, emissor, contraparte,
tipo de risco)? Quais?

Não.

A área de Portfolio Compliance, que integra o Departamento Jurídico e de Compliance, controla diariamente os limites e restrições de
todas as carteiras/fundos. Eventuais desenquadramentos são comunicados à área de Investment Management, além das outras
áreas envolvidas, para análise e monitoramento da ação corretiva. Esta área, por sua vez, ocupa-se da correção dos
desequadramentos e a área de Portfolio Compliance certifica-se de que a correção ocorra tempestivamente, dada a sua natureza
(desenquadramento ativo ou passivo), as condições de mercado e a regulamentação em vigor.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

8.11. Qual o VaR médio do Fundo nos últimos

  3 meses?

  6 meses?

  12 meses?

  24 meses?

Este fundo nunca alavancou.

Este Fundo não trabalha com limite de perda em cenário de stress.

8.15. Qual o stress médio do Fundo nos últimos

  3 meses?

  6 meses?

  12 meses?

  24 meses?

8.16. Comente o último stop loss relevante do Fundo.

Este Fundo não trabalha com limite formal de stop loss.

Western Asset
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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.

8,20%

8,84%

18,22%

13,58%

* o VaR máximo é calculado com janelas de 252 dias. Já o VaR de 3M é calculado com janelas de 63d. Portanto, pode haver um descasamento
entre as duas colunas.

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?

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)?

Não aplicável

8.14. Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?

-6,53%

-6,52%

-6,62%

-6,55%
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

9. Comportamento do Fundo em Crises

Período Evento

10. Três períodos de maior perda do Fundo

1.

2.

3.

Western Asset
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Comportamento (variação do
fundo) Explicação

01/05/2006 Crise das bolsas nos EUA Não aplicável Não aplicável

Jul-Ago/07 Crise das hipotecas Não aplicável Não aplicável

Out/08-Mai/09
Crise no Sistema Financeiro
norte-americano

Não aplicável Não aplicável

Jan-Jun/10
Crise de endividamento os
PIIGS

Não aplicável Não aplicável

Abr-Set/11
Segunda crise da dívida na
Europa

Não aplicável Não aplicável

Ago/15-Jan/16 Downgrading / Crise fiscal 7,70% Não aplicável

Mar 20 Coronavirus -4,04% Não aplicável

A gestão da Western procura sempre manter-se dentro dos parâmetros definidos pelos investidores para as suas carteiras. Procuramos evitar,
portanto, decisões precipitadas que possam colocar a perder os objetivos de longo prazo de investidores, principalmente em momentos de alta

volatilidade. Portanto, em todas as crises citadas na questão, a postura da equipe de gestão da Western foi no sentido de manter-se sempre dentro
dos limites de risco definidos pelos investidor para o seu mandato.

Período Evento Perda Explicação
Tempo para
recuperação

04/03/2020 a
23/03/2020

Não há um evento específico -8,50% Abertura da curva de juros. 46 dias úteis

27/04/2018 a
14/06/2018

Não há um evento específico -5,75% Abertura da curva de juros. 78 dias úteis

22/04/2020 a
27/04/2020

Coronavírus -4,53% Abertura da curva de juros. 19 dias úteis
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

11.1. Atribuição de performance desde Março 2016 (Dados atualizados em Fevereiro 2021)

Fator Ganho

Pós:

Crédito:

Crédito estruturado:

Prefixado:

IPCA:

Câmbio:

RV Local:

RV Global:

Investimento no Exterior:

Total:

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

Western Asset
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11. Atribuição de performance nos últimos 5 (cinco) anos

-2,36%

7,96%

3,55%

9,15%

Para o Fundo em questão, não houve mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos.

11.3. O Fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora? Quando? Por
       quê?

O Fundo em questão nunca esteve fechado temporariamente para aplicação.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

12. Relacionamento com Distribuidores/Alocadores

12.2. Com que frequência é possível realizar conference calls com o gestor dos fundos?

12.3. Por quais canais o fundo é distribuído?

13. Atendimento aos Cotistas

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

Conforme a legislação vigente, a composição da carteira é disponibilizada aos distribuidores/alocadores com a mesma frequência e
grau de detalhamento disponível para qualquer outro potencial investidor, conforme previsto no Formulário de Informações
Complementares do Fundo.

De maneira ordinária, os conference calls com os gestores ou especialistas de investimento da Western Asset têm periodicidade
mensal. Em casos excepcionais, sempre que o investidor achar necessário, pode-se solicitar conference call extraordinário.

O Fundo destina-se a receber aplicações de pessoas físicas e jurídicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar
("EFPC"), Regimes Próprios de Previdência Complementar ("RPPS") e fundos de investimento, os quais sejam clientes do GESTOR
ou dos distribuidores contratados e que: (a) busquem a preservação do capital investido em termos nominais no longo prazo, e (b)
procurem potenciais ganhos adicionais através de oportunidades nas diferentes modalidades de renda fixa (pré-fixada, pós-fixada
com diferentes prazos e índices de inflação).

12.4. Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco maiores distribuidores ou alocadores,
individualmente?

O percentual detido pelos cinco maiores distribuidores ou alocadores é de 22,58% considerando o montante total sob gestão.

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

Mensalmente, é disponibilizada a Newsletter da Western Asset (Seu Investimento em Foco), que contém informações como o
cenário econômico, tendências e explicações sobre o desempenho das estratégias de forma geral.
Conforme necessário, podem ser disponibilizados relatórios de composição da carteira, Lâminas de Informações Essenciais do
Fundo, e dados relativos a performance e risco, respeitadas as regras de divulgação e carteiras disposta no Formulário de
Informações Complementares.

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 são disponibilizadas diariamente por meio do site da Western Asset (www.westernasset.com.br). O site é atualizado
mensalmente. Eventuais respostas a demandas ad hoc são feitas via email.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

14. Investimento no Exterior

14.2. Quais os riscos envolvidos?
Não aplicável.

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?

Não aplicável.

Não aplicável.

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

Serviço de Atendimento ao Cotista - SAC: Telefone: (11) 3478-5200, em dias úteis, das 9 às 18 horas;
E-mail: clientsupport@westernasset.com / Website: www.westernasset.com.br - Seção Fale Conosco;
Correspondência para: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.455, 15º andar - cj. 152, São Paulo - SP, CEP 04543-011
Caso a solução apresentada pelo SAC não tenha sido satisfatória, acesse a Ouvidoria da Western Asset:
Telefone (11) 3478-5088, em dias úteis, das 9h às 12h e das 14h às 18h;
E-mail: ouvidoria@westernasset.com

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 aplicável.

Não aplicável.

Não aplicável.

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 fundo de investimento ou veículo no exterior (administrador,
custodiante, RTA, prime broker, entre outros).

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

Não aplicável.

14.7. Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva como foi constituída a diretoria do fundo.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

15. Anexos (quando aplicável)

15.1. Regulamento X

15.2. Lâmina de Informações Essenciais X

15.3. Formulário de Informações Complementares X

15.4. Relatórios de Gestão e/ou materiais de divulgação X

março-21

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Western Asset Management Company Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Limitada.
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© Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada 2021. Esta publicação é de propriedade da Western Asset
Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada e é de uso exclusivo de nossos clientes, seus respectivos consultores de
investimentos e terceiros interessados. Esta publicação não deve ser enviada a qualquer outra pessoa. O conteúdo deste material deve ser tratado como
confidencial e não poderá ser reproduzido ou utilizado sob qualquer forma sem a nossa expressa autorização.

ESTE MATERIAL É MERAMENTE INFORMATIVO E NÃO CONSTITUI RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO OU OFERTA PARA COMPRA OU VENDA DE
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. AS APLICAÇÕES EM FUNDOS ESTÃO SUJEITAS A RISCOS DE INVESTIMENTOS, INCLUINDO A POSSIBILIDADE
DE PERDA DE CAPITAL INVESTIDO, E NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER
MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.
LEIA O REGULAMENTO, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO FUNDO DE
INVESTIMENTO ANTES DE APLICAR SEUS RECURSOS OS QUAIS PODEM SER OBTIDOS EM WWW.WESTERNASSET.COM.BR/PT/PRODUCTS/
DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM - Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br
INVESTIMENTOS EM FUNDOS NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA,
DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.
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Fundo:

Gestora:

Client Service Support:

Telefone: (11) 3478-5200

Fax: (11) 3478-5219

E-mail: ClientSupport@westernasset.com

Data base:

WA MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DOLAR FI MULT IE

Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Limitada.

26/02/2021

Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação
de Recursos de Terceiros
Anexo I - Fundos de Investimento
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

1. Informações Gerais/Cadastrais

1.2. CNPJ: 1.3. Data de início:

1.4. Classificação ANBIMA:

1.5. Código ANBIMA:

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

1.7. Classificação tributária:

1.8. Descreva o público-alvo:

Res. 4444: Não Res. 4661: Sim Não

1.10. Conta Corrente (banco, agência, nº)

Banco: 752 Agência: 0001 Conta: 7065600-1

1.11. Conta CETIP (nº):

1.12. Administração (indique contato para informações):

Nome:BNP Contato:Beatriz Ahualle / Luiz Santos (11) 3365-4430 / (11) 3841-3065

Western Asset

março-21

1.1. Nome do fundo: WA MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DOLAR FI MULT IE

23.872.712/0001-04 26/07/2016

Multimercados Investimento no Exterior

421693

Busca, sem garantir, tratamento fiscal de longo prazo.

O Fundo é destinado a investidores qualificados, podendo ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas, EFPCs, e/ou fundos de investimento cujos investidores buscam
diversificação de seus investimentos em mercados no exterior, que sejam clientes do administrador ou dos distribuidores contratados pelo Fundo, e (i) possuam
horizonte de investimento de longo prazo; (ii) entendam os riscos de investimentos no exterior; (iii) aceitem oscilações bruscas do valor das cotas, inclusive com

possibilidade de perdas significativas de capital.

1.9. O Regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista,
         p. ex., Resolução do CMN?

Res. 4695:

23735008

Telefone:
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

1.13. Custódia (indique contato para informações).

Nome: Contato:

1.14 Auditoria externa (indique contato para informações).

Nome: Contato:

1.15. No caso dos FIDCs ou Fundos de Crédito, caso se aplique, informar: Não aplicável.

1.16. Cotização: abertura ou fechamento? Fechamento

1.17. Regras para aplicação e resgate:

  Aplicação → Cotização: D+1 du Liquidação: D+1 du Horário: 15h00

  Resgate → Cotização: D+1 du Liquidação: D+5 du Horário: 15h00

  Carência: Não existe

  Aplicação inicial mínima: Aplicação adicional mínima:

  Aplicação máxima por cotista: Não há Resgate Mínimo:

1.18. Taxa de Entrada: Não há 1.19. Taxa de Saída: Não há

1.20. Taxa de Administração: 1,00%

1.21. Taxa de Administração máxima: Não aplicável

1.23. Taxa de Performance: Não possui

Frequência: não aplicável Linha d'água: não aplicável

1.25. Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? (pagamento e/ou recebimento).

Western Asset
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BNP Beatriz Ahualle / Luiz Santos Telefone: (11) 3365-4430 / (11) 3841-3065

KPMG Bruno Telefone: (11) 2183-3631

 R$                         1.000,00   R$         100,00 

 R$         100,00 

1.22. Taxa de Custódia máxima: até 0,02 % ao ano sobre o PL do Fundo, respeitado o valor mínimo mensal de R$750,00.

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.

Não há.

Não há.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

2. Perfil

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

Objetivo de rentabilidade: Não há

Não houve alterações significativas na estratégia ou na política de investimento do fundo.

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

2.4. Cite as premiações, ratings e rankings (últimos 5 anos).

Western Asset
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2.2. Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no histórico do
          Fundo.

Favor verificar a questão 7.1 no Questionário Anbima de due diligence para contratação de Gestor de Recursos de Terceiros

Classificado como Excelente pelo ranking Melhores Fundos para Institucionais, da Revista Investidor Institucional, em junho
2020 (edição de nº 328) e classificado como Excelente em 24 meses pelo ranking Melhores Fundos para Institucionais, da
Revista Investidor Institucional, em dezembro 2019 (edição de nº 323).
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

3. Equipe de Gestão do Fundo

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

4. Estratégias e Carteiras

Não aplicável.

4.2. O fundo pode realizar operações de day trade

Western Asset

março-21

3.1. Cite os profissionais envolvidos na gestão
As decisões dos Comitês de Investimentos são válidas para todos os portfólios em suas respectivas áreas. Nossa estratégia de
atuação é através de teamwork. Portanto, todos os profissionais da equipe de investimentos estão envolvidos na gestão dos
portfólios.

Favor verificar a questão 7.1 no Questionário Anbima de due diligence para contratação de Gestor de Recursos de Terceiros

4.1. Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o Fundo, em cenário de stress

Operações de day-trade não são o foco das estratégias de investimento da Western Asset, que têm horizontes de investimento mais
extensos. Além disso, o regulamento do Fundo não permite a realização de day-trades.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

5. Uso de Derivativos

5.1. Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:

      • Proteção de carteira ou de posição: Sim

      • Alavancagem: Não

5.2. Mercados em que são utilizados derivativos:

Juros: Sim

Câmbio: Sim

Ações: Não

Commodities: Não

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?

Western Asset
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Não aplicavel
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

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$ milhões):

7.2. PL médio em 12 meses (R$ milhões):

7.3. PL atual total da mesma estratégia sob gestão da Gestora (R$ milhões):

7.5. Número de cotistas: 1.718

7.7. Descreva as regras de concentração de passivo.

7.8. Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas

10 maiores cotistas:

*Como gestores, temos as informações consolidadas por corretora dos cotistas conta e ordem.

Não.

Western Asset
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128,22

84,36

1861,562008

7.4. Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do Fundo e de sua estratégia?
        Quais são os critérios de definição?

Este fundo não possui capacidade máxima de captação.

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

A Western Asset não investe capital próprio em fundos sob sua gestão abertos a seus clientes. Os seus principais executivos, por
sua vez, podem ser clientes de nossos distribuidores e, portanto, possuir investimentos pessoais nos fundos abertos. No entanto,
estes investimentos tem montante pouco significativo quando comparado ao patrimônio total sob gestão.

A Western Asset recebe periodicamente de seus distribuidores relatórios contendo informações sobre concentração de cotistas do
Fundo, e os submete a testes de stress contra diversos cenários para a liquidação dos ativos do Fundo.

91,5%

7.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de custódia nos últimos 05 anos de operação do
fundo? Quando?

Em Jul/2019, a Western Asset transferiu a admininstração e custódia do fundo para o BNP Paribas após a Res. 4.695/18 restringir os
administradores de fundos para Regimes Próprios.

7.10. A última demonstração financeira foi emitida com algum parecer modificado (com ressalva, com abstenção de opinião, ênfase,
parecer adverso opinião) pelo auditor independente?
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

8. Gestão de Risco

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

Limite de exposição a títulos privados: Rating mínimo: BBB-

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

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

O Fundo não realiza operações de derivativos sem garantia.

8.7. Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 8.5.

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

Não aplicável.

8.9. De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no item 8.5?
Não se aplica

Western Asset
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0%

Não aplicável.

8.4. Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora realiza o acompanhamento?

Visando manter o seu foco exclusivo na atividade de gestão de recursos e evitar conflitos de interesse, a Western Asset delega a
terceiros o apreçamento dos ativos de seus portfólios. A marcação oficial de preços dos ativos de todos os portfólios geridos pela
Western Asset é realizada pelas respectivas instituições custodiantes.

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

Este fundo não possui um controle formal de risco. De qualquer forma, calculamos diariamente o VAR de todos os nossos fundos.

8.6. Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: concentração por setor, emissor, contraparte,
tipo de risco)? Quais?

Não.

A área de Portfolio Compliance, que integra o Departamento Jurídico e de Compliance, controla diariamente os limites e restrições de
todas as carteiras/fundos. Eventuais desenquadramentos são comunicados à área de Investment Management, além das outras
áreas envolvidas, para análise e monitoramento da ação corretiva. Esta área, por sua vez, ocupa-se da correção dos
desequadramentos e a área de Portfolio Compliance certifica-se de que a correção ocorra tempestivamente, dada a sua natureza
(desenquadramento ativo ou passivo), as condições de mercado e a regulamentação em vigor.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

8.11. Qual o VaR médio do Fundo nos últimos

  3 meses?

  6 meses?

  12 meses?

  24 meses?

Este fundo nunca alavancou.

Este Fundo não trabalha com limite de perda em cenário de stress.

8.15. Qual o stress médio do Fundo nos últimos

  3 meses?

  6 meses?

  12 meses?

  24 meses?

8.16. Comente o último stop loss relevante do Fundo.

Este Fundo não trabalha com limite formal de stop loss.

Western Asset
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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.

34,07%

30,37%

36,28%

29,14%

* o VaR máximo é calculado com janelas de 252 dias. Já o VaR de 3M é calculado com janelas de 63d. Portanto, pode haver um descasamento
entre as duas colunas.

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?

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)?

Não aplicável

8.14. Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?

-22,92%

-22,91%

-22,40%

-21,95%
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

9. Comportamento do Fundo em Crises

Período Evento

10. Três períodos de maior perda do Fundo

1.

2.

3.
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Comportamento (variação do
fundo) Explicação

01/05/2006 Crise das bolsas nos EUA Não aplicável Não aplicável

Jul-Ago/07 Crise das hipotecas Não aplicável Não aplicável

Out/08-Mai/09
Crise no Sistema Financeiro
norte-americano

Não aplicável Não aplicável

Jan-Jun/10
Crise de endividamento os
PIIGS

Não aplicável Não aplicável

Abr-Set/11
Segunda crise da dívida na
Europa

Não aplicável Não aplicável

Ago/15-Jan/16 Downgrading / Crise fiscal Não aplicável Não aplicável

Mar 20 Coronavirus Não aplicável Não aplicável

A gestão da Western procura sempre manter-se dentro dos parâmetros definidos pelos investidores para as suas carteiras. Procuramos evitar,
portanto, decisões precipitadas que possam colocar a perder os objetivos de longo prazo de investidores, principalmente em momentos de alta

volatilidade. Portanto, em todas as crises citadas na questão, a postura da equipe de gestão da Western foi no sentido de manter-se sempre dentro
dos limites de risco definidos pelos investidor para o seu mandato.

Período Evento Perda Explicação
Tempo para
recuperação

13/09/2018 a
26/10/2018

Não há um evento específico. -12,27% Valorização do real. 99 dias úteis

13/05/2020 a
08/06/2020

Coronavírus -12,02% Covid-19 41 dias úteis

05/03/2020 a
20/03/2020

Coronavírus -9,67% Covid-19 7 dias úteis
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

11.1. Atribuição de performance desde Julho 2016 (Dados atualizados em Fevereiro 2021)

Fator Ganho

Pós:

Crédito:

Crédito estruturado:

Prefixado:

IPCA:

Câmbio:

RV Local:

RV Global:

Investimento no Exterior:

Total:

11.2. Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou resgates).
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11. Atribuição de performance nos últimos 5 (cinco) anos

70,48%

32,49%

102,97%

Para o Fundo em questão, não houve mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos.

11.3. O Fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora? Quando? Por
       quê?

O Fundo em questão nunca esteve fechado temporariamente para aplicação.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

12. Relacionamento com Distribuidores/Alocadores

12.2. Com que frequência é possível realizar conference calls com o gestor dos fundos?

12.3. Por quais canais o fundo é distribuído?

13. Atendimento aos Cotistas
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12.1. Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada
        para distribuidores/alocadores?

Conforme a legislação vigente, a composição da carteira é disponibilizada aos distribuidores/alocadores com a mesma frequência e
grau de detalhamento disponível para qualquer outro potencial investidor, conforme previsto no Formulário de Informações
Complementares do Fundo.

De maneira ordinária, os conference calls com os gestores ou especialistas de investimento da Western Asset têm periodicidade
mensal. Em casos excepcionais, sempre que o investidor achar necessário, pode-se solicitar conference call extraordinário.

O Fundo é destinado a investidores qualificados, podendo ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas, EFPCs, e/ou fundos de
investimento cujos investidores buscam diversificação de seus investimentos em mercados no exterior, que sejam clientes do
administrador ou dos distribuidores contratados pelo Fundo, e (i) possuam horizonte de investimento de longo prazo; (ii) entendam os
riscos de investimentos no exterior; (iii) aceitem oscilações bruscas do valor das cotas, inclusive com possibilidade de perdas
significativas de capital.

12.4. Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco maiores distribuidores ou alocadores,
individualmente?

O percentual detido pelos cinco maiores distribuidores ou alocadores é de 22,58% considerando o montante total sob gestão.

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

Mensalmente, é disponibilizada a Newsletter da Western Asset (Seu Investimento em Foco), que contém informações como o
cenário econômico, tendências e explicações sobre o desempenho das estratégias de forma geral.
Conforme necessário, podem ser disponibilizados relatórios de composição da carteira, Lâminas de Informações Essenciais do
Fundo, e dados relativos a performance e risco, respeitadas as regras de divulgação e carteiras disposta no Formulário de
Informações Complementares.

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 são disponibilizadas diariamente por meio do site da Western Asset (www.westernasset.com.br). O site é atualizado
mensalmente. Eventuais respostas a demandas ad hoc são feitas via email.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

14. Investimento no Exterior

14.2. Quais os riscos envolvidos?
Taxas de juros, moedas, derivativos, cross border e crédito.

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?

Administrador, Custodiante e Transfer Agent: BNY Mellon; Auditor: PricewaterhouseCoopers.

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

Serviço de Atendimento ao Cotista - SAC: Telefone: (11) 3478-5200, em dias úteis, das 9 às 18 horas;
E-mail: clientsupport@westernasset.com / Website: www.westernasset.com.br - Seção Fale Conosco;
Correspondência para: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.455, 15º andar - cj. 152, São Paulo - SP, CEP 04543-011
Caso a solução apresentada pelo SAC não tenha sido satisfatória, acesse a Ouvidoria da Western Asset:
Telefone (11) 3478-5088, em dias úteis, das 9h às 12h e das 14h às 18h;
E-mail: ouvidoria@westernasset.com

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.

Este Fundo aplica, direta ou indiretamente, em um fundo aberto no exterior, gerido pela Western Asset globalmente.

Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund.

Busca estar 100% aplicado no fundo no exterior.

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 fundo de investimento ou veículo no exterior (administrador,
custodiante, RTA, prime broker, entre outros).

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

As diferentes sub-classes diferem entre si em termos de taxa de administração, investimento mínimo e moeda. Todas elas participam
das mesmas decisões de investimento.

14.7. Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva como foi constituída a diretoria do fundo.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

15. Anexos (quando aplicável)

15.1. Regulamento X

15.2. Lâmina de Informações Essenciais X

15.3. Formulário de Informações Complementares X

15.4. Relatórios de Gestão e/ou materiais de divulgação X

março-21

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Western Asset Management Company Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Limitada.
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Importante

março-21

© Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada 2021. Esta publicação é de propriedade da Western Asset
Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada e é de uso exclusivo de nossos clientes, seus respectivos consultores de
investimentos e terceiros interessados. Esta publicação não deve ser enviada a qualquer outra pessoa. O conteúdo deste material deve ser tratado como
confidencial e não poderá ser reproduzido ou utilizado sob qualquer forma sem a nossa expressa autorização.

ESTE MATERIAL É MERAMENTE INFORMATIVO E NÃO CONSTITUI RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO OU OFERTA PARA COMPRA OU VENDA DE
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. AS APLICAÇÕES EM FUNDOS ESTÃO SUJEITAS A RISCOS DE INVESTIMENTOS, INCLUINDO A POSSIBILIDADE
DE PERDA DE CAPITAL INVESTIDO, E NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER
MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.
LEIA O REGULAMENTO, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO FUNDO DE
INVESTIMENTO ANTES DE APLICAR SEUS RECURSOS OS QUAIS PODEM SER OBTIDOS EM WWW.WESTERNASSET.COM.BR/PT/PRODUCTS/
DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM - Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br
INVESTIMENTOS EM FUNDOS NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA,
DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

1. Informações Gerais/Cadastrais

1.2. CNPJ: 1.3. Data de início:

1.4. Classificação ANBIMA: Multimercados Investimento no Exterior

1.5. Código ANBIMA:

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

1.7. Classificação tributária: Busca, sem garantir, tratamento fiscal de longo prazo

1.8. Descreva o público-alvo:

Resolução 4444: Não Resolução 4661: Não Resolução 4695: Não

1.10. Conta Corrente (banco, agência, nº)

 Banco: 752  Agência: 1 Conta corrente: 7917000-1

1.11. Conta CETIP (nº): 24852007

1.12. Administração (indique contato para informações):

Nome: BNP Paribas Contato: Beatriz Ahualle / Luiz Santos Telefone: (11) 3365-4430 / (11) 3841-3065

Western Asset

setembro-20

22.773.406/0001-40 23/11/2015

O Fundo é destinado a investidores qualificados, podendo ser pessoas físicas ou jurídicas, que sejam clientes dos distribuidores 

contratados pelo Fundo, buscam diversificação de seus investimentos em mercados no exterior, e (i) possuam horizonte de 

investimento de longo prazo; (ii) entendam os riscos de investimentos no exterior; (iii) aceitem oscilações bruscas do valor das cotas, 

inclusive com possibilidade de perdas significativas de capital.

1.9. O Regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, 

         p. ex., Resolução do CMN?

410373

1.1. Nome do fundo: WESTERN ASSET MACRO STRATEGIES FICFI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

1.13. Custódia (indique contato para informações).

Nome: BNP Paribas Contato: Beatriz Ahualle / Luiz Santos Telefone: (11) 3365-4430 / (11) 3841-3065

1.14 Auditoria externa (indique contato para informações).

Nome: KPMG Contato: Bruno Telefone: (11) 2183-3631

1.15. No caso dos FIDCs ou Fundos de Crédito, caso se aplique, informar: não aplicável.

1.16. Cotização: abertura ou fechamento? Fechamento

1.17. Regras para aplicação e resgate:

  Aplicação → Cotização: D+1 du Liquidação: D+0 Horário: 15h00

  Resgate → Cotização: D+1 du Liquidação: D+5 du Horário: 15h00

  Carência: não existe

  Aplicação inicial mínima: Aplicação adicional mínima:

  Aplicação máxima por cotista: não há Resgate Mínimo:

1.18. Taxa de Entrada: não há. 1.19. Taxa de Saída: não há.

1.20. Taxa de Administração: 1,00%

1.21. Taxa de Administração máxima: não aplicável.

1.23. Taxa de Performance: Não possui

Frequência: não há Linha d'água: não há

1.25. Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? (pagamento e/ou recebimento).

Western Asset

setembro-20

1.000,00R$                     

100,00R$         

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.

Não há.

100,00R$         

Não há.

1.22. Taxa de Custódia máxima: até 0,02 % ao ano sobre o PL do Fundo, respeitado o valor mínimo mensal de R$750,00.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

2. Perfil

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

Objetivo de rentabilidade: No benchmark

  Não houve alterações significativas na estratégia ou na política de investimento do fundo.

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

2.4. Cite as premiações, ratings e rankings (últimos 5 anos).

Western Asset

setembro-20

Este fundo não ganhou prêmios nos últimos 5 anos

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

          Fundo.

Todas as decisões estratégicas da Western Asset são tomadas de forma colegiada, em comitês de investimento dedicados, com 

atenção especial na manutenção e desenvolvimento de um processo que aborde os temas com profundidade, privilegie o debate 

estruturado, objetivo e recorrente. Uma parte importante deste processo é a disciplina de revisitar e rediscutir as questões 

econômicas e financeiras numa série de comitês específicos e reuniões periódicas.

Política de investimento: Parte preponderante dos recursos do Fundo poderá ser investida em cotas do WESTERN ASSET MACRO 

OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ nº 

22.282.992/0001-20.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

3. Equipe de Gestão do Fundo

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

4. Estratégias e Carteiras

Não aplicável.

4.2. O fundo pode realizar operações de day trade

Western Asset

setembro-20

4.1. Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o Fundo, em cenário de stress

3.1. Cite os profissionais envolvidos na gestão

As decisões dos Comitês de Investimentos são válidas para todos os portfólios em suas respectivas áreas. Nossa estratégia de 

atuação é através de teamwork. Portanto, todos os profissionais da equipe de investimentos estão envolvidos na gestão dos 

portfólios.

Operações de day-trade não são o foco das estratégias de investimento da Western Asset, que têm horizontes de investimento mais 

extensos.  Além disso, o regulamento do Fundo não permite a realização de day-trades.

Favor verificar a questão 7.1 no Questionário Anbima de due diligence para contratação de Gestor de Recursos de Terceiros
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

5. Uso de Derivativos

5.1. Com que objetivo(s) são utilizados derivativos: 

      • Proteção de carteira ou de posição: Sim

      • Mudança de remuneração/indexador: Não se aplica.

      • 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: Sim

Ações: Não

Commodities: Não

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?

Western Asset

Não se aplica

setembro-20
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

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$ milhões): R$ 96,64

7.2. PL médio em 12 meses (R$ milhões): R$ 89,89

7.3. PL atual total da mesma estratégia sob gestão da Gestora (R$ milhões): R$ 1.064,58

7.5. Número de cotistas: 975

7.7. Descreva as regras de concentração de passivo.

7.8. Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas

10 maiores cotistas:

Não.

Western Asset

setembro-20

Este fundo não possui capacidade máxima de captação.

59,0%

7.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de custódia nos últimos 05 anos de operação do 

fundo? Quando?

Em Jul/2019, a Western Asset transferiu a admininstração e custódia do fundo para o BNP Paribas após a Res. 4.695/18 restringir os 

administradores de fundos para Regimes Próprios.

7.10. A última demonstração financeira foi emitida com algum parecer modificado (com ressalva, com abstenção de opinião, ênfase, 

parecer adverso opinião) pelo auditor independente?

7.6. Qual percentual do passivo do Fundo representa aplicações da Empresa, controladores,

        coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos?

A Western Asset não investe capital próprio em fundos sob sua gestão abertos a seus clientes. Os seus principais executivos, por 

sua vez, podem ser clientes de nossos distribuidores e, portanto, possuir investimentos pessoais nos fundos abertos. No entanto, 

estes investimentos tem montante pouco significativo quando comparado ao patrimônio total sob gestão.

7.4. Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do Fundo e de sua estratégia?

        Quais são os critérios de definição?

A Western Asset recebe periodicamente de seus distribuidores relatórios contendo informações sobre concentração de cotistas do 

Fundo, e os submete a testes de stress contra diversos cenários para a liquidação dos ativos do Fundo.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

8. Gestão de Risco

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

Limite de exposição a títulos privados: Rating mínimo: BBB-

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

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

O Fundo não realiza operações de derivativos sem garantia.

8.7. Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 8.5.

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

Apesar do risco deste Fundo ser medido, não há um limite formal de controle.

8.9. De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no item 8.5?

Não se aplica

Western Asset

8.4. Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora realiza o acompanhamento?

setembro-20

0%

Visando manter o seu foco exclusivo na atividade de gestão de recursos e evitar conflitos de interesse, a Western Asset delega a 

terceiros o apreçamento dos ativos de seus portfólios. A marcação oficial de preços dos ativos de todos os portfólios geridos pela 

Western Asset é realizada pelas respectivas instituições custodiantes.

8.6. Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: concentração por setor, emissor, contraparte, 

tipo de risco)? Quais?

Este fundo não possui um controle formal de risco. De qualquer forma, calculamos diariamente o VAR de todos os nossos fundos.

Não.

Não aplicável.

A área de Portfolio Compliance, que integra o Departamento Jurídico e de Compliance, controla diariamente os limites e restrições 

de todas as carteiras/fundos. Eventuais desenquadramentos são comunicados à área de Investment Management, além das outras 

áreas envolvidas, para análise e monitoramento da ação corretiva. Esta área, por sua vez, ocupa-se da correção dos 

desequadramentos e a área de Portfolio Compliance certifica-se de que a correção ocorra tempestivamente, dada a sua natureza 

(desenquadramento ativo ou passivo), as condições de mercado e a regulamentação em vigor.

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

       Shortfall)? 
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

8.11. Qual o VaR médio do Fundo nos últimos

  3 meses?

  6 meses?

  12 meses?

  24 meses?

Este fundo nunca alavancou

  Este Fundo não trabalha com limite de perda em cenário de stress.

8.15. Qual o stress médio do Fundo nos últimos

  3 meses?

  6 meses?

  12 meses?

  24 meses?

8.16. Comente o último stop loss relevante do Fundo.

  Este Fundo não trabalha com limite formal de stop loss.

Western Asset

Não aplicável

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.

22,48%

-19,68%

-17,04%

-20,08%

* o VaR máximo é calculado com janelas de 252 dias. Já o VaR de 3M é calculado com janelas de 63d. Portanto, pode haver um descasamento 

entre as duas colunas.

setembro-20

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?

29,55%

-20,76%

17,99%

O limite da metodologia não foi atingido. O máximo atingido foi 22,73%

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)?

8.14. Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?

10,21%
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

9. Comportamento do Fundo em Crises

Período Evento

10. Três períodos de maior perda do Fundo

Western Asset

Ago/15-Jan/16

Mai/06

Jul-Ago/07

Não aplicável
Crise de endividamento os 

PIIGS

Não aplicável

Evento

Não aplicável

Elevação das taxas das 

Treasuries, desvalorização dos 

ativos nos mercados 

emergentes.

94 dias úteis.

Não aplicável

Não aplicável

Período

Não aplicável

Não aplicável Não aplicável

Tempo para 

recuperação

Coronavirus

Out/08-Mai/09

Jan-Jun/10

Abr-Set/11

-7,07%

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Explicação

Segunda crise da dívida na 

Europa

Crise das bolsas nos EUA

Crise das hipotecas

Crise no Sistema Financeiro 

norte-americano

setembro-20

Comportamento (variação do 

fundo)

Abertura de spread de crédito 21 dias úteis.

A gestão da Western procura sempre manter-se dentro dos parâmetros definidos pelos investidores para as suas carteiras. Procuramos evitar, 

portanto, decisões precipitadas que possam colocar a perder os objetivos de longo prazo de investidores, principalmente em momentos de alta 

volatilidade. Portanto, em todas as crises citadas na questão, a postura da equipe de gestão da Western foi no sentido de manter-se sempre 

dentro dos limites de risco definidos pelos investidor para o seu mandato.

3.
02/12/2015 a 

11/02/2016
China/instabilidade global

1. -21,21%

2.
25/01/2018 a 

31/10/2018

Perda

Expectativas de maior elevação de 

juros por parte do FOMC
-9,04%

Downgrading / Crise fiscal

Não aplicável

Explicação

Não aplicável

Mar 20 Coronavirus -10,61% Não aplicável

14/02/2020 a 

19/03/2020
Coronavirus
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

11.1. Atribuição de performance desde novembro 2015 (Dados atualizados em agosto 2020)

Fator Ganho

Pós:

Crédito:

Crédito estruturado:

Prefixado:

IPCA:

Câmbio:

RV Local:

RV Global:

Investimento no Exterior:

Total:

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

Para o Fundo em questão, não houve mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos.

O Fundo em questão nunca esteve fechado temporariamente para aplicação.

Western Asset

setembro-20

11.3. O Fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora? Quando? Por 

       quê?

57,93%

57,93%

11. Atribuição de performance nos últimos 5 (cinco) anos

 

11



Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

12. Relacionamento com Distribuidores/Alocadores

12.2. Com que frequência é possível realizar conference calls com o gestor dos fundos?

12.3. Por quais canais o fundo é distribuído?

13. Atendimento aos Cotistas

Western Asset

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

        periodicidade? Com que defasagem?

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 são disponibilizadas diariamente por meio do site da Western Asset (www.westernasset.com.br). O site é atualizado 

mensalmente. Eventuais respostas a demandas ad hoc  são feitas via email.

setembro-20

O percentual detido pelos cinco maiores distribuidores ou alocadores é de 23,02% considerando o montante total sob gestão.

12.4. Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco maiores distribuidores ou alocadores, 

individualmente?

Mensalmente, é disponibilizada a Newsletter da Western Asset (Seu Investimento em Foco), que contém informações como o 

cenário econômico, tendências e explicações sobre o desempenho das estratégias de forma geral.

Conforme necessário, podem ser disponibilizados relatórios de composição da carteira, Lâminas de Informações Essenciais do 

Fundo, e dados relativos a performance e risco, respeitadas as regras de divulgação e carteiras disposta no Formulário de 

Informações Complementares.

O Fundo é destinado a investidores qualificados, podendo ser pessoas físicas ou jurídicas, que sejam clientes dos distribuidores 

contratados pelo Fundo, buscam diversificação de seus investimentos em mercados no exterior, e (i) possuam horizonte de 

investimento de longo prazo; (ii) entendam os riscos de investimentos no exterior; (iii) aceitem oscilações bruscas do valor das cotas, 

inclusive com possibilidade de perdas significativas de capital.

Conforme a legislação vigente, a composição da carteira é disponibilizada aos distribuidores/alocadores com a mesma frequência e 

grau de detalhamento disponível para qualquer outro potencial investidor, conforme previsto no Formulário de Informações 

Complementares do Fundo.

De maneira ordinária, os conference calls com os gestores ou especialistas de investimento da Western Asset têm periodicidade 

mensal. Em casos excepcionais, sempre que o investidor achar necessário, pode-se solicitar conference call extraordinário.

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

        para distribuidores/alocadores?
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

14. Investimento no Exterior

14.2. Quais os riscos envolvidos?

Taxas de juros, moedas, derivativos, cross border e crédito.

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?

Administrador, Custodiante e Transfer Agent: BNY Mellon; Auditor: PricewaterhouseCoopers.

Não aplicável.

Western Asset

Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

Busca estar 100% aplicado no fundo no exterior.

Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund.

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

        e qual o horário para atendimento?

Serviço de Atendimento ao Cotista - SAC: Telefone: (11) 3478-5200, em dias úteis, das 9 às 18 horas;

E-mail: clientsupport@westernasset.com / Website: www.westernasset.com.br – Seção Fale Conosco;

Correspondência para: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.455, 15º andar - cj. 152, São Paulo - SP, CEP 04543-011 

Caso a solução apresentada pelo SAC não tenha sido satisfatória, acesse a Ouvidoria da Western Asset:

Telefone (11) 3478-5088, em dias úteis, das 9h às 12h e das 14h às 18h;

E-mail: ouvidoria@westernasset.com

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.

setembro-20

Este Fundo aplica, direta ou indiretamente, em um fundo aberto no exterior, gerido pela Western Asset globalmente.

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

          contaminação entre elas.

As diferentes sub-classes diferem entre si em termos de taxa de administração, investimento mínimo e moeda. Todas elas 

participam das mesmas decisões de investimento.

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 fundo de investimento ou veículo no exterior (administrador, 

custodiante, RTA, prime broker, entre outros).

14.7. Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva como foi constituída a diretoria do fundo.

setembro-20
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15. Anexos (quando aplicável)

15.1. Regulamento

15.2. Lâmina de Informações Essenciais

15.3. Formulário de Informações Complementares

15.4. Relatórios de Gestão e/ou materiais de divulgação

Western Asset

Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

Importante

Sim Não

setembro-20

Sim Não

Sim Não

Western Asset Management Company Distribuidora de 

Títulos e Valores Mobiliários Limitada.

Sim Não
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Western Asset

© Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada 2019. Esta publicação é de propriedade da Western Asset 

Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada e é de uso exclusivo de nossos clientes, seus respectivos consultores de 

investimentos e terceiros interessados. Esta publicação não deve ser enviada a qualquer outra pessoa. O conteúdo deste material deve ser tratado como 

confidencial e não poderá ser reproduzido ou utilizado sob qualquer forma sem a nossa expressa autorização.

ESTE MATERIAL É MERAMENTE INFORMATIVO E NÃO CONSTITUI RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO OU OFERTA PARA COMPRA OU VENDA DE 

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. AS APLICAÇÕES EM FUNDOS ESTÃO SUJEITAS A RISCOS DE INVESTIMENTOS, INCLUINDO A 

POSSIBILIDADE DE PERDA DE CAPITAL INVESTIDO, E NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, 

DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.

LEIA O REGULAMENTO, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO FUNDO DE 

INVESTIMENTO ANTES DE APLICAR SEUS RECURSOS OS QUAIS PODEM SER OBTIDOS EM WWW.WESTERNASSET.COM.BR/PT/PRODUCTS/

DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.

SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM - Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br

INVESTIMENTOS EM FUNDOS NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, 

AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.
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Fundo:

Gestora:

Client Service Support:

Telefone: (11) 3478-5200

Fax: (11) 3478-5219

E-mail: ClientSupport@westernasset.com

Data base:

WA RF ATIVO FI

Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Limitada.

26/02/2021

Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação
de Recursos de Terceiros
Anexo I - Fundos de Investimento
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

1. Informações Gerais/Cadastrais

1.2. CNPJ: 1.3. Data de início:

1.4. Classificação ANBIMA:

1.5. Código ANBIMA:

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

1.7. Classificação tributária:

1.8. Descreva o público-alvo:

Res. 4444: Não Res. 4661: Sim Sim

1.10. Conta Corrente (banco, agência, nº)

Banco: 752 Agência: 0001 Conta: 6958000-1

1.11. Conta CETIP (nº):

1.12. Administração (indique contato para informações):

Nome:BNP Contato:Beatriz Ahualle / Luiz Santos (11) 3365-4430 / (11) 3841-3065

Western Asset

março-21

1.1. Nome do fundo: WA RF ATIVO FI

03.499.367/0001-90 21/03/2000

Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

75124

Busca, sem garantir, tratamento fiscal de longo prazo.

O FUNDO destina-se ao público em geral: pessoas físicas ou jurídicas, entidades fechadas de previdência complementar ("EFPC"), regimes próprios de previdência
social ("RPPS"), que sejam clientes da GESTORA e/ou dos distribuidores contratados, bem como fundos de investimento e/ou carteiras administradas geridos pela

GESTORA, pelos distribuidores contratados, e/ou por empresas a eles ligadas.

1.9. O Regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista,
         p. ex., Resolução do CMN?

Res. 4695:

54218.00.6

Telefone:
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

1.13. Custódia (indique contato para informações).

Nome: Contato:

1.14 Auditoria externa (indique contato para informações).

Nome: Contato:

1.15. No caso dos FIDCs ou Fundos de Crédito, caso se aplique, informar: Não aplicável.

1.16. Cotização: abertura ou fechamento? Fechamento

1.17. Regras para aplicação e resgate:

  Aplicação → Cotização: D+0 Liquidação: D+0 Horário: 15h00

  Resgate → Cotização: D+0 Liquidação: D+1 du Horário: 15h00

  Carência: Não existe

  Aplicação inicial mínima: Aplicação adicional mínima:

  Aplicação máxima por cotista: Não há Resgate Mínimo:

1.18. Taxa de Entrada: Não há 1.19. Taxa de Saída: Não há

1.20. Taxa de Administração: 0,40%

1.21. Taxa de Administração máxima: Não aplicável

1.23. Taxa de Performance: Não possui

Frequência: não aplicável Linha d'água: não aplicável

1.25. Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? (pagamento e/ou recebimento).

Western Asset
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BNP Beatriz Ahualle / Luiz Santos Telefone: (11) 3365-4430 / (11) 3841-3065

PriceWaterhouseCoopers Karen Telefone: (11) 3674-3860

 R$                         1.000,00   R$         100,00 

 R$         100,00 

1.22. Taxa de Custódia máxima: até 0,02 % ao ano sobre o PL do Fundo, respeitado o valor mínimo mensal de R$750,00.

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.

Não há.

Não há.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

2. Perfil

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

Objetivo de rentabilidade: CDI

Não houve alterações significativas na estratégia ou na política de investimento do fundo.

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

2.4. Cite as premiações, ratings e rankings (últimos 5 anos).

Western Asset
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Para a realização do objetivo do Fundo, o ADMINISTRADOR buscará primordialmente aumentar ou diminuir, conforme o caso, a
exposição do Fundo ao mercado de taxas de juros, procurando, conforme o caso, obter ganhos adicionais ou limitar perdas para a
carteira.

2.2. Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no histórico do
          Fundo.

Favor verificar a questão 7.1 no Questionário Anbima de due diligence para contratação de Gestor de Recursos de Terceiros

Classificado como Excelente em 12 meses pelo ranking Melhores Fundos para Institucionais, da Revista Investidor
Institucional, em junho 2020 (edição de nº 328).

4



Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

3. Equipe de Gestão do Fundo

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

4. Estratégias e Carteiras

Não aplicável.

4.2. O fundo pode realizar operações de day trade

Western Asset
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3.1. Cite os profissionais envolvidos na gestão
As decisões dos Comitês de Investimentos são válidas para todos os portfólios em suas respectivas áreas. Nossa estratégia de
atuação é através de teamwork. Portanto, todos os profissionais da equipe de investimentos estão envolvidos na gestão dos
portfólios.

Favor verificar a questão 7.1 no Questionário Anbima de due diligence para contratação de Gestor de Recursos de Terceiros

4.1. Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o Fundo, em cenário de stress

Operações de day-trade não são o foco das estratégias de investimento da Western Asset, que têm horizontes de investimento mais
extensos. Além disso, o regulamento do Fundo não permite a realização de day-trades.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

5. Uso de Derivativos

5.1. Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:

      • Proteção de carteira ou de posição: Sim

      • 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: Sim

      • Sem Garantia: Não

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

Western Asset
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Não aplicavel
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

6. Compra de Cotas de Fundos de Investimento

6.1. De fundos de terceiros? Sim

6.2. De fundos da gestora? Não

7. Informações Adicionais
7.1. PL Atual (R$ milhões):

7.2. PL médio em 12 meses (R$ milhões):

7.3. PL atual total da mesma estratégia sob gestão da Gestora (R$ milhões):

7.5. Número de cotistas: 24.724

7.7. Descreva as regras de concentração de passivo.

7.8. Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas

10 maiores cotistas:

*Como gestores, temos as informações consolidadas por corretora dos cotistas conta e ordem.

Não.

Western Asset
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2165,36

2237,85

10676,40015

7.4. Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do Fundo e de sua estratégia?
        Quais são os critérios de definição?

Este fundo não possui capacidade máxima de captação.

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

A Western Asset não investe capital próprio em fundos sob sua gestão abertos a seus clientes. Os seus principais executivos, por
sua vez, podem ser clientes de nossos distribuidores e, portanto, possuir investimentos pessoais nos fundos abertos. No entanto,
estes investimentos tem montante pouco significativo quando comparado ao patrimônio total sob gestão.

A Western Asset recebe periodicamente de seus distribuidores relatórios contendo informações sobre concentração de cotistas do
Fundo, e os submete a testes de stress contra diversos cenários para a liquidação dos ativos do Fundo.

89,0%

7.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de custódia nos últimos 05 anos de operação do
fundo? Quando?

Em Jul/2019, a Western Asset transferiu a admininstração e custódia do fundo para o BNP Paribas após a Res. 4.695/18 restringir os
administradores de fundos para Regimes Próprios.

7.10. A última demonstração financeira foi emitida com algum parecer modificado (com ressalva, com abstenção de opinião, ênfase,
parecer adverso opinião) pelo auditor independente?

7



Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

8. Gestão de Risco

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

Limite de exposição a títulos privados: Rating mínimo: BBB-

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

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

O Fundo não realiza operações de derivativos sem garantia.

8.7. Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 8.5.

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

Não se aplica.

8.9. De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no item 8.5?
São simulados diversos cenários de stress, e as perdas do Fundo são medidas em cada um desses cenários.

Western Asset
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50%

Não aplicável.

8.4. Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora realiza o acompanhamento?

Visando manter o seu foco exclusivo na atividade de gestão de recursos e evitar conflitos de interesse, a Western Asset delega a
terceiros o apreçamento dos ativos de seus portfólios. A marcação oficial de preços dos ativos de todos os portfólios geridos pela
Western Asset é realizada pelas respectivas instituições custodiantes.

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

Limite de Perda em Cenário de Stress

8.6. Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: concentração por setor, emissor, contraparte,
tipo de risco)? Quais?

Não.

A área de Portfolio Compliance, que integra o Departamento Jurídico e de Compliance, controla diariamente os limites e restrições de
todas as carteiras/fundos. Eventuais desenquadramentos são comunicados à área de Investment Management, além das outras
áreas envolvidas, para análise e monitoramento da ação corretiva. Esta área, por sua vez, ocupa-se da correção dos
desequadramentos e a área de Portfolio Compliance certifica-se de que a correção ocorra tempestivamente, dada a sua natureza
(desenquadramento ativo ou passivo), as condições de mercado e a regulamentação em vigor.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

8.11. Qual o VaR médio do Fundo nos últimos

  3 meses?

  6 meses?

  12 meses?

  24 meses?

Este fundo nunca alavancou.

Este Fundo não atingiu, em nenhum momento, o limite de perdas em cenário de stress.

8.15. Qual o stress médio do Fundo nos últimos

  3 meses?

  6 meses?

  12 meses?

  24 meses?

8.16. Comente o último stop loss relevante do Fundo.

Este Fundo não trabalha com limite formal de stop loss.

Western Asset

março-21

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.

3,56%

3,74%

7,28%

5,34%

* o VaR máximo é calculado com janelas de 252 dias. Já o VaR de 3M é calculado com janelas de 63d. Portanto, pode haver um descasamento
entre as duas colunas.

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?

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)?

Não aplicável

8.14. Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?

-3,41%

-3,33%

-3,36%

-3,05%
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

9. Comportamento do Fundo em Crises

Período Evento

10. Três períodos de maior perda do Fundo

1.

2.

3.

Western Asset

março-21

Comportamento (variação do
fundo) Explicação

01/05/2006 Crise das bolsas nos EUA -0,26% Abertura das taxas prefixadas.

Jul-Ago/07 Crise das hipotecas 0,04% Abertura das taxas prefixadas.

Out/08-Mai/09
Crise no Sistema Financeiro
norte-americano

10,08% Fechamento das taxas prefixadas.

Jan-Jun/10
Crise de endividamento os
PIIGS

4,81% Fechamento das taxas prefixadas.

Abr-Set/11
Segunda crise da dívida na
Europa

7,31% Abertura das taxas prefixadas.

Ago/15-Jan/16 Downgrading / Crise fiscal 6,55% Abertura das taxas prefixadas.

Mar 20 Coronavirus -1,60% Não aplicável

A gestão da Western procura sempre manter-se dentro dos parâmetros definidos pelos investidores para as suas carteiras. Procuramos evitar,
portanto, decisões precipitadas que possam colocar a perder os objetivos de longo prazo de investidores, principalmente em momentos de alta

volatilidade. Portanto, em todas as crises citadas na questão, a postura da equipe de gestão da Western foi no sentido de manter-se sempre dentro
dos limites de risco definidos pelos investidor para o seu mandato.

Período Evento Perda Explicação
Tempo para
recuperação

04/03/2020 a
23/03/2020

Coronavírus -2,76% Abertura das taxas prefixadas longas 20 dias úteis

18/07/2007 a
16/08/2007

Não há um evento específico -2,38% Abertura das taxas prefixadas. 22 dias úteis

01/10/2008 a
24/10/2008

Não há um evento específico -1,92%
Abertura das taxas prefixadas e

juros reais
17 dias úteis
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

11.1. Atribuição de performance desde Março 2016 (Dados atualizados em Fevereiro 2021)

Fator Ganho

Pós:

Crédito:

Crédito estruturado:

Prefixado:

IPCA:

Câmbio:

RV Local:

RV Global:

Investimento no Exterior:

Total:

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

Western Asset
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11. Atribuição de performance nos últimos 5 (cinco) anos

1,42%

0,06%

5,41%

0,96%

7,85%

Para o Fundo em questão, não houve mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos.

11.3. O Fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora? Quando? Por
       quê?

O Fundo em questão nunca esteve fechado temporariamente para aplicação.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

12. Relacionamento com Distribuidores/Alocadores

12.2. Com que frequência é possível realizar conference calls com o gestor dos fundos?

12.3. Por quais canais o fundo é distribuído?

13. Atendimento aos Cotistas

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

Conforme a legislação vigente, a composição da carteira é disponibilizada aos distribuidores/alocadores com a mesma frequência e
grau de detalhamento disponível para qualquer outro potencial investidor, conforme previsto no Formulário de Informações
Complementares do Fundo.

De maneira ordinária, os conference calls com os gestores ou especialistas de investimento da Western Asset têm periodicidade
mensal. Em casos excepcionais, sempre que o investidor achar necessário, pode-se solicitar conference call extraordinário.

O FUNDO destina-se ao público em geral: pessoas físicas ou jurídicas, entidades fechadas de previdência complementar ("EFPC"),
regimes próprios de previdência social ("RPPS"), que sejam clientes da GESTORA e/ou dos distribuidores contratados, bem como
fundos de investimento e/ou carteiras administradas geridos pela GESTORA, pelos distribuidores contratados, e/ou por empresas a
eles ligadas.

12.4. Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco maiores distribuidores ou alocadores,
individualmente?

O percentual detido pelos cinco maiores distribuidores ou alocadores é de 22,58% considerando o montante total sob gestão.

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

Mensalmente, é disponibilizada a Newsletter da Western Asset (Seu Investimento em Foco), que contém informações como o
cenário econômico, tendências e explicações sobre o desempenho das estratégias de forma geral.
Conforme necessário, podem ser disponibilizados relatórios de composição da carteira, Lâminas de Informações Essenciais do
Fundo, e dados relativos a performance e risco, respeitadas as regras de divulgação e carteiras disposta no Formulário de
Informações Complementares.

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 são disponibilizadas diariamente por meio do site da Western Asset (www.westernasset.com.br). O site é atualizado
mensalmente. Eventuais respostas a demandas ad hoc são feitas via email.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

14. Investimento no Exterior

14.2. Quais os riscos envolvidos?
Não aplicável.

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?

Não aplicável.

Não aplicável.

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

Serviço de Atendimento ao Cotista - SAC: Telefone: (11) 3478-5200, em dias úteis, das 9 às 18 horas;
E-mail: clientsupport@westernasset.com / Website: www.westernasset.com.br - Seção Fale Conosco;
Correspondência para: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.455, 15º andar - cj. 152, São Paulo - SP, CEP 04543-011
Caso a solução apresentada pelo SAC não tenha sido satisfatória, acesse a Ouvidoria da Western Asset:
Telefone (11) 3478-5088, em dias úteis, das 9h às 12h e das 14h às 18h;
E-mail: ouvidoria@westernasset.com

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 aplicável.

Não aplicável.

Não aplicável.

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 fundo de investimento ou veículo no exterior (administrador,
custodiante, RTA, prime broker, entre outros).

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

Não aplicável.

14.7. Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva como foi constituída a diretoria do fundo.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

15. Anexos (quando aplicável)

15.1. Regulamento X

15.2. Lâmina de Informações Essenciais X

15.3. Formulário de Informações Complementares X

15.4. Relatórios de Gestão e/ou materiais de divulgação X

março-21

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Western Asset Management Company Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Limitada.

14



Western Asset

Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

Importante

março-21

© Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada 2021. Esta publicação é de propriedade da Western Asset
Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada e é de uso exclusivo de nossos clientes, seus respectivos consultores de
investimentos e terceiros interessados. Esta publicação não deve ser enviada a qualquer outra pessoa. O conteúdo deste material deve ser tratado como
confidencial e não poderá ser reproduzido ou utilizado sob qualquer forma sem a nossa expressa autorização.

ESTE MATERIAL É MERAMENTE INFORMATIVO E NÃO CONSTITUI RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO OU OFERTA PARA COMPRA OU VENDA DE
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. AS APLICAÇÕES EM FUNDOS ESTÃO SUJEITAS A RISCOS DE INVESTIMENTOS, INCLUINDO A POSSIBILIDADE
DE PERDA DE CAPITAL INVESTIDO, E NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER
MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.
LEIA O REGULAMENTO, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO FUNDO DE
INVESTIMENTO ANTES DE APLICAR SEUS RECURSOS OS QUAIS PODEM SER OBTIDOS EM WWW.WESTERNASSET.COM.BR/PT/PRODUCTS/
DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM - Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br
INVESTIMENTOS EM FUNDOS NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA,
DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.
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Fundo:

Gestora:

Client Service Support:

Telefone: (11) 3478-5200

Fax: (11) 3478-5219

E-mail: ClientSupport@westernasset.com

Data base:

WA RENDA FIXA ATIVO MAX FI

Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Limitada.

26/02/2021

Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação
de Recursos de Terceiros
Anexo I - Fundos de Investimento
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

1. Informações Gerais/Cadastrais

1.2. CNPJ: 1.3. Data de início:

1.4. Classificação ANBIMA:

1.5. Código ANBIMA:

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

1.7. Classificação tributária:

1.8. Descreva o público-alvo:

Res. 4444: Não Res. 4661: Não Não

1.10. Conta Corrente (banco, agência, nº)

Banco: 752 Agência: 0001 Conta: 7887400-1

1.11. Conta CETIP (nº):

1.12. Administração (indique contato para informações):

Nome:BNP Contato:Beatriz Ahualle / Luiz Santos (11) 3365-4430 / (11) 3841-3065

Western Asset
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1.1. Nome do fundo: WA RENDA FIXA ATIVO MAX FI

04.192.419/0001-43 07/10/2004

Renda Fixa Duração Livre Soberano

184764

Busca, sem garantir, tratamento fiscal de longo prazo.

O Fundo destina-se a receber aplicações de pessoas físicas e jurídicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar ("EFPC"), Regimes Próprios de
Previdência Social ("RPPS") e fundos de investimento, os quais sejam clientes do ADMINISTRADOR ou dos distribuidores contratados.

1.9. O Regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista,
         p. ex., Resolução do CMN?

Res. 4695:

62558002

Telefone:

2



Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

1.13. Custódia (indique contato para informações).

Nome: Contato:

1.14 Auditoria externa (indique contato para informações).

Nome: Contato:

1.15. No caso dos FIDCs ou Fundos de Crédito, caso se aplique, informar: Não aplicável.

1.16. Cotização: abertura ou fechamento? Fechamento

1.17. Regras para aplicação e resgate:

  Aplicação → Cotização: D+0 Liquidação: D+0 Horário: 15h00

  Resgate → Cotização: D+0 Liquidação: D+1 du Horário: 15h00

  Carência: Não existe

  Aplicação inicial mínima: Aplicação adicional mínima:

  Aplicação máxima por cotista: Não há Resgate Mínimo:

1.18. Taxa de Entrada: Não há 1.19. Taxa de Saída: Não há

1.20. Taxa de Administração: 0,80%

1.21. Taxa de Administração máxima: Não aplicável

1.23. Taxa de Performance: Não possui

Frequência: não aplicável Linha d'água: não aplicável

1.25. Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? (pagamento e/ou recebimento).

Western Asset
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BNP Beatriz Ahualle / Luiz Santos Telefone: (11) 3365-4430 / (11) 3841-3065

PriceWaterhouseCoopers Karen Telefone: (11) 3674-3860

 R$                         5.000,00   R$         100,00 

 R$         100,00 

1.22. Taxa de Custódia máxima: até 0,02 % ao ano sobre o PL do Fundo, respeitado o valor mínimo mensal de R$750,00.

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.

Não há.

Não há.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

2. Perfil

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

Objetivo de rentabilidade: CDI

Não houve alterações significativas na estratégia ou na política de investimento do fundo.

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

2.4. Cite as premiações, ratings e rankings (últimos 5 anos).

Western Asset
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O Fundo poderá investir seus recursos em ativos financeiros com rendimentos pré ou pós fixados, índices de preço e inflação,
limitando-se a títulos públicos federais, operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais e derivativos para
proteção das posições detidas à vista ("hedge") e posicionamento.

2.2. Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no histórico do
          Fundo.

Favor verificar a questão 7.1 no Questionário Anbima de due diligence para contratação de Gestor de Recursos de Terceiros

Classificado como Excelente pelo ranking Melhores Fundos para Institucionais, da Revista Investidor Institucional, em junho
2020 (edição de nº 328).
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

3. Equipe de Gestão do Fundo

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

4. Estratégias e Carteiras

Não aplicável.

4.2. O fundo pode realizar operações de day trade

Western Asset
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3.1. Cite os profissionais envolvidos na gestão
As decisões dos Comitês de Investimentos são válidas para todos os portfólios em suas respectivas áreas. Nossa estratégia de
atuação é através de teamwork. Portanto, todos os profissionais da equipe de investimentos estão envolvidos na gestão dos
portfólios.

Favor verificar a questão 7.1 no Questionário Anbima de due diligence para contratação de Gestor de Recursos de Terceiros

4.1. Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o Fundo, em cenário de stress

Operações de day-trade não são o foco das estratégias de investimento da Western Asset, que têm horizontes de investimento mais
extensos. Além disso, o regulamento do Fundo não permite a realização de day-trades.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

5. Uso de Derivativos

5.1. Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:

      • Proteção de carteira ou de posição: Sim

      • 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: Sim

      • Sem Garantia: Não

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

Western Asset
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Não aplicavel
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

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$ milhões):

7.2. PL médio em 12 meses (R$ milhões):

7.3. PL atual total da mesma estratégia sob gestão da Gestora (R$ milhões):

7.5. Número de cotistas: 6.297

7.7. Descreva as regras de concentração de passivo.

7.8. Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas

10 maiores cotistas:

*Como gestores, temos as informações consolidadas por corretora dos cotistas conta e ordem.

Não.

Western Asset
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465,05

317,73

2176,997475

7.4. Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do Fundo e de sua estratégia?
        Quais são os critérios de definição?

Este fundo não possui capacidade máxima de captação.

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

A Western Asset não investe capital próprio em fundos sob sua gestão abertos a seus clientes. Os seus principais executivos, por
sua vez, podem ser clientes de nossos distribuidores e, portanto, possuir investimentos pessoais nos fundos abertos. No entanto,
estes investimentos tem montante pouco significativo quando comparado ao patrimônio total sob gestão.

A Western Asset recebe periodicamente de seus distribuidores relatórios contendo informações sobre concentração de cotistas do
Fundo, e os submete a testes de stress contra diversos cenários para a liquidação dos ativos do Fundo.

93,7%

7.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de custódia nos últimos 05 anos de operação do
fundo? Quando?

Em Jul/2019, a Western Asset transferiu a admininstração e custódia do fundo para o BNP Paribas após a Res. 4.695/18 restringir os
administradores de fundos para Regimes Próprios.

7.10. A última demonstração financeira foi emitida com algum parecer modificado (com ressalva, com abstenção de opinião, ênfase,
parecer adverso opinião) pelo auditor independente?
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

8. Gestão de Risco

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

Limite de exposição a títulos privados: Rating mínimo: BBB-

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

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

O Fundo não realiza operações de derivativos sem garantia.

8.7. Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 8.5.

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

Não aplicável.

8.9. De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no item 8.5?
Não se aplica

Western Asset
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0%

Não aplicável.

8.4. Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora realiza o acompanhamento?

Visando manter o seu foco exclusivo na atividade de gestão de recursos e evitar conflitos de interesse, a Western Asset delega a
terceiros o apreçamento dos ativos de seus portfólios. A marcação oficial de preços dos ativos de todos os portfólios geridos pela
Western Asset é realizada pelas respectivas instituições custodiantes.

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

Este fundo não possui um controle formal de risco. De qualquer forma, calculamos diariamente o VAR de todos os nossos fundos.

8.6. Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: concentração por setor, emissor, contraparte,
tipo de risco)? Quais?

Não.

A área de Portfolio Compliance, que integra o Departamento Jurídico e de Compliance, controla diariamente os limites e restrições de
todas as carteiras/fundos. Eventuais desenquadramentos são comunicados à área de Investment Management, além das outras
áreas envolvidas, para análise e monitoramento da ação corretiva. Esta área, por sua vez, ocupa-se da correção dos
desequadramentos e a área de Portfolio Compliance certifica-se de que a correção ocorra tempestivamente, dada a sua natureza
(desenquadramento ativo ou passivo), as condições de mercado e a regulamentação em vigor.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

8.11. Qual o VaR médio do Fundo nos últimos

  3 meses?

  6 meses?

  12 meses?

  24 meses?

Este fundo nunca alavancou.

Este Fundo não trabalha com limite de perda em cenário de stress.

8.15. Qual o stress médio do Fundo nos últimos

  3 meses?

  6 meses?

  12 meses?

  24 meses?

8.16. Comente o último stop loss relevante do Fundo.

Este Fundo não trabalha com limite formal de stop loss.

Western Asset

março-21

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.

9,88%

10,10%

20,48%

14,98%

* o VaR máximo é calculado com janelas de 252 dias. Já o VaR de 3M é calculado com janelas de 63d. Portanto, pode haver um descasamento
entre as duas colunas.

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?

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)?

Não aplicável

8.14. Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?

-8,87%

-8,38%

-8,39%

-7,61%
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

9. Comportamento do Fundo em Crises

Período Evento

10. Três períodos de maior perda do Fundo

1.

2.

3.

Western Asset
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Comportamento (variação do
fundo) Explicação

01/05/2006 Crise das bolsas nos EUA 0,57% Abertura das taxas prefixadas.

Jul-Ago/07 Crise das hipotecas -2,46% Abertura das taxas prefixadas.

Out/08-Mai/09
Crise no Sistema Financeiro
norte-americano

17,06% Fechamento das taxas prefixadas.

Jan-Jun/10
Crise de endividamento os
PIIGS

8,10% Fechamento das taxas prefixadas.

Abr-Set/11
Segunda crise da dívida na
Europa

14,54% Abertura das taxas prefixadas.

Ago/15-Jan/16 Downgrading / Crise fiscal 5,14% Abertura das taxas prefixadas.

Mar 20 Coronavirus -4,50% Não aplicável

A gestão da Western procura sempre manter-se dentro dos parâmetros definidos pelos investidores para as suas carteiras. Procuramos evitar,
portanto, decisões precipitadas que possam colocar a perder os objetivos de longo prazo de investidores, principalmente em momentos de alta

volatilidade. Portanto, em todas as crises citadas na questão, a postura da equipe de gestão da Western foi no sentido de manter-se sempre dentro
dos limites de risco definidos pelos investidor para o seu mandato.

Período Evento Perda Explicação
Tempo para
recuperação

01/10/2008 a
24/10/2008

Crise das hipotecas nos EUA -15,33% Abertura das taxas prefixadas. 27 dias úteis

08/05/2013 a
03/02/2014

Quebra Lehman Brothers -10,30%
Abertura das taxas prefixadas e

juros reais
70 dias úteis

21/07/2015 a
02/10/2015

Não há um evento específico -10,08%
Abertura das taxas prefixadas

longas
75 dias úteis
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

11.1. Atribuição de performance desde Março 2016 (Dados atualizados em Fevereiro 2021)

Fator Ganho

Pós:

Crédito:

Crédito estruturado:

Prefixado:

IPCA:

Câmbio:

RV Local:

RV Global:

Investimento no Exterior:

Total:

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

Western Asset
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11. Atribuição de performance nos últimos 5 (cinco) anos

0,10%

8,10%

3,60%

11,80%

Para o Fundo em questão, não houve mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos.

11.3. O Fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora? Quando? Por
       quê?

O Fundo em questão nunca esteve fechado temporariamente para aplicação.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

12. Relacionamento com Distribuidores/Alocadores

12.2. Com que frequência é possível realizar conference calls com o gestor dos fundos?

12.3. Por quais canais o fundo é distribuído?

13. Atendimento aos Cotistas

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

Conforme a legislação vigente, a composição da carteira é disponibilizada aos distribuidores/alocadores com a mesma frequência e
grau de detalhamento disponível para qualquer outro potencial investidor, conforme previsto no Formulário de Informações
Complementares do Fundo.

De maneira ordinária, os conference calls com os gestores ou especialistas de investimento da Western Asset têm periodicidade
mensal. Em casos excepcionais, sempre que o investidor achar necessário, pode-se solicitar conference call extraordinário.

O Fundo destina-se a receber aplicações de pessoas físicas e jurídicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar
("EFPC"), Regimes Próprios de Previdência Social ("RPPS") e fundos de investimento, os quais sejam clientes do ADMINISTRADOR
ou dos distribuidores contratados.

12.4. Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco maiores distribuidores ou alocadores,
individualmente?

O percentual detido pelos cinco maiores distribuidores ou alocadores é de 22,58% considerando o montante total sob gestão.

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

Mensalmente, é disponibilizada a Newsletter da Western Asset (Seu Investimento em Foco), que contém informações como o
cenário econômico, tendências e explicações sobre o desempenho das estratégias de forma geral.
Conforme necessário, podem ser disponibilizados relatórios de composição da carteira, Lâminas de Informações Essenciais do
Fundo, e dados relativos a performance e risco, respeitadas as regras de divulgação e carteiras disposta no Formulário de
Informações Complementares.

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 são disponibilizadas diariamente por meio do site da Western Asset (www.westernasset.com.br). O site é atualizado
mensalmente. Eventuais respostas a demandas ad hoc são feitas via email.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

14. Investimento no Exterior

14.2. Quais os riscos envolvidos?
Não aplicável.

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?

Não aplicável.

Não aplicável.

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

Serviço de Atendimento ao Cotista - SAC: Telefone: (11) 3478-5200, em dias úteis, das 9 às 18 horas;
E-mail: clientsupport@westernasset.com / Website: www.westernasset.com.br - Seção Fale Conosco;
Correspondência para: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.455, 15º andar - cj. 152, São Paulo - SP, CEP 04543-011
Caso a solução apresentada pelo SAC não tenha sido satisfatória, acesse a Ouvidoria da Western Asset:
Telefone (11) 3478-5088, em dias úteis, das 9h às 12h e das 14h às 18h;
E-mail: ouvidoria@westernasset.com

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 aplicável.

Não aplicável.

Não aplicável.

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 fundo de investimento ou veículo no exterior (administrador,
custodiante, RTA, prime broker, entre outros).

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

Não aplicável.

14.7. Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva como foi constituída a diretoria do fundo.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

15. Anexos (quando aplicável)

15.1. Regulamento X

15.2. Lâmina de Informações Essenciais X

15.3. Formulário de Informações Complementares X

15.4. Relatórios de Gestão e/ou materiais de divulgação X

março-21

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Western Asset Management Company Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Limitada.
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© Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada 2021. Esta publicação é de propriedade da Western Asset
Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada e é de uso exclusivo de nossos clientes, seus respectivos consultores de
investimentos e terceiros interessados. Esta publicação não deve ser enviada a qualquer outra pessoa. O conteúdo deste material deve ser tratado como
confidencial e não poderá ser reproduzido ou utilizado sob qualquer forma sem a nossa expressa autorização.

ESTE MATERIAL É MERAMENTE INFORMATIVO E NÃO CONSTITUI RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO OU OFERTA PARA COMPRA OU VENDA DE
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. AS APLICAÇÕES EM FUNDOS ESTÃO SUJEITAS A RISCOS DE INVESTIMENTOS, INCLUINDO A POSSIBILIDADE
DE PERDA DE CAPITAL INVESTIDO, E NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER
MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.
LEIA O REGULAMENTO, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO FUNDO DE
INVESTIMENTO ANTES DE APLICAR SEUS RECURSOS OS QUAIS PODEM SER OBTIDOS EM WWW.WESTERNASSET.COM.BR/PT/PRODUCTS/
DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM - Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br
INVESTIMENTOS EM FUNDOS NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA,
DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.
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Fundo:

Gestora:

Client Service Support:

Telefone: (11) 3478-5200

Fax: (11) 3478-5219

E-mail: ClientSupport@westernasset.com

Data base:

WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO

Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Limitada.

26/02/2021

Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação
de Recursos de Terceiros
Anexo I - Fundos de Investimento
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

1. Informações Gerais/Cadastrais

1.2. CNPJ: 1.3. Data de início:

1.4. Classificação ANBIMA:

1.5. Código ANBIMA:

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

1.7. Classificação tributária:

1.8. Descreva o público-alvo:

Res. 4444: Não Res. 4661: Sim Sim

1.10. Conta Corrente (banco, agência, nº)

Banco: 752 Agência: 0001 Conta: 7891000-1

1.11. Conta CETIP (nº):

1.12. Administração (indique contato para informações):

Nome:BNP Contato:Beatriz Ahualle / Luiz Santos (11) 3365-4430 / (11) 3841-3065

Western Asset
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1.1. Nome do fundo: WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO

17.453.850/0001-48 30/04/2013

Multimercados Estratégia Específica

337031

Busca, sem garantir, tratamento fiscal de longo prazo.

O Fundo, a critério do ADMINISTRADOR, destina-se ao público em geral, pessoas físicas, pessoas jurídicas, entidades abertas e/ou fechadas de previdência
complementar, regimes próprios de previdência social, entre outros, clientes do ADMINISTRADOR e/ou do distribuidor. O Fundo destina-se, ainda, a fundos de

investimento e/ou carteiras administrados e/ou geridos pelo ADMINISTRADOR, pelo distribuidor, e/ou por empresas a eles ligadas.

1.9. O Regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista,
         p. ex., Resolução do CMN?

Res. 4695:

19072005

Telefone:
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

1.13. Custódia (indique contato para informações).

Nome: Contato:

1.14 Auditoria externa (indique contato para informações).

Nome: Contato:

1.15. No caso dos FIDCs ou Fundos de Crédito, caso se aplique, informar: Não aplicável.

1.16. Cotização: abertura ou fechamento? Fechamento

1.17. Regras para aplicação e resgate:

  Aplicação → Cotização: D+0 Liquidação: D+0 Horário: 15h00

  Resgate → Cotização: D+0 Liquidação: D+1 du Horário: 15h00

  Carência: Não existe

  Aplicação inicial mínima: Aplicação adicional mínima:

  Aplicação máxima por cotista: Não há Resgate Mínimo:

1.18. Taxa de Entrada: Não há 1.19. Taxa de Saída: Não há

1.20. Taxa de Administração: 1,00%

1.21. Taxa de Administração máxima: Não aplicável

1.23. Taxa de Performance: Não possui

Frequência: não aplicável Linha d'água: não aplicável

1.25. Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? (pagamento e/ou recebimento).

Western Asset
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BNP Beatriz Ahualle / Luiz Santos Telefone: (11) 3365-4430 / (11) 3841-3065

PriceWaterhouseCoopers Karen Telefone: (11) 3674-3860

 R$                       25.000,00   R$         100,00 

 R$         100,00 

1.22. Taxa de Custódia máxima: é de 0,02% ao ano, calculada sobre o valor do patrimônio líquido do fundo.

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.

Não há.

Não há.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

2. Perfil

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

Objetivo de rentabilidade: S&P 500 - BRL

Não houve alterações significativas na estratégia ou na política de investimento do fundo.

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

2.4. Cite as premiações, ratings e rankings (últimos 5 anos).

Western Asset
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O fundo busca atingir o seu objetivo aplicando preponderantemente os seus recursos em títulos públicos do governo federal
atrelados à SELIC, e, ao mesmo tempo, comprando contratos futuros do índice S&P500® negociados na BM&F Bovespa.

2.2. Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no histórico do
          Fundo.

Favor verificar a questão 7.1 no Questionário Anbima de due diligence para contratação de Gestor de Recursos de Terceiros

Classificado como Excelente em 36 meses pelo ranking Melhores Fundos para Institucionais, da Revista Investidor
Institucional, em junho 2020 (edição de nº 328) e classificado como Excelente em 12 e 36 meses pelo ranking Melhores Fundos
para Institucionais, da Revista Investidor Institucional, em dezembro 2019 (edição de nº 323).
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

3. Equipe de Gestão do Fundo

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

4. Estratégias e Carteiras

Não aplicável.

4.2. O fundo pode realizar operações de day trade

Western Asset
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3.1. Cite os profissionais envolvidos na gestão
As decisões dos Comitês de Investimentos são válidas para todos os portfólios em suas respectivas áreas. Nossa estratégia de
atuação é através de teamwork. Portanto, todos os profissionais da equipe de investimentos estão envolvidos na gestão dos
portfólios.

Favor verificar a questão 7.1 no Questionário Anbima de due diligence para contratação de Gestor de Recursos de Terceiros

4.1. Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o Fundo, em cenário de stress

Operações de day-trade não são o foco das estratégias de investimento da Western Asset, que têm horizontes de investimento mais
extensos. No entanto, o regulamento do Fundo permite a realização de day-trades.

5



Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

5. Uso de Derivativos

5.1. Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:

      • Proteção de carteira ou de posição: Sim

      • Alavancagem: Não

5.2. Mercados em que são utilizados derivativos:

Juros: Sim

Câmbio: Não

Ações: Sim

Commodities: Não

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?

Western Asset
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Não aplicavel
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

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$ milhões):

7.2. PL médio em 12 meses (R$ milhões):

7.3. PL atual total da mesma estratégia sob gestão da Gestora (R$ milhões):

7.5. Número de cotistas: 24.942

7.7. Descreva as regras de concentração de passivo.

7.8. Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas

10 maiores cotistas:

*Como gestores, temos as informações consolidadas por corretora dos cotistas conta e ordem.

Não.

Western Asset
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1303,75

979,37

6524,375773

7.4. Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do Fundo e de sua estratégia?
        Quais são os critérios de definição?

Este fundo não possui capacidade máxima de captação.

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

A Western Asset não investe capital próprio em fundos sob sua gestão abertos a seus clientes. Os seus principais executivos, por
sua vez, podem ser clientes de nossos distribuidores e, portanto, possuir investimentos pessoais nos fundos abertos. No entanto,
estes investimentos tem montante pouco significativo quando comparado ao patrimônio total sob gestão.

A Western Asset recebe periodicamente de seus distribuidores relatórios contendo informações sobre concentração de cotistas do
Fundo, e os submete a testes de stress contra diversos cenários para a liquidação dos ativos do Fundo.

66,5%

7.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de custódia nos últimos 05 anos de operação do
fundo? Quando?

Em Jul/2019, a Western Asset transferiu a admininstração e custódia do fundo para o BNP Paribas após a Res. 4.695/18 restringir os
administradores de fundos para Regimes Próprios.

7.10. A última demonstração financeira foi emitida com algum parecer modificado (com ressalva, com abstenção de opinião, ênfase,
parecer adverso opinião) pelo auditor independente?
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

8. Gestão de Risco

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

Limite de exposição a títulos privados: Rating mínimo: BBB-

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

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

O Fundo não realiza operações de derivativos sem garantia.

8.7. Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 8.5.

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

Não aplicável.

8.9. De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no item 8.5?
Não se aplica

Western Asset
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0%

Não aplicável.

8.4. Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora realiza o acompanhamento?

Visando manter o seu foco exclusivo na atividade de gestão de recursos e evitar conflitos de interesse, a Western Asset delega a
terceiros o apreçamento dos ativos de seus portfólios. A marcação oficial de preços dos ativos de todos os portfólios geridos pela
Western Asset é realizada pelas respectivas instituições custodiantes.

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

Este fundo não possui um controle formal de risco. De qualquer forma, calculamos diariamente o VAR de todos os nossos fundos.

8.6. Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: concentração por setor, emissor, contraparte,
tipo de risco)? Quais?

Não.

A área de Portfolio Compliance, que integra o Departamento Jurídico e de Compliance, controla diariamente os limites e restrições de
todas as carteiras/fundos. Eventuais desenquadramentos são comunicados à área de Investment Management, além das outras
áreas envolvidas, para análise e monitoramento da ação corretiva. Esta área, por sua vez, ocupa-se da correção dos
desequadramentos e a área de Portfolio Compliance certifica-se de que a correção ocorra tempestivamente, dada a sua natureza
(desenquadramento ativo ou passivo), as condições de mercado e a regulamentação em vigor.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

8.11. Qual o VaR médio do Fundo nos últimos

  3 meses?

  6 meses?

  12 meses?

  24 meses?

Este fundo nunca alavancou.

Este Fundo não trabalha com limite de perda em cenário de stress.

8.15. Qual o stress médio do Fundo nos últimos

  3 meses?

  6 meses?

  12 meses?

  24 meses?

8.16. Comente o último stop loss relevante do Fundo.

Este Fundo não trabalha com limite formal de stop loss.

Western Asset
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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.

26,43%

34,37%

63,81%

49,51%

* o VaR máximo é calculado com janelas de 252 dias. Já o VaR de 3M é calculado com janelas de 63d. Portanto, pode haver um descasamento
entre as duas colunas.

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?

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)?

Não aplicável

8.14. Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?

-26,00%

-28,65%

-29,91%

-28,00%
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

9. Comportamento do Fundo em Crises

Período Evento

10. Três períodos de maior perda do Fundo

1.

2.

3.

Western Asset
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Comportamento (variação do
fundo) Explicação

01/05/2006 Crise das bolsas nos EUA Não aplicável Não aplicável

Jul-Ago/07 Crise das hipotecas Não aplicável Não aplicável

Out/08-Mai/09
Crise no Sistema Financeiro
norte-americano

Não aplicável Não aplicável

Jan-Jun/10
Crise de endividamento os
PIIGS

Não aplicável Não aplicável

Abr-Set/11
Segunda crise da dívida na
Europa

Não aplicável
O fundo beneficiou-se do CDI no
período.

Ago/15-Jan/16 Downgrading / Crise fiscal -2,58%
O fundo beneficiou-se do CDI no
período.

Mar 20 Coronavirus -15,12% Não aplicável

A gestão da Western procura sempre manter-se dentro dos parâmetros definidos pelos investidores para as suas carteiras. Procuramos evitar,
portanto, decisões precipitadas que possam colocar a perder os objetivos de longo prazo de investidores, principalmente em momentos de alta

volatilidade. Portanto, em todas as crises citadas na questão, a postura da equipe de gestão da Western foi no sentido de manter-se sempre dentro
dos limites de risco definidos pelos investidor para o seu mandato.

Período Evento Perda Explicação
Tempo para
recuperação

19/02/2020 a
23/03/2020

Coronavírus -35,40% Covid-19 109 dias úteis

20/09/2018 a
26/12/2018

Preocupações sobre desaceleração
da economia global

-16,64% Queda das bolsas globais. 67 dias úteis

02/09/2020 a
23/09/2020

Coronavírus -9,80% Covid-19 36 dias úteis.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

11.1. Contribuição de performance desde Março 2016 (Dados atualizados em Fevereiro 2021)

Fator Ganho

Pós:

Crédito:

Crédito estruturado:

Prefixado:

IPCA:

Câmbio:

RV Local:

RV Global:

Investimento no Exterior:

Total:

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

Western Asset
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11. Atribuição de performance nos últimos 5 (cinco) anos

30,06%

112,53%

142,60%

Para o Fundo em questão, não houve mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos.

11.3. O Fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora? Quando? Por
       quê?

O Fundo em questão nunca esteve fechado temporariamente para aplicação.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

12. Relacionamento com Distribuidores/Alocadores

12.2. Com que frequência é possível realizar conference calls com o gestor dos fundos?

12.3. Por quais canais o fundo é distribuído?

13. Atendimento aos Cotistas

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

Conforme a legislação vigente, a composição da carteira é disponibilizada aos distribuidores/alocadores com a mesma frequência e
grau de detalhamento disponível para qualquer outro potencial investidor, conforme previsto no Formulário de Informações
Complementares do Fundo.

De maneira ordinária, os conference calls com os gestores ou especialistas de investimento da Western Asset têm periodicidade
mensal. Em casos excepcionais, sempre que o investidor achar necessário, pode-se solicitar conference call extraordinário.

O Fundo, a critério do ADMINISTRADOR, destina-se ao público em geral, pessoas físicas, pessoas jurídicas, entidades abertas e/ou
fechadas de previdência complementar, regimes próprios de previdência social, entre outros, clientes do ADMINISTRADOR e/ou do
distribuidor. O Fundo destina-se, ainda, a fundos de investimento e/ou carteiras administrados e/ou geridos pelo ADMINISTRADOR,
pelo distribuidor, e/ou por empresas a eles ligadas.

12.4. Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco maiores distribuidores ou alocadores,
individualmente?

O percentual detido pelos cinco maiores distribuidores ou alocadores é de 22,58% considerando o montante total sob gestão.

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

Mensalmente, é disponibilizada a Newsletter da Western Asset (Seu Investimento em Foco), que contém informações como o
cenário econômico, tendências e explicações sobre o desempenho das estratégias de forma geral.
Conforme necessário, podem ser disponibilizados relatórios de composição da carteira, Lâminas de Informações Essenciais do
Fundo, e dados relativos a performance e risco, respeitadas as regras de divulgação e carteiras disposta no Formulário de
Informações Complementares.

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 são disponibilizadas diariamente por meio do site da Western Asset (www.westernasset.com.br). O site é atualizado
mensalmente. Eventuais respostas a demandas ad hoc são feitas via email.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

14. Investimento no Exterior

14.2. Quais os riscos envolvidos?
Não aplicável.

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?

Não aplicável.

Não aplicável.

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

Serviço de Atendimento ao Cotista - SAC: Telefone: (11) 3478-5200, em dias úteis, das 9 às 18 horas;
E-mail: clientsupport@westernasset.com / Website: www.westernasset.com.br - Seção Fale Conosco;
Correspondência para: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.455, 15º andar - cj. 152, São Paulo - SP, CEP 04543-011
Caso a solução apresentada pelo SAC não tenha sido satisfatória, acesse a Ouvidoria da Western Asset:
Telefone (11) 3478-5088, em dias úteis, das 9h às 12h e das 14h às 18h;
E-mail: ouvidoria@westernasset.com

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 aplicável.

Não aplicável.

Não aplicável.

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 fundo de investimento ou veículo no exterior (administrador,
custodiante, RTA, prime broker, entre outros).

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

Não aplicável.

14.7. Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva como foi constituída a diretoria do fundo.
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Questionário Anbima de Due Diligence para Contratação de Recursos de Terceiros – Anexo I

15. Anexos (quando aplicável)

15.1. Regulamento X

15.2. Lâmina de Informações Essenciais X

15.3. Formulário de Informações Complementares X

15.4. Relatórios de Gestão e/ou materiais de divulgação X

março-21

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Western Asset Management Company Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Limitada.
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© Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada 2021. Esta publicação é de propriedade da Western Asset
Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada e é de uso exclusivo de nossos clientes, seus respectivos consultores de
investimentos e terceiros interessados. Esta publicação não deve ser enviada a qualquer outra pessoa. O conteúdo deste material deve ser tratado como
confidencial e não poderá ser reproduzido ou utilizado sob qualquer forma sem a nossa expressa autorização.

ESTE MATERIAL É MERAMENTE INFORMATIVO E NÃO CONSTITUI RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO OU OFERTA PARA COMPRA OU VENDA DE
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. AS APLICAÇÕES EM FUNDOS ESTÃO SUJEITAS A RISCOS DE INVESTIMENTOS, INCLUINDO A POSSIBILIDADE
DE PERDA DE CAPITAL INVESTIDO, E NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER
MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.
LEIA O REGULAMENTO, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO FUNDO DE
INVESTIMENTO ANTES DE APLICAR SEUS RECURSOS OS QUAIS PODEM SER OBTIDOS EM WWW.WESTERNASSET.COM.BR/PT/PRODUCTS/
DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM - Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br
INVESTIMENTOS EM FUNDOS NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA,
DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.
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