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Apresentação
O objetivo deste Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence para Fundos de
Investimento (“Questionário Due Diligence”) é o de conferir maior racionalidade
aos processos de diligência voltados para a seleção e a alocação de recursos em
fundos de investimento, com o estabelecimento de um padrão único para o
questionário a ser utilizado nesses processos. Geralmente aplicado por
investidores institucionais ou alocadores de recursos ao gestor do fundo de
investimento no qual se pretende investir, o Questionário Due Diligence foi
elaborado e será periodicamente revisado por um Grupo de Trabalho formado por
associados à ANBIMA. Sua utilização, contudo, não inibe a troca de informações
adicionais acerca de questões eventualmente não contempladas no documento
entre as partes envolvidas.
O Documento contém 3 Seções:
Seção 1 – Informações sobre a Empresa
Seção 2 – Informações sobre o Fundo de Investimento
Seção 3 – Resumos Profissionais
A adoção do documento é recomendada pelo Código de Regulação e Melhores
Práticas de Fundos de Investimento.
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1) Informações sobre o Fundo de Investimento
1 - Alterações desde a última atualização
1.1
Nome
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
1.2
CNPJ
13.842.683/0001-76
1.3
Data de início
14/11/2012
1.4
Classificação CVM
Fundo de Investimento Imobiliário
1.5
Classificação ANBIMA
Fundo de Investimento Imobiliário
1.6

Código ANBIMA

335797

1.7
Não

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

1.8
Classificação tributária (CP/LP/Ações)
LP - Longo Prazo
1.9
Público-alvo
Destina-se a investidores qualificados, nos termos da Instrução CVM 409/2004, substituída pela
ICVM 554/2015.
O Regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica
1.10
aplicável ao cotista, p. ex., Resolução nº 3.792, do CMN?
O Fundo é adequado a Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, a Resolução CMN
nº 3.792, de 24 de setembro de 2009 e a Resolução CMN nº 3.308, de 31 de agosto de 2005,
conforme alteradas.
1.11
Sim

Exclusivamente para Investidor qualificado?

1.12
Conta Corrente (banco, agência, nº)
Banco: Bradesco (237)
Ag. 2856
C/C: 10687-9
1.13

Conta CETIP (nº)

14657.00-9
1.14

Administração (indique contato para informações).
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PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Contato: Artur Figueiredo (11) 2172-2667
1.15
Custódia (indique contato para informações).
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Contato: Artur Figueiredo (11) 2172-2667
1.16
Auditoria externa (indique contato para informações).
Baker Tilly Brasil Auditores Independentes
Contato: através da Planner Artur Figueiredo (11) 2172-2667
1.17
No caso dos FIDCs ou Fundos de Crédito, caso se aplique, informar:
Escriturador
Agente de depósito (Custódia Física)
Consultor Especializado
Assessor Jurídico
Seguradora
1.18
Cotização: abertura ou fechamento?
Fechamento
1.19

Regras para aplicação e resgate:
Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)

Durante o Período de
Oferta Pública:
Dias úteis até as 14:00
Cotização em D+0

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

Fundo com prazo
Determinado: 107
meses

Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)

Fundo com prazo
Determinado: 107
meses

Aplicação inicial mínima

R$ 1.000.000,00

Aplicação máxima por cotista

Não há.

Aplicação adicional mínima

-----

Resgate Mínimo

-----

1.20
Taxa de Entrada (upfront fee)
Não há.
1.21
Taxa de Saída (redemption fee)
Não há.
1.22

Taxa de Administração
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2,25% aa
1.23

Taxa de Administração máxima

----

1.24
•
•
•
•

Taxa de Performance
%
Benchmark
Frequência
Linha-d’água

20%
IPCA/IBGE acrescido de 8,0% ao ano
Na amortização de cotas
Não
há
cobrança
de
taxa
de
performance quando o valor da cota do
Fundo for inferior ao seu valor por
ocasião da última cobrança efetuada.
1.25
Qual o custo total estimado do Fundo (em percentual do PL), excluindo-se as taxas de
Administração e de Performance?
Com custos de consultoria imobiliária, auditoria e outros, estimamos em 0,30% aa.
1.26
Quais as regras de rebate de taxas para distribuidores/alocadores?
Não há rebate das Taxas de Administração e Performance.
1.27

Há algum consultor ou prestador de serviço (exceto administração, custódia e auditoria
externa) contratado diretamente pelo Fundo?
Sim, Consultoria Imobiliária feita pela Binswanger Consultoria Imobiliária.

2 - Informações Qualitativas
2.1 – Perfil
2.1.1
Descreva o Fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de
investimento.
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O FUNDO tem por objeto a realização de investimentos imobiliários, consoante sua política de
investimentos e, preferencialmente, por meio da aquisição de Empreendimentos Imobiliários
Prontos, inclusive bens e direitos a eles relacionados, predominantemente lajes corporativas e
escritórios comerciais de alto padrão, visando gerar ganhos por meio de locação e/ou
arrendamento e alienação, e se beneficiar de potencial valorização imobiliária, nos termos da
política de investimentos, conforme abaixo definida, de forma a proporcionar a seus Cotistas
remuneração advinda da exploração econômica dos ativos que integram o patrimônio do FUNDO.
O FUNDO tem como política de investimentos realizar investimentos imobiliários por meio da
aquisição de imóveis, inclusive bens, direitos,a eles relacionados, que atendam ao objeto do
FUNDO, descrito acima (“Imóveis”), com a finalidade de participar da sua exploração comercial
através de locação, arrendamento ou alienação, e se beneficiar de potencial valorização
imobiliária por meio de gestão ativa e utilização de melhores práticas de modo a preservar o
melhor interesse dos Cotistas. O FUNDO também pode realizar desinvestimentos imobiliários por
meio da alienação de Imóveis de sua propriedade e dos Ativos.
O FUNDO deverá observar os seguintes limites de concentração no Período de Investimento,
exceto se o Patrimônio Líquido do FUNDO for inferior a R$ 125.000.000,00, quando do evento de
aquisição de cada um dos Imóveis: (i) alocação máxima de até 20% (vinte por cento) do
patrimônio do FUNDO em um mesmo Imóvel; (ii) alocação máxima de até 50% (cinqüenta por
cento) do patrimônio do FUNDO em uma mesma Macro-região Geográfica, exceto: (a) na Macroregião Geográfica “Marginal Pinheiros”, da cidade de São Paulo, onde a alocação máxima é de
até 70% (setenta por cento) do patrimônio do FUNDO; e (b) nas Macro-regiões Geográficas
“Centro/Outros” e “Outros”, respectivamente das cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, onde
a alocação máxima é de até 35% (trinta e cinco por cento) do patrimônio do FUNDO para cada
uma; (iii) alocação máxima de até 35% (trinta e cinco por cento) do patrimônio do FUNDO em
uma mesma Micro-região Geográfica e (iv) havendo 2 (dois) ou mais Imóveis que compartilhem
uma mesma área comum (condomínio), alocação máxima de até 25% (vinte e cinco por cento) da
área locável total deste condomínio.
2.1.2

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

2.1.3
Processo de Decisão de Investimento.
Processo de investimentos, desde a originação até o desembolso, dura em média 3 meses,
dependendo da localização e das condições de compra/venda/locação do imóvel. Inicialmente é
realizada uma análise para avaliar se o imóvel é elegível ao Fundo, com foco em:, (a) localização
e vocação do imóvel; (b) condições gerais de manutenção; (c) capacidade de geração de renda;
e (d) potencial de valorização.
2.1.4

Descreva o processo decisório de investimento.

Caso a primeira análise seja aprovada, os seguintes passos serão adotados:
(i) Realização preliminar de due-diligence legal no imóvel pelo assessor legal (1 semana);
(ii) Elaboração pelo consultor imobiliário de um valuation preliminar do imóvel para identificar
as oportunidades da remuneração, geração de renda e valorização do imóvel; (1 semana)
(iii) Assinatura de M.O.U. entre o Fundo e a contraparte, definindo as condições de
compra/venda do imóvel; (1 semana)
(iv) Elaboração de um parecer de auditoria legal sobre o imóvel e o vendedor, incluindo
levantamento de possíveis passivos fiscais e trabalhistas (duração média de 3 semanas);
(v) Avaliação detalhada do imóvel-alvo (até 8 semanas)
a. análise e critica das premissas comerciais;
b. análise de vocação, mercado e concorrência;
c. matriz de riscos operacionais, técnicos e comerciais;
d. parecer geral sobre o imóvel;
e. análise do contrato de locação;
(vi) Aprovação da compra do imóvel;
(vii) A partir desse momento o assessor legal e a equipe de gestão atuarão na formalização
do processo (contrato de compra e venda, contrato de locação, garantias envolvidas, dentre
outros). A duração dessa etapa será de 4 semanas, conforme a complexidade da transação e
as negociações envolvidas;
(viii) Desembolso:.o processo acima levará em média 90 dias. Após concluído, haverá um
monitoramento periódico, pelo consultor imobiliário, das condições de mercado dos ativos
imobiliários adquiridos. Adicionalmente, o gestor fará um monitoramento permanente das
informações que afetem os investimentos.
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2.1.5
----

Cite as premiações, ratings e rankings.

2.2 - Equipe de Gestão do Fundo
Cite os profissionais envolvidos na gestão (anexar Resumo Profissional conforme
2.2.1
modelo constante na Seção 3).
A estrutura de gestão de recursos da Vector Investimentos é amparada nas decisões estratégicas
do Comitê Executivo que conta com a participação dos sócios da empresa.
A gestão do fundo é feita pelo sócio Francisco Carballido, com assistência do Analista
Imobiliário Alexandre Gomes. Lembrando que esse fundo conta também com a gestão da Queluz
Gestão de Recursos Financeiros Ltda., responsável pela gestão financeira do fundo.
2.2.2
Cite o histórico de alterações significativas na equipe.
Não houve entrada de novos gestores nos últimos anos.

2.3 - Estratégias e Carteiras
2.3.1
Quanto aos mercados em que opera, o Fundo pode ser caracterizado como:
Atualmente como Brasil (exclusivamente).
2.3.2
Caso o Fundo invista no exterior, descreva os principais ativos e instrumentos utilizados.
Não efetua investimentos no exterior.
2.3.3

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

Limites específicos de gestão para o Fundo:
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Diretrizes geográficas e de concentração impostas pelo Regulamento do FII, válidas somente
para PL acima de R$ 125 milhões, de forma a não inviabilizar as operações imobiliárias
•
Alocação máxima em uma mesma região:
 < 70% PL na Marginal Pinheiros;
 < 50% PL em Jardins, Paulista e regiões do Rio;
 < 35% PL em Centro-Outros/SP e Outros/RJ;
 < 35% PL uma mesma subregião (Faria Lima, Itaim, Vila Olimpia, Berrini,
Chácara Santo Antônio;
•
Alocação máxima de 25% da área locável de um mesmo condomínio;
•
Alocação máxima de 20% do PL em um único imóvel;
2.3.4
Qual a política do fundo em relação às operações de day trade?
Não aplicável.
2.3.5 – Uso de Derivativos
2.3.5.1
Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:
• Proteção de carteira ou de posição

•
•
•
2.3.5.2
Juros
Câmbio

Mudança de remuneração/indexador
Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads,
straddles, box, financiamentos com termo etc.)
Alavancagem

sim
não
não
não

Mercados em que são utilizados derivativos:
sim
não

Ações
Commodities

sim
não

Em Bolsas:

• Com garantia
• Sem garantia
Em balcão:
•
•

Com garantia
Sem garantia

2.3.6 - Compra de Cotas de Fundos de Investimento
2.3.6.1
• de fundos de terceiros?
2.3.6.2
• de fundos do gestor?

sim
não
sim
não

Sim (só fundos de zeragem)
não
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3 - Informações Adicionais
3.1
PL atual
R$ 68.979.963,26 (31/12/2018)
3.2
PL médio em 12 meses
R$ 66.827.706,01
3.3
PL atual total da mesma estratégia sob gestão da Empresa
R$ 68.979.963,26
3.4

Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do Fundo e de sua
família? Quais são os critérios de definição?
A estrutura atual da Vector suporta com tranquilidade o atual volume de ativos e também uma
expansão significativa. Por conta do segmento onde o fundo atua, lajes corporativas nas cidades
de Rio de Janeiro e São Paulo, pode-se afirmar que a família de fundos com esse perfil tem um
potencial de crescimento considerável, levando-se em conta o volume de ativos desse segmento.
Por motivos estratégicos, não podemos informar o volume eventualmente suportado. Podemos
destacar alguns critérios considerados para essa análise, tais como estrutura, instalações,
equipe, hardware e capacidade dos modelos dentre outros.
3.5
17
3.6

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

0%
3.7
Descreva as regras de concentração de passivo
Não existe nenhuma regra de concentração de passivo.
3.8
Percentuais detidos pelos cinco maiores e dez maiores cotistas
5 maiores cotistas 58,22%
10 maiores cotistas 93,47%
3.9

Houve alguma mudança de prestadores de serviços de Administração e/ou de Custódia
desde o início da operação do Fundo? Quando? Por quê?
Sim, a custódia passou a ser feita pela Planner junto aos serviços de Administração, por falta de
acordo com o Banco Itau.
3.10
Há quanto tempo o Auditor Externo realiza auditoria no Fundo?
Desde o ano de 2016.
3.11
Quais e quando foram os três últimos exercícios de direito de voto?
O Fundo não exerceu nenhum direito de voto.
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4 - Gestão de Risco
4.1
Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do Fundo.
A gestão da exposição a risco de crédito deve considerar e controlar os seguintes fatores: (i)
tamanho da exposição; (ii) prazo da exposição (iii) probabilidade de inadimplência; (iv)
concentração em relação a um dado fator ou segmento (por exemplo: região geográfica,
associados individuais ou grupos econômicos, setor econômico, tipo de instrumento, tipo de
garantia, moeda, país, dentre outros); e (v) diversificação do portfólio.
4.2
Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do Fundo.
O fundo investirá, preponderantemente, em ativos imobiliários, que, por sua natureza tem liquidez
reduzida. Os recursos não investidos em imóveis devem ter liquidez compatível com a
necessidade de caixa do Fundo.
4.3
Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.
Não opera derivativos sem garantia.
4.4

Como é feita a precificação de ativos/derivativos ilíquidos/exóticos? Existem esferas na
Instituição para tal?
O fundo não opera ativos/derivativos ilíquidos/exóticos. Vale a pena lembrar que os
imóveis serão avaliados na data de sua aquisição e seus valores atualizados trimestralmente a
preço de mercado, com vistas a refletir o seu valor real de mercado
4.5

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

N/A
4.6

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

N/A
4.7
N/A

Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 (exceto stress )?

4.8
N/A

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

4.9
N/A

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

4.10

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

N/A
4.11
Qual o VaR médio do Fundo nos últimos
3 meses?
N/A
6 meses?
N/A
12 meses?
N/A
24 meses?
N/A
4.12
Historicamente, qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo
Fundo e em qual(is) ativo(s)?
N/A
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4.13
N/A

Qual o limite para perdas em cenário de stress?

4.14
N/A

Quando atingiu o limite? Por quê?

4.15
Qual o stress 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
4.16
N/A

Comente o último stop loss relevante do Fundo.
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5 – Comportamento do Fundo em Crises
Evento
Período
Jul- Out/97
Crise da Ásia
Ago/98
Crise da Rússia
Out/98
Quebra do LTCM
Jan/99
Desvalorização do Real
Mar/00
Crise do Nasdaq
Abr/01
Apagão
Set/01
Ataques terroristas nos
EUA
Mar-Jul/02
Escândalos contábeis
Marcação a mercado
Jun/02
Eleições no Brasil
Jul-Out/02
Crise das Bolsas norteMai/06
americanas
Jul-Ago/07
Crise das hipotecas
Out/2008 Crise no Sistema
Mar/2009
Financeiro norteamericano
Jan/10 –
Crise de endividamento
Jun/10
dos PIGS

Comportamento
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

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

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

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

Explicação

1.
2.
3.

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

Explicação
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

Tempo para
Recuperação
N/A
N/A
N/A

7 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos cinco anos (informar
o maior período)
7.1

Atribução
N/A

Contribuição (%)
N/A
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7.2

Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou
resgates).
Não ocorreu até o momento nenhuma mudança de estratégia em razão do fluxo de recursos.
7.3

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

Não.

8 – Relacionamento com Distribuidores/Alocadores
8.1
Quais os relatórios disponíveis do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade?
Com que defasagem?
Diariamente enviamos aos nossos distribuidores e alocadores informações sobre a performance
do fundo no dia anterior e trimestralmente enviamos um resumo com estatísticas e comentários
sobre o desempenho do fundo e do mercado onde ele atua.
Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada
para distribuidores/alocadores?
Por conter informações do diferencial estratégico do fundo, o Comitê Executivo decidiu pela
disponibilização da carteira contendo o fechamento do mês com um delay (atraso) mínimo de 30
dias.
8.2

8.3
Com que frequência é possível realizar conference calls com o gestor dos fundos?
O gestor do fundo vai tentar sempre atender da melhor maneira possível as necessidades de
distribuidores e alocadores, seja por meio de conference calls ou reuniões presenciais.
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9 – Atendimento aos Cotistas
9.1
Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua
periodicidade? Com que defasagem?
Diariamente enviamos aos nossos distribuidores e alocadores informações sobre a performance
do fundo no dia anterior e trimestralmente enviamos um resumo com estatísticas e comentários
sobre o desempenho do fundo e do mercado onde ele atua.
9.2

Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e
com qual frequência seu conteúdo é atualizado?
As informações sobre o Fundo podem ser acessadas pelo site da gestora,
www.vectorinvestimentos.com.br, ou por e-mail.
Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser
acessado e qual o horário para atendimento?
Para assuntos relacionados a distribuição do fundo, os cotistas devem procurar algum dos
nossos distribuidores, pois a Vector Investimentos não comercializa nem distribui quotas de
fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.
Existem ainda os serviços do Administrador, como Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC):
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. Contato: Artur Figueiredo (11) 2172-2667.
E para maiores informações relacionadas à gestão através do e-mail contato@vectorinvest.com.br
ou no telefone (11) 3586-8119.
9.3

10 - Investimento no Exterior
Caso o Fundo tenha investimentos no exterior, preencher os dados abaixo
O Fundo atualmente não possui investimentos no exterior.
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10.1
N/A
10.2
N/A
10.3
N/A
10.4
N/A
10.5
N/A
10.6
N/A
10.7
N/A
10.8
N/A
10.9

Qual é a Estrutura desse Fundo?
Quais os riscos envolvidos?
Qual o produto?
Qual (is) a (s) estratégia (s) de alocação em ativos no exterior?

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

Enumerar os prestadores de serviços dos investimentos no exterior (administrador,
custodiante, RTA, prime broker, entre outros)
Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de
contaminação entre elas.
O investimento no exterior foi constituído sob qual jurisdição? Quais são as entidades
reguladoras pertinentes?
Caso o investimento no exterior seja feito através de fundos, descreva como foi
constituída a diretoria do Fundo.

N/A

11 – Anexos
11.1
Regulamento
11.2
Prospecto
11.3
Última lâmina
11.4
Último Informe de Perfil Mensal (Arquivo
XML - Padrão CVM) da carteira
11.5
Último Informe de Extrato das Informações
sobre o Fundo (Arquivo XML - Padrão
CVM)
11.6
Relatórios de Gestão

sim
não
sim
sim
não

sim
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