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AUSTRO INSTITUCIOAL TÍTULOS PUBLICOS ATIVO FUNDO  DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 
RENDA FIXA 

FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

CNPJ 

28.052.296/0001-03 

PERIODICIDADE MÍNIMA PARA DIVULGAÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO 

Mensalmente, até 10 (dez) dias após o encerramento do mês a que se referir, observada a possibilidade de omissão de ativos 
financeiros nos termos da regulamentação em vigor.  
 

LOCAL, MEIO E FORMA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO FUNDO 

O valor da cota e do patrimônio líquido do FUNDO serão 
disponibilizados na página do GESTOR na internet - 
www.austrocapital.com.br e na página da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) - www.cvm.gov.br 

Eletrônico Diariamente 

As demonstrações contábeis do FUNDO serão disponibilizadas na 
página do GESTOR na internet - www.austrocapital.com.br. Eletrônico 

Anualmente, em até 90 dias após o 
encerramento do exercício social 

Qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado ao 
funcionamento do FUNDO ou aos ativos financeiros integrantes de 
sua carteira, será disponibilizado na página do GESTOR na internet - 
www.brsasset.com.br e na página da Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) - www.cvm.gov.br 

Eletrônico 
Sempre que houver qualquer ato 

ou fato relevante 

O extrato mensal de conta, contendo as informações previstas na 
legislação vigente, será enviado aos cotistas por e-mail. Eletrônico Mensalmente 

O balancete, a composição da carteira, o perfil mensal e a lâmina de 
informações essenciais (se houver) do FUNDO serão disponibilizados 
na página do GESTOR na internet - www.austrocapital.com.br e/ou na 
página da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) - www.cvm.gov.br 

Eletrônico 
Mensalmente, até o dia 10 do mês 

subsequente ao de referência 

As demonstrações de desempenho do FUNDO relativas aos 12 meses 
findos em 31 de dezembro e aos 12 meses findos em 30 de junho 
serão disponibilizadas na página do GESTOR na internet - 
www.austrocapital.com.br 

Eletrônico 
Anualmente, até o último dia útil 

dos meses de fevereiro e de agosto 
de cada ano 

O formulário de informações complementares do FUNDO será 
disponibilizado na página do GESTOR na internet - 
www.austrocapital.com.br e na página da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) - www.cvm.gov.br 

Eletrônico 
Sempre que houver alteração do 

seu conteúdo 

A convocação da Assembleia Geral será feita por e-mail.  Eletrônico 

Anualmente, no caso de 
assembleia ordinária, e 

eventualmente, no caso de 
assembleia extraordinária 

O resumo das deliberações da assembleia poderá ser disponibilizado 
no extrato mensal, na página da ADMINISTRADORA na internet - 
www.brb.com.br, ou enviado por e-mail. 

Eletrônico 
Até 30 (trinta) dias após a data de 

realização da assembleia 
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LOCAL, MEIO E FORMA DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO COTISTA 

Atendimento 
ao cotista: 

Sede do Administrador/Distribuidor – Austro Administração de Recursos 
LTDA., sede na Avenida Cristóvão Colombo, nº 2948, Porto Alegre/RS, CEP 
90560-002 

Físico 

A qualquer tempo Página na internet: www.austrocapital.com.br Eletrônico 

E-mail: contato@austrocapital.com.br ;  Eletrônico 

Distribuidor: (51) 3103-9620 Eletrônico 

 

FATORES DE RISCOS INERENTES À COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO 

I. Risco de Mercado: Os valores dos ativos financeiros integrantes da carteira do FUNDO são passíveis das oscilações decorrentes 
das flutuações de preços e cotações de mercado, bem como das taxas de juros e dos resultados das empresas/instituições 
emissoras dos ativos financeiros que compõem a carteira do FUNDO. Nos casos em que houver queda do valor dos ativos 
financeiros que compõem a carteira do FUNDO, o patrimônio líquido do FUNDO pode ser afetado negativamente. Há ainda o 
risco de iminência de ocorrerem alterações isoladas ou simultâneas, de condições econômicas, políticas, financeiras, legais, 
fiscais e regulatórias que podem causar oscilações significativas no mercado, bem como afetar adversamente o preço dos ativos 
de emissão de determinadas companhias ou de determinados setores econômicos ou de certa região geográfica. 
 
II. Risco de Crédito: Consiste no risco de inadimplemento (não pagamento) ou atraso no pagamento de juros ou principal pelos 
emissores dos ativos financeiros integrantes da Carteira ou pelas contrapartes das operações do FUNDO, inclusive por força de 
intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial de tais emissores 
e/ou contrapartes, o que pode ocasionar a redução de ganhos ou mesmo perdas financeiras ao FUNDO e aos seus cotistas. 
Adicionalmente, pode haver custos adicionais nas hipóteses em que o FUNDO tente recuperar seus créditos por meio de ações 
judiciais, acordos extrajudiciais ou outros. O FUNDO ESTÁ SUJEITO A RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL DE SEU PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO NOS CASOS DOS EVENTOS ORA INDICADOS. 
 
III. Risco de Liquidez: Caracteriza-se pela possibilidade de redução ou mesmo inexistência de demanda pelos ativos financeiros 
integrantes da carteira do FUNDO, nos respectivos mercados em que são negociados. Em virtude de tais riscos, o 
ADMINISTRADOR e/ou GESTOR do FUNDO poderá encontrar dificuldades para liquidar posições ou negociar os referidos títulos 
e/ou valores mobiliários pelo preço e no tempo desejados, podendo, inclusive ser obrigado a aceitar descontos nos seus 
respectivos preços de forma a realizar sua negociação em mercado ou a efetuar os resgates de cotas fora dos prazos 
estabelecidos neste Regulamento. 
 
IV. Risco de Concentração: A eventual concentração dos investimentos do FUNDO em determinado(s) emissor(s) ou setor(s) 
pode aumentar a sua exposição aos riscos anteriormente mencionados, ocasionando volatilidade no valor de suas cotas. Nesse 
sentido, a concentração de investimentos em um menor número de emissor(es) e/ou seus respectivos setores de atuação 
aumenta a exposição da carteira aos riscos mencionados neste artigo inerentes a tal(is) emissor(es) e/ou setores de atuação, 
podendo consequentemente aumentar a volatilidade do FUNDO. 
 
V. Riscos Gerais: eventual interferência de órgãos reguladores no mercado, mudanças na legislação e regulamentação aplicáveis 
ao FUNDO, decretação de moratória, fechamento parcial ou total dos mercados, alteração nas políticas monetárias e cambiais, 
dentre outros eventos, podem impactar as condições de funcionamento do FUNDO, bem como seu respectivo desempenho. 
 
VI. Riscos Específicos: Sem exclusão dos riscos acima indicados, o principal fator de risco do FUNDO é a variação do preço das 
ações integrantes de sua carteira de investimento. Nesse sentido, os riscos do FUNDO estão atrelados à atividade de cada 
companhia cujos valores mobiliários integram a carteira de investimento do FUNDO e, por conseguinte, à capacidade dessas 
companhias de gerarem resultados provenientes de suas operações principais. 
VII. Risco Sistêmico e de Regulação: A eventual interferência de órgãos reguladores do mercado, como o Conselho Monetário 
Nacional, o Banco Central do Brasil e a CVM, bem como mudanças nas regulamentações ou legislações, podem ter impacto nos 
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preços dos ativos ou nos resultados das posições assumidas pelo Fundo, e, portanto, no valor das cotas e condições de operação 
do Fundo. 

POLÍTICA DE VOTO 

O ADMINISTRADOR e/ou o GESTOR, considerando que o FUNDO não tem como objetivo a participação ativa na administração 
das companhias e fundos de investimento nos quais tem participação, como representantes do FUNDO, decidirão sobre o seu 
comparecimento em assembleias gerais de acionistas e/ou de debenturistas das companhias e de cotistas dos fundos de 
investimento cujos títulos e valores mobiliários integrem a carteira do Fundo, tanto à época da convocação quanto da realização 
da respectiva assembleia, baseado em sua análise prévia acerca da relevância da(s) matéria(s) objeto de deliberação nas 
respectivas assembleias. 
 
O ADMINISTRADOR deverá, na forma e prazo estabelecidos na regulamentação aplicável, informar ao cotista sobre o teor dos 
votos proferidos, em nome do FUNDO, nas assembleias gerais de acionistas e/ou de debenturistas das companhias e de cotistas 
dos fundos de investimento, às quais compareça. Versão integral da Política de Voto encontra-se no endereço 
www.austrocapital.com.br.  

 

TRIBUTAÇÃO 
Os cotistas terão seus rendimentos sujeitos aos seguintes impostos: 
 
I. Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF: incide à 
alíquota de 0% (zero por cento), independentemente dos investidores serem nacionais ou estrangeiros; 
 
II. Imposto de Renda na Fonte: Esse imposto incidirá a alíquota de 15% (quinze por cento), será devido exclusivamente no 
momento do resgate das cotas do FUNDO, independentemente do prazo médio da carteira, mas condicionado a composição da 
carteira do FUNDO por no mínimo, por 67% (sessenta e sete por cento) de ações negociadas no mercado à vista de bolsa de 
valores ou entidade assemelhada, sendo que, para tal fim, serão equiparadas às ações, os recibos de subscrição de ações, os 
certificados de depósito de ações, os Brazilian Depositary Receipts (BDR), as cotas dos fundos de ações e as cotas dos fundos de 
índice de ações negociadas em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado. 
 
Como não há garantia de que este FUNDO terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo, fica expressamente 
ressalvado que a ocorrência de alteração nas alíquotas a que o aplicador está sujeito, ainda que provoque um ônus para o 
cotista, não poderá ser entendida ou interpretada como ato de responsabilidade do ADMINISTRADOR, tendo em conta que a 
gestão da carteira e, com efeito, suas repercussões fiscais, dão-se em regime de melhores esforços, e como obrigação de meio, 
pelo que o ADMINISTRADOR não garante aos cotistas no FUNDO qualquer resultado, mesmo que de natureza fiscal. 
 
Os dispositivos do presente Capítulo descrevem a tributação de cotistas residentes no Brasil. 
 
Às cotistas pessoas físicas e jurídicas não residentes será aplicada a tributação da regulamentação em vigor. 
 
Não há garantia de que este FUNDO terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. 
 
Os Fundos de Renda Fixa de longo prazo são aqueles cuja carteira de títulos tenha prazo médio igual ou acima de 365 dias. Esses 
fundos estão sujeitos à incidência de imposto de renda sobre os rendimentos, no caso de resgates, nas seguintes alíquotas: 

Prazo do Investimento Alíquota de IR 

 Até 180 dias 22,5% 

 De 181 a 360 dias 20% 

 De 361 a 720 dias 17,5% 

 Acima de 720 dias 15% 
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POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DE RISCO 

O gerenciamento de risco do FUNDO é realizado através de modelos conhecidos e utilizados pelo mercado. Estando de acordo 
com as normas regulamentares vigentes, considerando as características dos ativos que compõem o FUNDO. 

No processo de gerenciamento de risco de mercado, a ADMINISTRADORA se utiliza dos seguintes modelos: VaR testes de 
estresse e teste de validação do modelo (backtesting): 

 

a) Value at Risk (VaR): O Value at Risk (VaR) fornece uma medida da pior perda esperada em ativo ou carteira para um 
determinado período de tempo e um intervalo de confiança previamente especificado. A metodologia realiza o cálculo do 
VaR de forma paramétrica, especificando um nível de confiança de 97,5% (noventa e sete vírgula cinco por cento) em um 
horizonte de tempo de um dia. 

b) Teste de Estresse: O teste de estresse é um método para medir potenciais perdas advindas de eventos extremos de 
mercado, através de projeções de cenários críticos e de baixa probabilidade. É um mecanismo que demanda a discussão de 
cenários futuros e entendimento da vulnerabilidade das carteiras sob circunstâncias improváveis, que auxilia a revisão dos 
limites internos de exposição ao risco. 

c) Backtesting: O backtesting consiste na comparação da perda máxima estimada pelo VaR com o resultado efetivo 
incorrido pela carteira, para avaliação de acuidade do modelo VaR utilizado. 
 

Na análise dos ativos que venham a integrar a carteira do FUNDO gerido pela ADMINISTRADORA, é seguido um rígido processo 
de análise de crédito, conforme disposto na Política de Investimentos em Crédito Privado. No gerenciamento do risco de 
liquidez serão observados a necessidade de liquidez da carteira do FUNDO com base na série histórica do saldo de aplicação e 
resgate, as obrigações do FUNDO, a identificação de eventuais gaps de liquidez e o acompanhamento do pior caso. 
 
O FUNDO também efetuará testes de estresse (Stress Test) visando analisar as consequências para a carteira do FUNDO, diante 
de possíveis cenários de extrema variação dos fatores de risco, bem como adotará política de Stop Loss em consonância com o 
nível de risco aceitável pelo FUNDO e deverá envolver análise do cenário econômico, análise da perda efetiva, perda potencial, 
rentabilidade potencial e liquidez do mercado. 
 
Os métodos utilizados pela Administradora para gerenciar os riscos a que o FUNDO se submete não constituem garantia contra 
eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas pelo fundo. 
 

AGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE CRÉDITO 

O Fundo não tem contrato com agência de classificação de risco de crédito. 
 

APRESENTAÇÃO DETALHADA DO ADMINISTRADOR E DO GESTOR 
 
A administração, distribuição e gestão dos ativos financeiros do FUNDO compete à AUSTRO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS 
LTDA. devidamente autorizada pela CVM, através do ato declaratório nº 12255, de 02/04/12, a prestar serviços de 
administração fiduciária, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.717.397/0001-41, com sede na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio 
Grande do Sul, na Avenida Cristóvão Colombo 2948, sala 901, Bairro Auxiliadora.  
 
A gestão dos ativos financeiros e distribuição do FUNDO competem a AUSTRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. devidamente 
autorizada pela CVM, através do ato declaratório nº 99899, de 08/08/08, a prestar serviços de gestão, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 09.442.277/0001-49, com sede na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Cristóvão Colombo 2948, 
sala 901, Bairro Auxiliadora. 
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A equipe de gestão é formada por profissionais devidamente qualificados e certificados, que acompanham os principais 
acontecimentos geopolíticos e econômicos, formando uma visão global, consolidada e bem informada do cenário atual e suas 
implicações para as carteiras de investimento dos clientes. Ambas empresas citadas fazem parte do grupo AUSTRO CAPITAL. 
 
No processo de análise e seleção de ativos, buscando identificar as melhores oportunidades de investimento que atendam o 
objetivo e a política de investimento do Fundo, o Gestor poderá utilizar, principalmente, mas não se restringindo, as seguintes 
estratégias: (i) ineficiência em preços e volatilidade de ações, taxa de juros, taxa de câmbio, títulos da dívida pública; (ii) compra 
de ativos cujo preço esteja subavaliado, segundo critério de análise do gestor; (iii) estratégias que se beneficiem da redução ou 
do aumento de volatilidade de um determinado ativo, através de instrumentos derivativos; (iv) análise e posição de valor 
relativo entre ativos de empresas relacionadas; (v) análise de possíveis eventos corporativos; (vi) análise e posição de valor 
relativo em diversos vértices da curva de juros em moeda local ou moeda estrangeira; e (vii) análise de crédito e posicionamento 
em instrumentos complexos sob os aspectos financeiro e jurídico. 
 
 
 
 
 
 

DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO 
 

Distribuição de Cotas Austro Gestão de Recursos LTDA. 

Custódia, Tesouraria, Controle e Processamento de Cotas  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Auditor Independente Crowe Horwath  

 
POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 

A remuneração dos Distribuidores é paga mensalmente e equivale, como regra geral, a percentuais negociados com o 
ADMINISTRADOR, incidentes sobre a parcela da taxa de administração cobrada pelos fundos de investimento.  
 
O ADMINISTRADOR, em nome dos fundos de investimento ou em nome próprio (no caso de agentes autônomos de 
investimento), pode contratar outros prestadores de serviços de distribuição, integrantes ou não do seu grupo econômico 
(“Distribuidores”).  
 
A Austro Administração de Recursos LTDA. é o principal distribuidor de cotas do fundo. O Principal Distribuidor oferta, para o 
público alvo do fundo, preponderantemente, fundos geridos por gestor ligado ao mesmo grupo econômico. O Principal 
Distribuidor pode ser o único prestador de serviço de distribuição de cotas deste fundo de investimento e presta o serviço de 
forma exclusiva em relação ao Administrador.  
 
Outros distribuidores, conforme o caso, podem ser contratados pelo Fundo, ou diretamente pelo distribuidor já contratado, e 
podem oferecer fundos de investimento de outras instituições para seus próprios clientes, não havendo qualquer exclusividade 
para com o ADMINISTRADOR. 
 

AUTORREGULAÇÃO ANBIMA 

Tipo ANBIMA: Renda Fixa – Duração Alta – Grau de Investimentos - Fundos que objetivam buscar retornos investindo em ativos 
de renda fixa com duration média ponderada da carteira igual ou superior à apurada no IMA-GERAL do último dia útil de junho. 
Estes 11 fundos estão sujeitos a maior oscilação nos retornos promovida por alterações nas taxas de juros futuros. Fundos que 
investem no mínimo 80% (oitenta por cento) da carteira em títulos públicos federais, ativos com baixo risco de crédito do 
mercado doméstico ou externo, ou sintetizados via derivativos, com registro das câmaras de compensação. 
 

DEMAIS INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 
Valor mínimo para aplicação inicial: R$5.000,00 (cinco mil reais);  
Valor máximo para aquisição de cotas: Não há; 
Valor mínimo para movimentação: R$ 1.000,00 (mil reais); 



 

FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
AUSTRO INSTITUCIOAL TÍTULOS PUBLICOS ATIVO FUNDO  DE INVESTIMENTO 
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 
CNPJ/MF: 28.052.296/0001-03 
Informações referentes a março de 2018 

 

 

  
Versão – 13/04/2018 - Página 6 

 

  

Valor mínimo para permanência no FUNDO: R$50.000,00 (cinquenta mil reais); 
Carência: Não há 
 
Horário Limite para Solicitações de Aplicações de Recursos e Resgates de Cotas: 09h30 às 13h (Horário de Brasília). 
 
Para fins de emissão de cotas do FUNDO, será utilizado o valor da cota apurado no 1º (primeiro) dia útil seguinte à efetiva 
disponibilidade dos recursos investidos pelo cotista, desde que a solicitação de aplicação de recursos seja realizada até o horário 
máximo permitido para movimentação.  
 
Para fins de resgate de cotas do FUNDO será utilizado o valor da cota apurado no 1º (primeiro) dia útil seguinte, desde que 
realizada até o horário máximo para movimentação de recursos permitido. O pagamento de resgate de cotas do FUNDO será 
efetuado no 4º (quarto) dia útil subsequente à respectiva solicitação de resgate. 
 
Todo e qualquer feriado no âmbito estadual ou municipal na praça sede do ADMINISTRADOR, bem como o dia em que não 
houver expediente bancário, em virtude de determinações de órgãos competentes, não será considerado dia útil para fins de 
aplicações e resgates. 
 
 
A emissão de cotas em feriados de âmbito estadual, ou municipal, na praça em que está sediada a ADMINISTRADORA, será 
efetivada pelo valor da cota em vigor nesses dias. 
 
As cotas do FUNDO, expressas em moeda corrente nacional, correspondem a frações ideais de seu patrimônio, e serão 
escriturais e nominativas. As cotas do FUNDO conferirão iguais direitos e obrigações aos cotistas. 
 
O valor da cota do dia, calculado diariamente com base em avaliação patrimonial que considere o valor de mercado dos ativos 
financeiros integrantes da Carteira, é resultante da divisão do valor do patrimônio líquido pelo número de cotas do FUNDO, 
apurados, ambos, no encerramento do dia, assim entendido, o horário de fechamento dos mercados em que o FUNDO atua, 
considerando-se apenas os dias úteis. 
 

A cota do FUNDO não pode ser objeto de cessão ou transferência, salvo por decisão judicial, execução de garantia ou sucessão 
universal. 

A qualidade de cotista caracteriza-se pela inscrição do nome do titular no registro de cotistas do FUNDO. Somente podem votar 
na assembleia geral os cotistas do FUNDO inscritos no registro de cotistas na data da convocação da assembleia, seus 
representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. 

Os ativos que compõem a carteira do FUNDO estão, por sua natureza, sujeitos a flutuações de preços/cotações de mercado, aos 
riscos de crédito e liquidez. As variações de preços e cotações podem acarretar perda patrimonial ao FUNDO, não sendo a 
ADMINISTRADORA responsável por qualquer depreciação dos bens em Carteira, ou por eventuais prejuízos em caso de 
liquidação do FUNDO ou resgate de cotas. 

Caso o FUNDO possua posições ou operações em curso que possam vir a ser prejudicadas pela sua divulgação, o demonstrativo 
da composição da carteira poderá omitir a identificação e quantidade das mesmas, registrando somente o valor e sua 
percentagem sobre o total da carteira. 

As operações omitidas com base no parágrafo anterior deverão ser colocadas à disposição dos cotistas no prazo máximo de 30 
(trinta) dias após o encerramento do mês. 

Caso o cotista não tenha comunicado à ADMINISTRADORA a atualização de seu endereço, seja para envio de correspondência 
por carta ou por meio de meio eletrônico, a ADMINISTRADORA ficará exonerada do dever de prestar-lhe as informações 
previstas neste formulário a partir da última correspondência que houver sido devolvida por incorreção no endereço declarado.  

 

 


