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FUNDAMENTOS DO RATING  

O Comitê de Classificação de Risco da Austin Rating, em reunião realizada no dia 13 de 

setembro de 2018, afirmou a classificação ‘QG 3’ para a Constância Investimentos Ltda. 

(Constância Investimentos / Gestora / empresa). A perspectiva do rating é estável. Esta 

classificação não define de nenhuma forma o perfil de risco dos ativos geridos pela empresa 

e não configura recomendação de investimento para todos os efeitos. São gestores de 

recursos que apresentam qualidade de gestão e ambiente de controles bons.  

A Constância Investimentos Ltda. teve autorização de funcionamento em 24/09/2009 através 

de Ato Declaratório nº 10.610 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários, para prestar 

serviços profissionais de administração de recursos de terceiros, inicialmente concentrando-

se na gestão de fundos de investimentos de renda variável. No ano de 2015, a empresa 

incorporou as gestoras NP Investimentos e Principia Capital Management, ampliando seu 

escopo de atuação. Adicionou fundos, estratégias, recursos humanos, sistemas informáticos 

às atividades da empresa, bem como reforçou as áreas de gestão, análise, distribuição e back-

office. Em 2017, desenvolveu e estruturou uma área de gestão de patrimônios, admitindo um 

novo sócio com importante carteira de clientes, passando a administrar ativos financeiros no 

Brasil e no exterior. 

O capital social da empresa é de R$ 99.231,00, todo ele integralizado em moeda corrente 

nacional e dividido em 99.231 quotas, no valor nominal de R$ 1,00. A Gestora é controlada 

predominantemente pela Constância Participações Ltda. (99,898% de participação no total das 

quotas da sociedade). Esta, por seu turno, tem como principais sócios, Cassiano Augusto 

França Leme (32,16% de participação no total de quotas), Julio de Morais Erse (21,90%), 

Bernardo Goldsztajn (19,96%) e Marcelo Delgado da Silva Paixão (19,70%). A Gestora é 

independente, não pertence a grupo econômico ou instituição financeira com atividades no 

mercado financeiro e de capitais e não presta serviços de administração, controladoria ou 

custódia. A totalidade das quotas do capital social da sociedade é detida por sócios atuando 

com dedicação integral e exclusivamente na Gestora. 

A Constância Investimentos atende aos investidores com a gestão discricionária de fundos 

abertos das categorias ações e multimercados e, com o serviço de gestão de patrimônio.  No 

segmento de fundos abertos, possui foco em estratégias no mercado acionário, fazendo uso 

de instrumentos financeiros derivativos (ex.: opções, futuros, índices, ETFs), análise 

sistemática e value investing. Oferece igualmente serviço de gestão customizada para 

mandatos fechados. No segmento de gestão de patrimônio, são desenvolvidas carteiras 

administradas customizadas para cada cliente, são propostas soluções financeiras completas, 

planejamento familiar e patrimonial, sucessão, eficiência fiscal de estruturas de investimento, 

entre outros serviços.  

A Constância Investimentos tem como objetivo o crescimento orgânico do volume de ativos 

sob gestão através do aumento anual da captação líquida positiva, da valorização das cotas 

dos fundos, bem como de eventuais transferências de patrimônio de fundos e carteiras 

administradas geridos por outras empresas. O plano de negócios da Gestora não contempla 

a atuação em outros segmentos da indústria de fundos, a exemplo de fundos líquidos das 

categorias, DI, crédito privado, cambial, bem como fundos ilíquidos como de investimento 

imobiliário e fundos de participações. A meta da Gestora é aumentar o volume de ativos sob 

gestão e ampliar o relacionamento com fundos de pensão e regimes próprios de previdência 

complementar, além de manter vigentes contratos de distribuição com plataformas eletrônicas 

abertas de investimento visando a ampliação dos volumes captados no fundo com a estratégia

http://www.austin.com.br/
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long-only da empresa - Constância Fundamento FIA e com o fundo multimercado Constância Absoluto FIM. No final de 

dezembro de 2017, o passivo da Constância Investimentos se compunha de 101 aplicadores pessoas físicas(79,041% do 

total da captação), 1 pessoa jurídica não financeira ou institucional (0,09% do total), 2 fundos de investimentos (1,21% do 

total), 9 investidores institucionais previdenciários (6,80% do total) e 2.253 clientes advindos de distribuidores de fundos 

(12,88% do total). 

Com o processo de investimento adotado na gestão discricionária dos fundos, a atual estrutura física, equipe, equipamentos 

e sistemas informáticos da empresa, apresentam capacidade ociosa, podendo abrigar um volume maior de recursos sob 

gestão. Ademais, pelo processo de investimento em curso que contempla um acompanhamento sistemático e com agilidade 

de um número significativo de ativos, a Gestora consegue realizar uma análise aprofundada de ativos e construir carteiras 

sem restrições que dificultem ou penalizem o objetivo de investimento proposto para os fundos.  

A Constância Investimentos conta com uma equipe de quinze profissionais situados nas duas áreas de atuação da empresa 

- gestão discricionária de fundos de investimento e gestão de patrimônio - ambas coordenadas por Cassiano Augusto França 

Leme. A gestão discricionária de fundos envolve as atividades relacionadas ao processo de investimentos, sendo a gestão e 

execução sob a responsabilidade de Julio de Morais Erse, a análise de métodos quantitativos por Marcello Delgado da Silva 

Paixão, a modelagem, integração e risco por Rogério Oliveira, a integração computacional por Arnold Veldhorst e a análise 

fundamentalista por Gustavo Akamine.  A Distribuição e Marketing dos fundos fica a cargo de Luiz Fernandes e conta com 

uma colaboradora. As atividades de compliance estão sob a responsabilidade de Ivan Padilha e o controle das operações por 

Gabriel de Oliveira. A gestão de patrimônio encontra-se sob a comando de Bernardo Goldsztajn e contam com a participação 

de três profissionais atuando na análise e relacionamento com investidores. 

A empresa conta com quatro instâncias formais de discussão e decisão, a saber: i) Comitê Executivo - em que se discutem e 

aprovam matérias dispostas no Acordo de Quotistas da empresa, o orçamento anual e programa de metas, políticas de 

remuneração e de participação, estrutura organizacional, contratação/demissão de executivos chave e iniciativas estratégicas,  

além do  acompanhamento dos resultados e metas; ii) Comitê de Investimentos - são definidos os mandatos junto aos 

investidores, aprovação de novas estratégias sistemáticas, de teses de investimento individuais, de produtos de gestores 

terceiros para gestão de patrimônio, bem como são discutidos e avaliados os resultados das estratégias e alocações 

individuais e identificadas oportunidades de melhoria no processo de gestão; iii) Comitê de Risco e Compliance - em que se 

aprovam as  políticas de controle de risco de mercado, de crédito, de liquidez e operacional da Gestora, além do 

acompanhamento e verificação da eficácia das políticas aprovadas; e iv) Comitê Comercial - fórum de aprovação de criação 

e descontinuação de produtos, estabelecimento de políticas de preço, de rebate e comissões, abertura e encerramento de 

relacionamento com parceiros fiduciários e estratégia comercial de captação. 

Em agosto de 2018, a Constância Investimentos detinha um volume total de recursos sob gestão (AUM) de R$ 908,7 milhões, 

sendo R$ 171,4 milhões em fundos de investimento abertos e exclusivos, R$ 38,2 milhões em 28 carteiras administradas e 

R$ 699,0 milhões em 108 carteiras administradas domiciliadas offshore. Do total de R$ 171,4 milhões, R$ 107,4 milhões 

encontravam-se alocados no Constância Fundamento FIA, R$ 7 milhões no Constância Absoluto FIM, R$ 15 milhões no 

Easynvest RF CP, R$ 23,7 milhões no fundo exclusivo Novo Bittencourt FIM e R$ 16,3 milhões no fundo exclusivo Maxwell 

FIC FIM CP.  

O fundo Constância Fundamento FIA iniciou suas atividades em out/09. Trata-se de um fundo de ações que busca unir 

ferramentas estatísticas quantitativas e análise fundamentalista tradicional para compor uma carteira long only com retornos 

que superem o índice Ibovespa no longo prazo. O fundo possui volatilidade histórica abaixo deste referencial e diversificação 

entre 50 e 70 posições na carteira. Posições de maior concentração passam por mais observação e análise fundamentalista. 

Encontra-se adaptado às Resoluções 3.722 e 3.922. 

O fundo Constância Absoluto teve início em abr/18 e é fruto da política de investimento do Equity Hedge FIM. Trata-se de um 

fundo multimercado dotado de menor volatilidade que o Equity Hedge e investe em um conjunto diversificado de estratégias 

tais como long/short ações, long/short taxas de câmbio, estratégias de volatilidade baseada em opções, estratégias de taxas 
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de juros, estratégias de crédito, entre outras. O fundo pode fazer uso de posições compradas e vendidas nos mercados nos 

quais atua, por meio de qualquer instrumento financeiro disponível no país ou no exterior. 

Já as carteiras administradas têm seus objetivos definidos a partir do objetivo e adequação ao perfil de risco/retorno 

previamente estabelecido com o investidor. 

No presente período de monitoramento  compreendido entre dezembro de 2017 e agosto de 2018, a Constância Investimentos 

apurou uma captação líquida positiva de R$ 280,2 milhões, sendo R$ 219,7 milhões em dez/17, advindos predominantemente 

da transferência de carteiras administradas offshore para a Gestora em dez/ 17, bem como de um fundo de renda fixa 

pertencente a uma plataforma aberta de investimentos – Easyinvest RF CP e um fundo de fundos – Maxwell FIC FIM CP,  da 

mesma forma transferidos para a área de gestão de patrimônio da Constância Investimentos.  

Esta evolução observada no período de monitoramento, aliada à rentabilidade positiva dos fundos de investimento sob gestão, 

proporcionou à Gestora receitas líquidas de serviços (com taxas administração e performance), em um patamar superior às 

despesas operacionais incorridas, gerando resultado líquido positivo recorrente e uma lucratividade moderada na atividade 

de gestão e alocação de recursos.  

As notas atribuídas pela Austin Rating obedecem a uma escala de classificação nacional e servem como parâmetro de 

comparação entre as gestoras atuando no Brasil e, eventualmente, com atividades no exterior. O processo analítico da Austin 

Rating leva em conta, entre outros, os aspectos relacionados à administração geral, como o tempo de atuação e maturidade 

profissional da gestora, marcada pelo volume de recursos sob gestão, a busca constante de boas práticas empresariais e a 

sua adequação aos requerimentos regulatórios aplicados na sua atividade. São consideradas, por outro lado, as políticas e 

os processos de gestão de investimentos, de gestão de riscos, de controle e compliance, refletidos na efetividade de suas 

estruturas de tomada de decisão e de controle. O rating considera, ainda, os produtos oferecidos caracterizando seu ativo, o 

seu passivo refletido no perfil dos seus clientes, a performance dos fundos geridos, e a solidez financeira intrínseca da 

empresa manifestada na evolução das taxas de administração e performance auferidas, no controle das despesas 

operacionais e nos indicadores de rentabilidade.   

A afirmação do rating ‘QG 3’ encontra-se amparada na metodologia da Austin Rating de qualidade de gestão de empresas 

gestoras de recursos e está sustentada preponderantemente nos aspectos qualitativos e quantitativos, a saber: 

(i) muito boa formação acadêmica e experiência profissional da equipe de colaboradores da Gestora, com passagens por 

instituições financeiras e outras gestoras de recursos. Os profissionais apresentam muito bom conhecimento técnico nas áreas 

de análise de investimentos, modelagem e métodos quantitativos, gestão de recursos, gestão de patrimônio, controle de 

operações, de riscos, compliance e relacionamento com investidores; 

(ii) foco de atuação bem definido da empresa no segmento de gestão discricionária de fundos de investimentos de renda 

variável sendo ampliada a grade de produtos com um fundo multimercado com conjunto diversificado de estratégias e a 

transferência da gestão de um fundo de renda fixa para a Gestora;  

(iii) boa dispersão dos produtos oferecidos pela Gestora para um grupo variado de aplicadores classificados por categoria de 

investidor; em mar/18, o passivo on shore da Gestora apresentava-se pouco concentrado em torno dos maiores aplicadores, 

cabendo ao maior investidor por apenas 1,2% do total do AUM; os cinco maiores por 5,26% e os dez maiores por 7,99%; 

(iv) funcionamento de uma área de wealth management, atuando na alocação de recursos junto ao segmento de pessoas 

físicas com longo tempo de relacionamento com a equipe de gestão de patrimônio, o que contribui para a diversificação e 

maior estabilidade no passivo da Constância Investimentos, um patamar de receitas recorrentes a partir deste ano; 

(v) potencial aumento do volume de ativos sob gestão, tendo sido desenvolvido relacionamento comercial com um conjunto 

variado de aplicadores classificados por categoria de investidor (ex.: pessoas físicas, distribuidores e plataformas abertas de 

investimento de corretoras de valores; investidores institucionais e institutos de previdência complementar de estados e 

municípios); 
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(vi) ao longo do período de monitoramento, a equipe da Constância Investimentos se apresentou melhor dimensionada nas 

áreas de compliance e relacionamento com investidores, sendo preservadas as equipes de gestão de investimento, análise, 

risco e o rigor requerido nas etapas do processo de investimento, com a segurança quanto à adequação às normas, limites, 

mitigação de riscos, procedimentos e mandatos estabelecidos na gestão dos fundos, bem como no perfil e alinhamento dos 

investidores com a filosofia de investimento da Gestora; 

(vii) boa política de recursos humanos na Constância Investimentos, com um programa de partnership e remuneração em 

funcionamento e um Acordo de Acionistas vigente que dispõe entre outros pontos para a entrada e saída de sócios, a 

compra/venda de quotas, sucessão e avaliação do valor da empresa, o que gera alinhamento de interesses, transparência, 

clareza e mitiga eventual turnover de sócios e colaboradores;  

(viii) boa governança corporativa no ambiente da empresa com a presença de uma Assembleia de Quotistas, de um Comitê 

Executivo reunido em bases bimestrais, de um Comitê de Investimentos realizado mensalmente, do Comitê de Risco e 

Compliance trimestral e do Comitê Comercial mensalmente realizados. As pautas e deliberações dos comitês são registradas 

eletronicamente em atas e assinadas pelos participantes; 

(ix) muito bom processo de investimento, combinando técnicas quantitativas visando a seleção, com agilidade, de um grande 

número de empresas, com a análise detalhada de um número mais restrito de ativos (que potencialmente justifiquem a 

alocação de recursos, tendo como base uma visão de valor de longo prazo) e estratégias de investimento em instrumentos 

financeiros derivativos;  

(x) a equipe de análise/gestão apresenta senioridade, domínio do método de análise, definição e testes de indicadores 

quantitativos de risco/retorno, bem como de setores e empresas analisadas, e encontra-se bem dimensionada para o número 

de casos de investimento acompanhados; a gestão de investimentos propriamente dita é bem organizada em torno do gestor 

principal e de gestores exercendo concomitantemente a atividade de análise;  

(xi) a Gestora conta com muito boa metodologia própria de seleção de empresas elegíveis para a cobertura, tendo por base 

indicadores de avaliação, qualidade, crescimento, entre outros, bem como de método de análise estatística proprietário que 

mede os retornos associados aos fatores de risco (valor, qualidade e preço técnico) das ações;  

(xii) destacável investimento em tecnologia e em capital humano para garantir a fase de métodos quantitativos, acima 

mencionada, com a integração de modelos e teste de estratégias ao processo de investimento; a Gestora conta com sistema 

informático proprietário acoplado à captura de dados financeiros de acesso público, com vistas ao tratamento destes dados, 

construção de indicadores, realização de testes estatísticos, visando a formação de carteiras e gestão dos riscos; 

(xiii) a fase de análise fundamentalista conta com uma lista de mais de 300 ações listadas segundo os critérios acima, sendo 

esta periodicamente alterada, o que denota um elevado acervo de setores e empresas passíveis de cobertura pela equipe de 

análise e diversidade de opções de papéis para a gestão do fundo de renda variável;  

(xiv) a gestão de riscos encontra-se devidamente sintonizada com o processo de investimento, inicialmente na seleção dos 

ativos tendo como critérios os fatores de risco acima comentados, passando pela fase de composição do portfólio levando-se 

em conta limites de exposição setorial, individual e por liquidez das ações, até o monitoramento frequente das carteiras, das 

ações em particular e suas teses de investimento; a Gestora dispõe de muito boa metodologia de análise e mensuração de 

riscos, alinhada com o objetivo, público alvo e política de investimentos dos fundos sob gestão;  

(xv) a Gestora conta com a presença de equipamentos, sistemas informáticos, sistema de telefonia, de eletricidade, aptos 

para trabalhar em redundância e/ou com acesso disponível e rápida recuperação das informações, bem como mecanismos 

diários de proteção e arquivamento de dados, segurança da informação, no break, links dedicados, entre outras iniciativas 

visando o controle do risco operacional e a garantia da continuidade das atividades da Gestora sem comprometer a qualidade 

e segurança do serviço prestado aos clientes;  
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(xvi) a Gestora busca estar em conformidade com as principais práticas e normas que norteiam a atividade de gestão de 

recursos, baseada em instruções e atos normativos expedidos por órgãos reguladores, dispondo de políticas documentadas 

e atualizadas, bem como do Relatório de Conformidade do ano de 2017; em linha, a Constância Investimentos contratou 

profissional de mercado com ampla experiência nas áreas de operações e compliance com vistas a garantir a segurança dos 

processos da empresa, bem como a conformidade com relação a temas relevantes e aspectos regulatórios relacionados com 

as atividades de gestão de recursos de terceiros e de patrimônio;  

(xvii) bom disclosure das informações disponibilizadas ao público em seu website, seja no que toca à Gestora propriamente 

dita (ex.: apresentação institucional, políticas requeridas pela ICVM 558), bem como quanto aos fundos sob gestão (ex.: 

lâminas, regulamentos, cartas ao investidor); 

(xviii) o fundo de investimento em ações tem apresentado uma boa relação risco/retorno com o emprego de instrumentos 

financeiros de derivativos capazes de mitigar o aumento de volatilidade observada em determinados períodos e tem superado 

seu benchmark e com menos volatilidade desde seu início de funcionamento e em janelas de comparação mais longas, em 

que pese não tenha superado seu respectivo referencial no presente ano de 2018 até o encerramento do mês de agosto 

passado.   

Por outro lado, a Austin Rating pondera como fatores que limitam a classificação:  

(i) apesar da empresa possuir bom tempo de atuação e de track record no fundo de ações sob gestão, a Constância 

Investimentos é fruto da combinação com duas outras empresas (Principia Capital Management e NP Investimentos) e da 

união das habilidades adquiridas nestas gestoras (value investing, gestão sistemática e de derivativos), tendo assim a equipe 

da Gestora moderado período atuação em conjunto, bem como com as áreas de gestão de patrimônio, compliance e de 

relacionamento com investidores, o que exige o devido acompanhamento da estratégia de gestão em curso, o sucesso no 

crescimento da empresa, sua capacidade de ampliação dos ativos sob gestão, a possibilidade de lançamento de novos fundos 

ou adaptação de veículos de investimento a um outro perfil de risco, da política de recursos humanos e a retenção dos bons 

colaboradores, bem como do desempenho do gestor, da análise e dos controles em funcionamento;  

(ii) desconsiderando os recursos oriundos da recente transferência de carteiras administradas para a Gestora, a Constância 

Investimentos apresenta um volume reduzido de ativos sob gestão e uma participação relativamente pequena no mercado 

brasileiro, situando-se na 336ª posição em jul/18, no ranking elaborado pela Associação Brasileira das Entidades dos 

Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA; 

(iii) embora possua uma política de partnership definida, o quadro societário conta com a participação relevante de quatro 

sócios e uma participação mais reduzida dos demais sócios e colaboradores, fato que em tese pode proporcionar um aumento 

no turnover, a perda de memória organizacional para determinadas atividades, e eventualmente, afetar o processo de 

investimento e a prestação de serviços aos clientes; não obstante isso, cabe mencionar a entrada de um profissional na 

sociedade para atuar nas áreas de operações e compliance;  

(iv) embora o processo de investimento adotado pela Constância Investimentos tenha sido desenvolvido e testado 

internacionalmente em mercados maduros há mais de duas décadas, torna-se um desafio por parte da Gestora tornar 

assimilável e comprovadamente bem sucedido este modelo de gestão no mercado brasileiro, por um lado pelas tradicionais 

dificuldades de disseminação de uma cultura de renda variável, junto a diferentes classes de investidores, ou pelo fato de que 

os aplicadores locais associam o investimento em ações, às técnicas de análise tradicionais e/ou processo de investimento, 

unicamente ligados à escola fundamentalista e suas variantes dentro deste modelo de análise e de tomada de decisão; 

(v) a conjuntura do ano corrente apresenta importantes desafios no âmbito interno, com as incertezas naturalmente advindas 

da dinâmica do processo eleitoral, da plataforma econômica, adoção do plano de governo do candidato presidencial eleito, e 

seu impacto nas cotações das ações negociadas na bolsa de valores, o que pode tornar mais dificultosa a captação de novos 

recursos para a Gestora;  

 



                                                     Gestão de Recursos 

CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA. 
 

 

 

 

6 

(vi) ainda que índices de inflação locais permaneçam controlados, o que enseja o Banco Central do Brasil a manter as taxas 

de juros básicas nos atuais patamares reduzidos, a instabilidade econômica observada em determinados países emergentes, 

com a desvalorização cambial de suas moedas e elevação das taxas básicas de juros, aliado ao referido  aumento da 

volatilidade no mercado ante as incertezas eleitorais, pode motivar o aumento das taxas de juros básicas locais, reduzindo 

assim,  a atratividade de investimentos mais arriscados (ex.: fundos multimercado, ações); 

(vii) por se concentrar, sobretudo, em uma classe de produtos (fundos de ações e multimercados multiestratégias) não é 

garantida, a permanência dos atuais recursos na Gestora, dado uma rentabilidade negativa dos fundos sob sua gestão,de 

uma melhor performance de outras gestoras ou de produtos com uma relação risco/retorno mais atrativa para os investidores;  

(viii) a Constância Investimentos encontra-se concentrada em estratégias de investimento que contam com a presença de 

outros concorrentes no mercado, estando sujeita, a períodos de maior dificuldade na gestão de ativos, retração da captação 

e saída de recursos para veículos mais conservadores ou similares que apresentem uma melhor relação risco/retorno; 

(ix) apesar de serem favoráveis os indicadores de várias empresas com ações negociadas na Bovespa, denotando  

atratividade pelo mercado acionário brasileiro, um evento de stress como um desfecho eleitoral desfavorável para a economia 

e mercados, pode provocar uma queda destacável na cota do fundo de ações no curto prazo, fato que será parcialmente 

mitigado com o emprego de instrumentos de proteção ao risco e a baixa concentração individual por ação no portfólio do 

Constância Fundamento;   

(x) embora a estrutura operacional da Constância Investimentos esteja melhor dimensionada, a concentração das atividades 

de operações e compliance sob uma mesma coordenação, acarretam, conceitualmente, numa maior suscetibilidade a conflitos 

de interesse e requer sua capacidade de monitorar tempestivamente e minimizar eventos e falhas de natureza operacional e 

de desconformidade regulatória e jurídica; da mesma forma, a atual não segregação física entre as atividades de gestão de 

recursos de terceiros e gestão de patrimônio exige maiores esforços de controle com vistas a mitigar conflitos de interesse, 

erros e falhas operacionais;  

(xi) embora a análise fundamentalista propriamente dita seja uma parte do processo de investimento e a Gestora tenha 

destinado um profissional para atuar exclusivamente com esta atividade, a Constância Investimentos ainda apresenta um 

número reduzido de analistas, considerando o peso das posições direcionais a e de longo prazo nos portfólios dos fundos de 

ações e multimercado;  

(xii) apesar de exibir evolução ao longo de 2018, com a contabilização das receitas advindas da área de gestão de patrimônios 

desde o final do ano passado, a Gestora apresenta reduzida lucratividade dado o atual volume de ativos sob gestão 

discricionária; positivamente, entretanto, as taxas de administração têm ficado em linha com as cobradas no mesmo segmento 

econômico de aplicadores por outras gestoras, e o desempenho dos fundos ficado um nível superior ao das despesas 

incorridas, levando a um lucro anual a cada exercício fiscal, o que lhe tem garantido recursos necessários para investir em 

tecnologia, recursos humanos, expansão comercial e controles, visando a constante melhoria da qualidade dos serviços 

prestados aos clientes; 

(xiii) embora haja boa visibilidade nas informações e nas práticas de governança corporativa nas atividades da Gestora, a 

Constância Investimentos não dispõe de auditoria externa nas demonstrações financeiras da empresa, o que, em existindo, 

conferiria maior transparência nas informações contábeis ao público, bem como no desempenho econômico-financeiro da 

empresa. 

 

 

 

 

 



                                                     Gestão de Recursos 

CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA. 
 

 

 

 

7 

Perspectiva e Fatores de Sensibilidade da Classificação  

A perspectiva estável do rating está ligada à evolução dos aspectos supracitados, especialmente no que diz respeito ao 

sucesso da estratégia implantada, a evolução do volume de recursos sob gestão, ao desempenho das carteiras administradas 

e dos fundos de investimento.  

Qualquer impedimento à manutenção do volume de recursos sob gestão no médio prazo que gere redução considerável do 

atual patamar de AUM reportado, levando a Gestora a registrar prejuízo e não conseguir manter a capacidade de realizar 

investimentos em pessoal e/ou em infraestrutura, ampliar o turnover de colaboradores, poderá motivar uma nova avaliação e 

possível rebaixamento do rating. Igualmente, mudanças no processo decisório e na análise de investimentos, que ocasionem 

rentabilidade inferior aos benchmarks de forma recorrente, podem ensejar uma redução do rating. 

Por outro lado, a alteração da perspectiva para positiva ou a elevação do rating, encontra-se associada à consolidação da 

estratégia em curso, que contempla, dentre outros aspectos, o crescimento do volume de recursos sob gestão, o bom 

desempenho dos fundos de investimentos, geração de lucros recorrentes, estabilidade/crescimento do quadro de 

colaboradores e aperfeiçoamento dos controles de risco e do ambiente de compliance. 
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Quadro Societário – Constância Investimentos Ltda.* (nov/17) 

Sócio Nº de Quotas Detidas Valor (R$) Participação no Capital Social (%) 

Constância Participações Ltda. 99.130 99.130,00 99,898 

Arnold AdriaanVeldhorst 99 99,00 0,1 

Fátima Guedes Gellhaar 1 1,00 0,01 

Natalie GoldaRafeaKlajman 1 1,00 0,01 

Total 99.231 99.231,00 100,00 

* sujeito à aprovação junto à Junta Comercial do Estado de São Paulo 
Fonte: Constância Investimentos Ltda.  
 
 

Quadro Societário - Constância Participações Ltda. (mai/18) 

Sócio Nº de Quotas Detidas Valor (R$) 
Participação no Capital 

Social (%) 

Casiano Augusto França Leme 31.944 31.944,00 32,16 

Julio de Morais Erse 21.754 21.754,00 21,90 

Bernardo Goldsztajn 19.827 19.827,000 19,96 

Marcello Delgado da Silva Paixão 19.568 19.568,00 19,70 

Rogério de Deus Oliveira 3.970 3.970,00 4,00 

Gustavo Gomide Akamine 2.067 2.067,00 2,08 

Quotas em Tesouraria 200 200,00 0,20 

Ivan Alvarez de Toledo Ferreira do Amaral Padilha   100 100,00 0,10 

Total 99.430 99.430,00 100,00 

Fonte: Constância Investimentos Ltda.  
 

Captação Líquida - (em R$) 

Mês 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

janeiro 125.000 796.458 -177.983 -536.479 -484.656 -402.470 2.324.668 2.095.603 9.773.723 

fevereiro 50.000 635.000 1.000.000 258.531 -105.012 -651.135 410.126 -2.407.501 6.016.093 

março 510.001 280.897 620.000 1.419.050 -392.236 -56.869.722 -1.250.715 3.974.468 26.844.116 

abril 363.000 -102.741 -2.288.760 -900.700 -216.027 -19.979.635 -2.486.696 5.313.548 549.700 

maio 0 650.000 0 -25.955 -1.120.650 -9.638.754 -659.596 5.365.294 11.612.622 

junho 450.000 180.000 -203.790 -2.901.860 -3.623.197 -6.909.254 -1.081.386 -220.050 74.234 

julho 100.000 0 0 -9.106.000 0 -13.048.047 -2.301.299 2.794.643 6.589.454 

agosto 2.100.000 685.037 0 -100.000 -2.734.832 -15.883.885 19.137 3.472.055 -957.854 

setembro 190.000 200.000 -1.270.189 0 -631.693 1.582.107 299.994 6.094.421  

outubro 200.000 200.000 0,00 0 0,00 2.425.973 755.568 82.690.166  

novembro 350.000 0 -1.457.167 -271.530 0,00 1.504.470 -2.342.869 452.394.848  

dezembro 300.000 -693.846 -30.825 0 0,00 2.327.583 1.128.957 219.751.544  

Total 4.738.001 2.830.805 -3.808.714 -12.164.943 -9.308.304 -115.542.769 -5.184.111 781.319.039 60.502.088 

Fonte:Constância Investimentos Ltda.  
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Volume de Recursos sob Gestão (em R$ mil) 

Categoria dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 dez/17 ago/18 

Fundos de Investimento 
exclusivos 

- - - - - - - 23.028 23.698 

Fundos de Fundos        18.792 18.324 

Fundos de Investimento 
abertos 

223.867 169.106 92.628 125.212 77.173 89.699 72.466 68.335 114.409 

  Multimercado  200.489 114.925 62.112 92.096 49.916 34.528 12.875 7.482 6.846 

  Renda Fixa          14.982 

  Ações 23.379 54.181 30.516 33.116 27.257 55.171 59.591 60.853 107.407 

Fundos offshore  45.418 50.476 47.800 50.279 67.906 55.958 - - 

Carteiras administradas - - - - - - - 34.000 38.224 

Carteiras offshore - - - - - - - 640.288 629.026 

TOTAL 223.867 214.524 143.104 173.012 127.452 157.605 128.424 784.444 908.664 

Fonte: Constância Investimentos Ltda.  
 

Patrimônio Líquido (em R$ mil) 

Fundo Início Categoria Dez-12 Dez-13 Dez-14 Dez-15 Dez-16 Dez-17 Ago-18 

Constância Fundamento 16/10/2009 FIA Livre Aberto 17.082 19.668 19.236 8.201 18.113 68.664 107.407 

Constância Absoluto FIM 13/04/2018 
Multimercado 
Multiestratégia 

Aberto 

- - - - - - 7.002 

Easyinvest RF CP 10/05/2018 
Multimercado 
Multiestratégia 

 

- - - - - - 14.982 

Novo Bittencourt FIM 07/11/2017 
Multimercado 
Multiestratégia 

Fechado 
- - - - - 21.469 23.698 

Maxwell FIC FIM CP 15/12/2017 

Multimercado 
Mustiestratégia 

Fechado 
- - - - - 18.792 18.324 

Constância Equity Hedge* 

 
Multimercado 

Multiestratégia Aberto 
8.710 9.355 9.762 33.345 12.875 7.653 - 

Luma* 

 Multimercado 
Multiestratégia 

Fechado 
- - - 40.026 41.478 - - 

NP Hedge FIM* 

 

Incorporado - FIM 53.402 82.741 40.153 1.183 - - - 

Constância FIA* 

 

Incorporado - FIA 13.434 13.448 8.021 6.944 - - - 

Oxford BalancedFund* 

 

Offshore - ICON fund 50.476 47.800 50.279 67.906 55.958 - - 

TOTAL 

 

 63.910 61.248 58.300 157.605 128.424 116.579 171.413 

* fundos descontinuados 

Fonte: Constância Investimentos Ltda. 
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Rentabilidade Acumulada Anual (em %) 

Fundo Início 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Jan. a 

Ago./18 

Fundamento 16/10/09 14,32% -8,09% 19,67% 6,24% 5,63% 8,83% 35,41% 32,51% 1,70% 

Constância Absoluto 
FIM 

13/04/18 - - - - - - - - 4,34% 

Easynvest RF CP 10/05/18 - - - - - - - - 1,98% 

Novo Bittencourt FIM 07/11/17 - - - - - - 
- 

- 2,06% 

Maxwell FIC FIM CP 15/12/17       
 

- 1,81% 

CDI (fechamento)  9,75% 11,60% 8,41% 8,07% 10,80% 13,20% 14,00% 9,95% 4,32% 

Ibovespa 
(fechamento) 

 1,04% -18,11% -1,40% -15,50% -2,91% -13,32% 38,93% 26,86% 0,36% 

Dólar comercial 
(fechamento) 

 -4,77% 12,34% 9,46% 15,49% 12,67% 49,12% -18,01% 1,50% 26,40% 

Fonte:Constância Investimentos Ltda. 
 

 

 

Rentabilidade por períodos (em %) 

Fundo Início Ago/18 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 

Fundamento 16/10/09 -2,77% 2,71% -6,66% 8,39% 40,45% 78,94% 

Constância Absoluto FIM 13/04/18 2,34% 1,85%         

Easynvest RF CP 10/05/18 0,57% 1,67%         

Novo Bittencourt FIM 07/11/17 -0,07% 0,51% -0,02%       

Maxwell FIC FIM CP 15/12/17 0,03% 0,55% -0,29%       

CDI (fechamento)  0,57% 1,66% 3,24% 6,84% 19,74% 78,94% 

Ibovespa (fechamento)  -3,21% 0,80% -10,16% 8,25% 32,43% 64,46% 

Dólar comercial (fechamento)  12,53%   29,12% 32,16% 28,55% 16,83% 

Fonte:Constância Investimentos Ltda. 
 

 

 

Desempenho (em R$ mil) 

Dados Financeiros*  2014 2015 2016 2017 

Receita Líquida de Serviços 1.227 1.244 1.139 1.948 

Despesas Operacionais e Administrativas 534 729 669 813 

Resultado Operacional 693 515 470 414 

Resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social  693 515 470 868 

Lucro Líquido  693 515 364 868 

Receita Líquida de Serviços/Total de Recursos sob Gestão (%) 0,96 0,79 0,89 1,67 

Despesas Operacionais/ Receita Líquida de Serviços (%) 43,52 58,60 58,74 41,73  

* demonstrações financeiras não auditadas 

Fonte: Constância Investimentos Ltda. 
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Resumos Profissionais 

Cassiano Augusto França Leme -É graduado em Administração Pública pela EAESP – SP – FGV. Possui Master in Business 

Administration - MBA - pela Columbia University - NY. Foi Gestor de investimentos em private equity no J.P. Morgan & Co. 

Inc. e na Darby Overseas Investments. Foi sócio da Mídia Investimentos/Sextante Investimentos. Atuou como Diretor 

Financeiro e de Relação com Investidores na Medial Saúde S/A e na T4F Entretenimento S/A. É sócio e diretor responsável 

pela gestão de risco, PLD e compliance da Constância Investimentos Ltda. 

Marcello Delgado da Silva Paixão - É graduado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 

– UFRJ. É Mestre em Matemática Aplicada pelo IME - USP e MBA - Finanças pela Columbia University- NY. Foi Vice-President 

atuando com global derivatives no Banco Santander - España e com equity derivatives na Merrril Lynch. Foi sócio da Efuturo 

- Portal Financeiro.Foi head de alocação e head de produtos no Deutsche Bank – Max blue. Foi sócio gestor da Principal 

Capital Management. É sócio gestor e responsável pela análise de métodos quantitativos da Constância Investimentos Ltda. 

Julio de Morais Erse - É graduado em Administração de Empresas pela PUC-SP. Atou como analista no Banco Citibank S/A. 

Foi chefe da área de derivativos de renda variável para América Latina no Deustche Bank e responsável pela carteira 

proprietária de investimentos do UBS no Brasil. Foi sócio e gestor da Nitor Investimentos, da Banif Nitor e da LLA Andbank 

DTVM. Foi sócio fundador e gestor da NP Administração de Recursos. É sócio e diretor responsável pela administração de 

carteiras de valores mobiliários da Constância Investimentos Ltda. 

Bernardo Goldsztajn– É graduado em Administração/Marketing pela ESPM/Universidade Paulista. Possui MBA executivo 

em Administração e Finanças pelo IBMEC.  Foi gerente de incorporação na Itaplan Negócios Imobiliários. Atou como Banker 

e headda mesa comercial nas empresas Elite Consultants e Solid Investment Advisors. Foi gerente sênior comercial na Banco 

Unibanco. Foi sócio fundador dos multifamily offices Asset Financial Services e Triar Gestão de Patrimônio.  É sócio e head 

da área de Wealth Management da Constância Investimentos Ltda. 

Rogério de Deus Oliveira -É graduado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, 

Mestre em Matemática Aplicada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada e Doutorado em Economia/Finanças pela 

Universidade de Chicago/PUC - Rio. Foi professor de finanças no curso de derivativos dos programas de mestrado profissional 

do IBMEC - Rio, FGV - Rio e PUC - Rio. Atuou nas áreas de pesquisa e trading de mercados emergentes no JP Morgan (São 

Paulo e Nova York).  Foi head da estratégia quantitativa para a América Latina no Deutsche Bank em Nova York e de estratégia 

quantitativa para mercados emergentes no Barclays Cap. em Londres. Foi sócio e gestor de recursos na Peridiem Global Inv, 

na Califórnia e gestor de recursos na Kondor Investimentos em São Paulo. É sócio e responsável pela modelagem, integração 

e risco na Constância Investimentos Ltda. 

Gustavo Akamine - É graduado em Administração de Empresas pelo Insper - Ibmec - SP. É sócio e analista de investimentos 

na Constância Investimentos Ltda.  

Arnold Veldhorst- É graduado em Química e mestre em Física Química pela Universidade de Utrecht, Holanda. É doutor em 

Física Computacional pela Universidade Roskilde, Dinamarca. Realizou Pós-doutoramento em Física Computacional e 

Química na Universidade de São Paulo. É sócio e responsável pelas áreas de operações e risco da Constância Investimentos 

Ltda. 

Luiz Fernandes - É graduado em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie-SP.  Atuou na área 

de relacionamento comercial no Banco Mercantil de São Paulo e na FINASA Investimentos. Foi gerente do familly office da 

Bonsucex Holding. É diretor responsável pelo relacionamento com investidores dos fundos discricionários da Constância 

Investimentos Ltda. 

Ivan Alvarez de Toledo Padilha - É graduado em Administração de Empresas pela PUC - SP. Possui MBA com 

especialização em Finanças pela Thunderbird, School of Global Management. Foi estagiário na Chase Manhattan Norchem 

Bank, no Banco Multiplic S/A e no Banco Fibra S.A. Foi trainee na Enron América do Sul Ltda / Elektro Eletricidade e Serviços 

S.A. e analista na Mitsubishi Corporation do Brazil S/A. Foi Diretor da Santa Barbara Financial Trust Ltda./ New England 
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Wealth Management CV e officer na Advis Investimentos Ltda. Foi sócio da Alaska Investimentos Ltda./LAPB Gestão de 

Recursos Ltda. É sócio e responsável pelo compliance da Constância Investimentos Ltda. 

Gabriel Feher Radomysler -   É graduado em Administração de Empresas pelo Insper - SP. Foi estagiário no Banco Itaú 

BBA e na Innova Capital / Pacific Investimentos. Atuou como analista de business intelligence na empresa 99Taxis. Foi 

associado na Innova Capital / Pacific Investimentos. É analista da área de Wealth Management da Constância Investimentos 

Ltda. 

Ana Martelleto – É graduada em Economia pela Universidade São Judas Tadeu. Foi estagiária no segmento de pessoas 

jurídicas na Caixa Econômica Federal. Atou como analista na customização do sistema ERP Totvs. Foi back office assistant na 

Triar - Gestão de Patrimônio. É analista comercial/investimentos da Constância Investimentos Ltda. 

Gabriel de Oliveira - É graduado em Matemática pela Universidade Federal Fluminense e Mestrando em Matemática Aplicada 

pela Universidade Federal de São Paulo, São José dos Campos. Administração de Empresas pela PUC - SP. É analista da 

Constância Investimentos Ltda. 
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INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS COMPLEMENTARES 

1. O Comitê de Classificação de Gestoras de Recursos que decidiu pela classificação de Qualidade de Gestão para a 

Constância Investimentos Ltda.(Constância Investimentos/ Gestora) reuniu-se na sede da Austin Rating, no dia 13 de 

setembro de 2018, compondo-se dos seguintes membros: Luis Miguel Santacreu (Analista Sênior e Coordenador da 

Reunião de Comitê), Leonardo dos Santos (Analista Sênior) e Ricardo Lins (Analista Sênior). Esta reunião de Comitê está 

registrada na Ata Nº 20180913-3. 

2. A classificação indicada está contemplada na “Escala Nacional de Gestores de Recursos”, disponível em: 

http://www.austin.com.br/escalas. 

3. A classificação de Qualidade de Gestão para gestoras de recursos decorre da utilização da metodologia específica 

aplicada por essa agência em suas classificações para gestoras de recursos, disponível em: 

http://www.austin.com.br/metodologias.  

4. Não é a primeira vez que a Austin Rating realiza este tipo de classificação para gestores de recursos. Essa agência já 

atribuiu anteriormente classificações de qualidade de gestão. 

5. As classificações de qualidade de gestão emitidas pela Austin Rating, incluindo aquela expressa neste documento, 

consistem em opiniões sobre a qualidade de gestão da Constância Investimentos, e não DEVEM ser entendidas como 

sugestões e não define de nenhuma forma o perfil de risco dos ativos geridos pela Gestora, portanto, não configurando 

recomendação de investimento para todos os efeitos. A Austin Rating não presta serviços de consultoria de investimento. 

As opiniões emitidas pela Austin Rating, inclusive aquelas contidas neste relatório, não devem substituir a análise e o 

julgamento próprios dos usuários dos ratings, especialmente dos investidores. 

6. As fontes de informações foram consideradas confiáveis pela Austin Rating. Os analistas utilizaram informações 

provenientes das seguintes fontes: Constância Investimentos, CVM e ANBIMA. 

7. As informações obtidas pela Austin Rating foram consideradas suficientes para a classificação de qualidade de gestão 

para a Constância Investimentos. Dentre as informações recebidas para condução do processo analítico, estão: i) 

Questionário de análise de Gestoras de Recursos da Austin Rating; ii) Questionário DDQ ANBIMA atualizado da Gestora; 

iii) Manuais e políticas internas atualizadas; iv) demonstrações financeiras para o exercício de 2017 da Gestora; v) dados 

e informações gerenciais complementares, detalhados em due diligence, realizada com sócios da Gestora.  

8. Após a decisão da classificação, esta será revisada, pelo menos, anualmente, após renovação comercial. No entanto, 

poderão ser realizadas ações de rating a qualquer tempo, seja em virtude de solicitação do contratante/ avaliado ou por 

decisão do Comitê de Classificação de Gestoras de Recursos. 

9. A Austin Rating adota políticas e procedimentos que visam mitigar potencias situações de conflitos de interesse que 

possam afetar o desempenho da atividade de classificação de qualidade de gestão de gestores de recursos. O presente 

processo de classificação de qualidade de gestão está isento de situações de potencial conflito de interesses, incluindo 

aquelas previstas na Instrução CVM Nº 521/2012. 

10. A Austin Rating e as partes a ela relacionadas, incluindo empresas de controle comum, sócios e funcionários, não 

prestaram serviços adicionais ao serviço de classificação de Qualidade de Gestão para gestoras de recursos, nem sequer 

para qualquer outra parte relacionada à solicitante nos últimos 12 meses.  

11. O serviço de classificação de gestoras de recursos foi solicitado diretamente pela Gestora. Desse modo, houve 

compensação financeira pela prestação do serviço. 

12. A classificação foi comunicada ao Contratante através de e-mail enviado em 13 de setembro de 2018. O relatório completo 

foi enviado ao Contratante por e-mail em 17 de setembro de 2018.  

 

 

 

 

 

http://www.austin.com.br/escalas
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DISCLAIMERS/AVISOS LEGAIS  

AUSTIN RATING NÃO AUDITA AS INFORMAÇÕES UTILIZADAS PARA A ATRIBUIÇÃO DE UMA CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE DE GESTÃO, NÃO LHE SENDO POSSÍVEL 
ATESTAR A VERACIDADE DAS MESMAS.As classificações de atribuídas pela Austin Rating baseiam-se em informações consideradas suficientes para a emissão de uma classificação, 
sendo tais informações coletadas de fontes consideradas confiáveis e fidedignas. Essas informações, incluindo todo o tipo de informação confidencial, são analisadas na forma como são 
recebidas e, eventualmente, compiladas pelos analistas designados para a análise, tomando-se os devidos cuidados para que não haja alteração no sentido ou significado das mesmas. 
Não obstante os cuidados na obtenção, cruzamento e compilação da informação para efeitos da análise de rating, a Austin Rating não pode se responsabilizar pela veracidade de referidas 
informações. A Austin Rating utiliza todos os esforços para garantir o que considera como nível mínimo de qualidade da informação para que se proceda a atribuição dos seus ratings, 
fazendo, sempre que possível, a checagem dessas informações com outras fontes também confiáveis. Contudo, a Austin Rating não faz a auditoria de tais informações e nem sempre pode 
realizar a verificação ou confirmação das informações recebidas durante um processo de rating, não lhe sendo possível, desse modo, atestar a veracidade das mesmas.  

AS CLASSIFICAÇÕES DE QUALIDADE DE GESTÃO DE RECURSOS ATRIBUÍDAS PELA AUSTIN RATING SÃO OPINIÕES VÁLIDAS EXCLUSIVAMENTE PARA A DATA EM QUE 
SÃO EMITIDAS.A Austin Rating possui mecanismos de vigilância apropriados e envida seus melhores esforços para  que suas opiniões (ratings) mantenham-se atualizadas, programando 
revisões com o menor intervalo de tempo possível entre elas e fazendo revisões não programadas sempre que de conhecimento de fato novo e relevante. Contudo, essa agência não pode 
assegurar que todas as informações, especialmente aquelas de caráter não público, estejam refletidas tempestivamente em suas classificações, ou que fatos supervenientes à emissão de 
uma determinada classificação de qualidade de gestão não afetem ou afetarão esta classe de classificação. As classificações e demais opiniões que a sustentam refletem a percepção do 
Comitê de Classificação de Qualiade de Gestão dessa agência exclusivamente na data em que as mesmas são emitidas (data de emissão de relatórios, informativos e outros documentos 
oficiais). 

OS RATINGS DE QUALIDADE DE GESTÃO EMITIDOS PELA AUSTIN RATING ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES E PODEM, INCLUSIVE, SER SUSPENSOS DENTRO DE UM 
PRAZO DE VIGÊNCIA DE UM CONTRATO. As classificações podem ser alteradas ou retiradas a qualquer momento e por diversas razões, de acordo com os critérios metodológicos da 
Austin Rating. Uma classificação pode ser suspensa e/ou a retirada nas hipóteses em que a Austin Rating identificar: (i) a ausência de informações fidedignas e/ou suficientes para a 
continuidade da análise, quando ainda há contrato comercial vigente; (ii) a existência de potencial conflito de interesses; e/ou (ii) a não existência e/ou não disponibilização de informações 
suficientes para realização de referida análise e emissão do rating de qualidade de gestão. 

AS CLASSIFICAÇÕES DE QUALIDADE DE GESTÃO ATRIBUÍDAS PELA AUSTIN RATING NÃO DEVEM SER COMPARADAS A CLASSIFICAÇÕES ATRIBUÍDAS POR OUTRAS 
AGÊNCIAS CLASSIFICADORAS DE RISCO.  Em que pese a simbologia adotada pela Austin Rating seguir intencionalmente o padrão adotado pela maioria das agências de classificadoras 
de risco atuantes sob a jurisdição local, suas classificações não devem ser diretamente comparadas às classificações de outras agências de rating, uma vez que suas definições e critérios 
de análise e suas abordagens e critérios analíticos são próprios e diferem daqueles definidos e aplicados por outras agências. 

OS RATINGS E DEMAIS COMENTÁRIOS EMITIDOS PELA AUSTIN RATING, INCLUINDO AQUELES CONTIDOS NESTE DOCUMENTO, REFLETEM OPINIÕES DO COMITÊ DE 
CLASSIFICAÇÃO DE GESTORAS DE RECURSOS DA AUSTIN RATING, E NÃO A OPINIÃO DE UM INDIVÍDUO OU DE UM GRUPO DE INDIVÍDUOS INDISTINTO.  As decisões sobre 
classificações de qualidade de gestão são tomadas por um Comitê de Classificação de Gestoras de Recursos, seguindo metodologias e critérios padronizados para este tipo de classificação. 
Em seus relatórios, informativos e outros documentos oficiais com opiniões de crédito e de qualidade de gestão, a Austin Rating divulga os nomes de analistas e membros do Comitê de 
Classificação de Qualidade de Gestão com a finalidade de cumprimento ao disposto no Item I do Artigo 16 da Instrução CVM 521/2012, válido especificamente para emissões e risco de 
crédito, mas que são contempladas também para as opiniões de qualidade de gestão, com o objetivo de favorecer a comunição com os contratantes, investidores e demais usuários de 
seus ratings, exclusivamente no que diz respeito a dúvidas e comentários ligados a assuntos analíticos decorrentes da leitura e do entendimento de seus relatórios e pareceres formais por 
essas partes. Não obstante a existência de um canal aberto com os analistas, estes estão orientados a não comentarem sobre os ratings emitidos e a não emitirem opiniões pessoais acerca 
dos riscos, sendo que, caso o façam, tais comentários e opiniões jamais devem ser entendidos como a opinião da Austin Rating. Do mesmo modo, os analistas e demais colaboradores 
identificados neste relatório, embora estejam diretamente envolvidos no processo de análise, não são os únicos responsáveis pelas opiniões e, portanto, não devem ser responsabilizados 
individualmente por qualquer erro ou omissão eventualmente observados neste, nem tampouco pela classificação atribuída.  

EM NENHUMA HIPÓTESE E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, A AUSTIN RATING E/OU SEUS SÓCIOS, DIRETORES E DEMAIS COLABORADORES DEVEM SER 
RESPONSABILIZADOS DE QUALQUER FORMA, DIRETA OU INDIRETAMENTE, POR DANOS DE QUAISQUER ORDEM E NATUREZA E DESSA MANEIRA AS CLASSIFICAÇÕES 
ATRIBUIDAS À GESTORAS DE RECURSOS NÃO DEVEM SER ENTENDIDAS COMO SUGESTÕES E NÃO DEFINE DE NENHUMA FORMA O PERFIL DE RISCO DOS ATIVOS 
GERIDOS PELA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS, PORTANTO, NÃO CONFIGURANDO RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO 
PARA TODOS OS EFEITOS. DO MESMO MODO, A AUSTIN RATING SE ISENTA DE TODO E QUALQUER TIPO DE DANO OCASIONADO A TERCEIROS POR QUALQUER OUTRO 
TIPO DE CONTEÚDO PUBLICADO EM SEUS RELATÓRIOS E INFORMATIVOS E EM SEU WEBSITE, BEM COMO POR AQUELES DECORRENTES DE ATRASO NA DIVULGAÇÃO 
DE OPINIÕES ATUALIZADAS. 

© 2018 Austin Rating Serviços Financeiros Ltda. (Austin Rating). Todos os direitos reservados. TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO SÃO PROTEGIDAS POR 
LEI. NENHUMA PARTE DESTE DOCUMENTO PODERÁ SER COPIADA, REPRODUZIDA, REEDITADA, TRANSMITIDA, DIVULGADA, REDISTRIBUÍDA, REVENDIDA OU 
ARMAZENADA PARA USO SUBSEQUENTE PARA QUALQUER FIM, NO TODO OU EM PARTE, EM QUALQUER FORMA OU POR QUALQUER MEIO QUE SEJA, ELETRÔNICO OU 
MECÂNICO, INCLUINDO FOTOCÓPIA, GRAVAÇÃO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO, E POR QUALQUER 
PESSOA SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO POR ESCRITO DA AUSTIN RATING. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


