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O Fundo Previdenciário Vokin Montblanc 
teve resultado de +1,07% no mês de       
agosto/16, contra um CDI de +1,21%. No 
acumulado do ano, o Fundo Vokin Mont-
blanc está com resultado de +9,43%, contra 
um CDI de +9,21%. 
 
O Fundo Referenciado DI Vokin Aspen 
Quantitas teve resultado de +1,24% no 
mês de agosto/16, contra um CDI de 
+1,21%. No acumulado do ano, o Fundo 
Vokin Aspen está com resultado de +9,04%, 
contra um CDI de +9,21%. 

de +0,18%. No acumulado do ano, o Fundo 
Vokin K2 Dividendos está com resultado de 
+53,53%, contra um Ibovespa de +33,57% e 
um  SMLL   de  +35,07%.  
 
O Fundo Multimercado Vokin Everest teve 
resultado de +1,62% no mês de agosto/16, 
contra um CDI de +1,21%. No acumulado do 
ano, o Fundo Vokin Everest está com resulta-
do de +10,74%, contra um CDI de +9,21%. 
 
 

Prezados Coinvestidores, 
 
O FIC de FIA Vokin GBV Aconcágua teve 
resultado de +4,25% em agosto/16, contra 
um Ibovespa de +1,03% e um SMLL (Índice 
de empresas Small Caps) de +0,18%. No 
acumulado do ano, o Fundo Vokin GBV 
Aconcágua está com resultado de +45,14%, 
contra um Ibovespa de +33,57% e um SMLL 
de +35,07%. 
 
O Fundo de Ações Vokin K2 Dividendos 
teve resultado de +3,69% em agosto/16, 
contra um Ibovespa de +1,03% e um SMLL 

suas economias de forma abundante. Lá 
fora, os rendimentos para este excesso 
de capital estão muito baixos, quando 
não negativos. Há muito dinheiro para vir 
para o Brasil se for feito o dever de casa. 
Esse ambiente de juros baixos e empresas 
caras nos países desenvolvidos faz com 
que investidores estejam buscando alter-
nativas para seus investimentos. Só que 
eles não estavam olhando para o Brasil 
em função do caminho que o Brasil estava 
tomando, em função da insegurança e 
falta de confiança em investir no país, em 
função do perfil dos líderes que aqui esta-
vam. 
Se o agora presidente Michel Temer con-
seguir demonstrar uma mudança de ru-
mo, que ao que parece é o que tentará 
fazer, teremos a possibilidade de um flu-
xo de investimentos muito forte para o 
país nos próximos anos.  
Os índices de confiança, primeiros indica-
dores de melhora, já dão sinais positivos. 
Seguimos confiantes em nosso trabalho 
de alocação de capital em nossos fundos 
multimercados, de renda fixa e de previ-
dência, e na escolha de boas empresas 
para permanecer investindo através de 
nossos fundos de ações. 
Após um longo ciclo de sofrimento, acre-
ditamos que a hora é muito boa para es-
tar comprado em boas empresas brasilei-
ras. Mesmo após a alta deste ano, este 
pode ser apenas um ponto de inflexão 
para um novo ciclo. Segundo nossas análi-
ses, o valor intrínseco das empresas que 
estamos investidos é bem maior do que o 
preço atual de suas ações. 
Agradecemos a confiança, esperando ver 
nossos investimentos bem sucedidos e 
que nossos filhos possam viver em um 
país melhor. 

valores secretos de dois dos grandes líde-
res do país. 
Foi, sem dúvida, um acontecimento que 
marcou este processo de impeachment. 
Não fosse a diligência dos autores do pe-
dido de impeachment e as manifestações 
do povo nas ruas, o processo não termina-
ria como terminou. Mas também sem a 
divulgação do grampo, a conclusão pode-
ria ser outra. 
Daí que, parafraseando Bernal Díaz, penso 
que “Depois de Deus, devemos a vitória 
aos autores do impeachment e a todos 
brasileiros de bem que foram às ruas e 
querem um país melhor.” 
Depois do resultado, a antiga presidente 
foi capaz de afirmar que a deterioração da 
economia brasileira foi articulada pelos 
seus opositores para criar um ambiente 
propício à aprovação de seu impeach-
ment. Nada mais claro do que esta afirma-
ção para demonstrar que ela nega os fa-
tos, nega a realidade, não é capaz de reco-
nhecer seus erros, engana a si mesma e 
gostaria de continuar enganando a todos. 
Queremos acreditar que o Brasil está vi-
rando uma importante página de sua his-
tória.  
O Brasil não será como a Venezuela!  
Não será conduzido por um pequeno gru-
po que tenta, através de medidas populis-
tas, se perpetuar no poder em beneficio 
próprio. 
O maior país da América do Sul em exten-
são territorial, em população, em riquezas 
naturais, em produção de alimentos, em 
indústrias e serviços vive, agora, uma nova 
chance.  
Vivemos hoje em um mundo onde há ex-
cesso de capital.  
Desde 2008, bancos centrais de países 
desenvolvidos vêm injetando capital em 

Bernal Díaz Del Castillo foi um conquista-
dor espanhol que escreveu a “Historia 
Verdadera de la Conquista de la Nueva 
España”, um relato da conquista espanho-
la do México. Alistado junto à Hernán Cor-
tés, foi testemunha e participante dos 
principais sucessos na queda dos Maias e 
Astecas, escapando surpreendentemente 
da morte, como ele mesmo diz: “Nenhum 
capitão nem soldado passou por esta Nova 
Espanha três vezes seguidas, uma atrás da 
outra, como eu; de maneira que sou o mais 
antigo descobridor e conquistador que te-
nha havido ou que haja na Nova Espanha...” 
No último dia 31 de agosto foi concluído 
no Senado o processo de impeachment de 
Dilma Rousseff, com 61 votos favoráveis e 
20 contrários. Não sabemos dizer como 
seria o resultado deste processo se não 
fosse o grampo da ligação telefônica en-
tre Lula e Dilma, no dia 16 de março às 
13h32, e sua subsequente divulgação pelo 
juiz Sergio Moro, fato que levou a popula-
ção à indignação e inflou manifestos po-
pulares por todo o Brasil.  
“O aleatório tem voto decisivo na assem-
bleia dos acontecimentos”, diz o ditado, e 
acredito que o grampo do dia 16 de março 
foi decisivo para o processo de impeach-
ment, embora não tenha nenhuma rela-
ção com os crimes de responsabilidade 
fiscal que levaram Dilma a perder seu 
mandato. 
Acredito que o grampo e sua divulgação 
foi uma benção sobre o Brasil. Foi um fato 
simples, um momento que não durou 1 
minuto, mas que revelou para todos o que 
havia de pior na atitude e conduta destes, 
agora, dois antigos presidentes do país. 
Revelou a relação distorcida entre o públi-
co e o privado, a mistura do poder com o 
abuso do poder em causa própria, e os 

“Despues de Dios le debemos la victoria a los caballos”. 
Bernal Díaz Del Castillo (1492-1584)  

Comentário do Gestor 

Resultados dos Fundos 
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Um olho no peixe, outro no FED. 
 
Vencida a etapa do impeachment, 
podemos respirar e olhar para o hori-
zonte de uma forma mais otimista. 
Quem afirma isso são os diversos 
indicadores que captam a confiança 
de consumidores e empresários. 
Desde maio que vemos melhora no 
sentimento dos investidores sobre a 
economia brasileira e também nos 
negócios. E, mesmo que isso não te-
nha sido o suficiente para garantir 
uma expansão maior dos investimen-
tos no resultado do PIB do 2ºT16, o 
fato é que foi a primeira alta em 10 
trimestres. Nunca na história desse 
país tivemos uma sequência tão 
grande de queda nos investimentos. 
Também pudera, nunca cometemos 
tantos erros de política econômica 
em sequência. Uma 
notícia boa é que 
essa queda do PIB 
pode ter sido a últi-
ma e, virada essa 
página, o que pode-
mos esperar para 
2016 e 2017? No 
texto anterior co-
mentei sobre os 
nossos desafios de 
curto, médio e lon-
go prazo. Eles são 
muitos e os analis-
tas de mercado irão monitorar de 
perto cada sucesso ou derrota do 
Governo junto ao Congresso nos pró-
ximos meses. Não será um casamen-
to tão rápido. Mas, é importante ter 
em mente que pouco ou quase nada 
do que for feito de política monetá-
ria (leia-se redução dos juros), ou de 
algum programa de governo nesses 
meses que restam de 2016 (leia-se 
privatizações, concessões ou aprova-
ção de reformas), irá afetar os resul-
tados da atividade econômica ou da 
inflação no ano. O PIB será negativo, 
perto dos 2,8% e a inflação próxima 
a 8,5%. Nesse caso, os melhores pei-
xes a serem pescados virão apenas 
em 2017. Mas, para não nos frustrar-
mos, devemos manter um olho no 
FED, de onde vem a discussão mais 
importante do momento, que é a 
mudança na taxa de juros.  
 

 
 
Ainda faltam três reuniões no ano 
para o Comitê de Política Monetária, 
uma ainda em setembro, nos dias 20-
21, outra em 1-2 de novembro e a 
última no dia 13-14 de dezembro. 
Mesmo com tantos indicadores de 
atividade, há pelo menos dois que 
são interessantes e que podem go-
vernar a decisão do FED nessas reuni-
ões. O primeiro, e que chamou muita 
atenção de analistas, foi o resultado 
da geração de empregos no mês de 
agosto, em um total de 151 mil, abai-
xo dos 275 mil criados em julho e 271 
mil em junho, e também abaixo da 
expectativa de analistas que ficavam 
entre 180 mil e 220 mil. Esse é um 
sinal de que o mercado de trabalho, a 
despeito de ainda manter uma taxa 

de desemprego 
baixa e estável em 
4,9%, pode ter per-
dido o fôlego. E 
isso ajuda na inter-
pretação de que o 
Fed pode adiar a 
decisão de aumen-
to dos juros para a 
reunião de novem-
bro. O segundo 
fator importante é 
a inflação. Essa 

continua baixa e 
sem sinal de mostrar que o ímpeto 
dos consumidores esteja sendo tra-
duzido em uma variação de preços 
perto dos 2%, tido como meta de 
inflação. A despeito dos números 
mostrarem que não seria o momento 
de aumentar os juros, o fato é que o 
“survey” da reunião do Fed de junho 
(ver gráfico), mostra que seis mem-
bros do comitê (FOMC) de um total 
de 17, acreditam que a taxa de juros 
apropriada para 2016 seria de 0,75%. 
Outros nove membros acreditam que 
o ideal seria uma taxa de juros de 1% 
ao ano. Atualmente, a taxa está em 
0,5% e, como pode ser visto, certa-
mente não deve terminar o ano nes-
se patamar. A dúvida que paira é se 
teremos mais um aumento de 0,25% 
ou então dois. O aumento dos juros 
por lá está perto e, com ele, um pou-
co de volatilidade nos mercados.  

Economia 
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Situação atual 
 
A situação de grande parte das famílias 
brasileiras está longe de ser favorável. 
Inflação, juros elevados e desemprego 
ascendente são uma combinação que, 
gradativamente, destrói o poder de con-
sumo daqueles que não estão preveni-
dos e daqueles que não conhecem ou 
não tem acesso a instrumentos de prote-
ção do patrimônio. Desde abril, a percep-
ção dos consumidores sobre o futuro 
estava melhorando, ou melhor, tornando
-se menos pior. A novidade do mês de 
agosto, como nos mostrou a Sondagem 
do Consumidor feita pela Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV), foi a melhora da per-
cepção do consumidor sobre a situação 
atual. Ou seja, a melhora não é apenas 
algo que vai acontecer no futuro, mas 
começou a concretizar-se no presente. 
Esse dado é importante na medida em 
que solidifica a tendência de melhora nos 
indicadores de consumo, uma vez que o 
componente de expectativas é mais frá-
gil, volátil e mais suscetível a mudanças 
repentinas. 
A melhora da confiança está acontecen-
do em todas as faixas de renda, sendo 
mais expressiva entre os consumidores 
com renda entre R$ 2.100 e R$ 4.800.  
Destacamos também que mais famílias 
estão voltando a pensar e planejar a 
compra de bens duráveis, imóveis e auto-
móveis. 
O mês de abril registrou a mínima históri-
ca do indicador produzido pela pesquisa. 
Ainda há um longo caminho de recupera-
ção e todos os indicadores ainda mos-
tram que há deterioração da situação 
econômica das famílias. Embora a per-
cepção sobre a situação atual tenha me-
lhorado em comparação com os últimos 
meses, a situação financeira atual apenas 
parou de piorar, ou seja, as famílias conti-
nuam em situação financeira desfavorá-
vel no presente sem sinais concretos de 
melhora ( o que existe é apenas uma ex-
pectativa de melhora). 
Enfim, o consumo das famílias responde 
por mais de 60% do PIB e vem caindo 
trimestre a trimestre desde o início de 
2015.  O retorno da confiança do consu-
midor é um importante indicativo de que 
o consumo das famílias deve começar a 
se recuperar no médio prazo. 

0 0 0
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Empresa Nº Ações Valor Total em 31/08/2016
Participação na 

Carteira

Variação 

Mensal

Cosan Log 1.787.530 8.937.650,00R$                          14,20% 9,65%

Celesc 600.000 8.334.000,00R$                          13,24% -9,22%

P.Acucar-Cbd 120.000 6.043.200,00R$                          9,60% 2,63%

Grazziotin 360.000 5.738.400,00R$                          9,12% 10,31%

Fras-Le 1.026.400 5.121.736,00R$                          8,14% 17,14%

Magnesita SA 240.000 3.957.600,00R$                          6,29% 0,86%

Fibria 170.000 3.741.700,00R$                          5,95% 11,22%

Banrisul 300.000 3.240.000,00R$                          5,15% 0,19%

Gerdau 400.000 2.580.000,00R$                          4,10% 17,15%

SLC Agricola 170.000 2.459.900,00R$                          3,91% -3,53%

Schulz 446.000 2.448.540,00R$                          3,89% 10,02%

Unipar ON 320.000 2.227.200,00R$                          3,54% -11,34%

Unipar PNB 300.000 2.070.000,00R$                          3,29% 10,75%

Contax 51.500 601.005,00R$                              0,95% 19,08%

Metalfrio 87.300 226.107,00R$                              0,36% 30,63%

Dimed 900 175.500,00R$                              0,28% 8,73%

Subtotal 57.902.538,00R$                        92,01%

Total 62.933.190,51R$                        100,00%

Caixa 4.634.424,33R$                          7,36%

Outros 396.228,18R$                              0,63%

     FIA Vokin Aconcágua Master LO - Nossos Investimentos

Posições Compradas

8) UNIPAR: A empresa anunciou que seu controlador, a Vila Velha S.A., trans-
feriu temporariamente para a Estáter Assessoria Financeira LTDA a gestão da 
Companhia com o objetivo de implementar uma reestruturação administrati-
va e financeira. A Estáter permanecerá na gestão por um prazo inicial até 
31/12/2017, prorrogável para 30/06/2022, caso seja concluída, com sucesso, 
a oferta pública de aquisição das ações de emissão da Companhia em circula-
ção no mercado em curso, com o objetivo de cancelar o seu registro de com-
panhia aberta. 
  
9) CONTAX: A Contax anunciou que o tribunal de justiça de SP restabeleceu 
a proibição para o atual presidente da companhia exercer tal posição em 
função da ação movida pelo seu antigo empregador, a Atento. 

Vokin Investimentos | Agosto de 2016 

Em agosto, estes foram os principais fatos ou comunicados à merca-
do das empresas do Fundo: 
 
1) GRUPO PÃO DE AÇÚCAR: O Pão de Açúcar anunciou que, após 
análise, apresentou ao conselho de administração sua recomendação 
favorável à reorganização societária para integração dos negócios da 
Cnova Brasil aos negócios da Via Varejo e à não alienação das ações 
da Cnova de titularidade do Pão de Açúcar no âmbito da oferta públi-
ca para a aquisição de ações em circulação de Cnova NV que será 
formulada pelo Casino. 
 
2) GRAZZIOTIN: A empresa anunciou a abertura de um programa de 
recompra de ações que contemplará a aquisição de até 300.000 a-
ções ordinárias e até 900.000 ações preferenciais, que representam 
pouco mais de 9% do capital da companhia. O programa se inicia em 
01/09/2016 e dura até 28/02/2017. As operações serão realizadas 
pela corretora Geração Futuro. 
  
3) FRAS-LE: A Fras-le anunciou a saída do seu presidente, Pedro 
Ferro, em 10/08/2016. Em seu lugar assumirá Daniel Raul Randon. 
Vale ressaltar que a companhia já havia contratado, no ano passado, 
outro executivo – Ricardo Reimer – que tem experiência no setor e 
poderá assumir essa função no futuro. 
 
4) FIBRIA: A Fibria comunicou que concluiu 50% da execução física 
de seu projeto Horizonte 2 em Mato Grosso do Sul. 
  
5) BANRISUL: O Banrisul revisou o guidance de 2016, via fato rele-
vante, projetando queda na carteira de crédito de 0 a 4% no ano, 
comparado com o crescimento de 0 a 4% projetado anteriormente. A 
projeção de ROE para 2016 também foi reduzida de 14% a 17% para 
11% a 15%. 
 
6) GERDAU: A Gerdau anunciou programa de recompra de ações de 
até 10.000.000 de ações preferenciais da companhia, que represen-
tam 1,13% do capital da empresa. O prazo para aquisição é de 1 mês. 
  
7) SLC AGRÍCOLA: A SLC anunciou a cisão parcial da fazenda Planor-
te, atribuindo e transferindo a parcela cindida para SLC Agrícola S.A. 
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Fatos Relevantes 

Agosto/2016: +4,25% 

FIC FIA Vokin GBV Aconcágua 
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Aspectos Operacionais: 

Aplicação inicial mínima: R$ 10.000,00 

Movimentação mínima: R$   1.000,00 

Taxa de Administração: 1,80% a.a. 

Taxa de Performance:    20% sobre o que exceder IBOV 

Classificação ANBIMA: Ações Livre  

Cota:    Fechamento 

Cota de Aplicação:  D+1 

Cota de Resgate:  D+14 

Pagamento de Resgate: D+15 

Conta para Aplicação: FIC FIA Vokin GBV Aconcágua 

    CNPJ: 13.962.947/0001-25 

    Banco: Bradesco (237) 

    Agência: 2856-8 

    Conta: 645988-9  

Horário limite movimentação: até 14h 30min (dia útil) 

Contato para investimento:     kin@vokin.com.br 

Gestor: 

VKN Administração de Recursos Ltda.                                                                      

CNPJ: 14.142.853/0001-72.                                                                         

End. Av. Dr. Nilo Peçanha, 2825, sala 1301, Porto Alegre, RS. 

Disclaimer: 
O Gestor não comercializa, distribui ou faz intermediação de valo-
res mobiliários. As informações contidas nesta lâmina são apenas 
de caráter informativo. Recomendamos a leitura do Prospecto e 
do Regulamento do FUNDO antes de aplicar seus recursos. Lem-
bramos que a rentabilidade passada não representa garantia de 
resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de 
impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do 
administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou 
Fundo Garantidor de Crédito - FGC. O FUNDO tem o índice Ibo-
vespa como indicador de performance. As informações de desem-
penho histórico apresentadas são números reais, e não simula-
ções. Para avaliação da performance de um Fundo de Investimen-
to, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.  

Patrimônio Líquido: 
Atual: R$ 62.933.190,51 
Médio desde o início: R$ 57.472.678,96 
 

Empresas investidas: 
Participação maior que 5% da carteira, via FIA Vokin Aconcágua 
Master Long Only (no mês): 

 

Resultados 

Objetivo: 
O Fundo de Investimento em cotas de Fundos de Investimento 
em Ações Vokin GBV Aconcágua (“FUNDO”) tem como objetivo 
buscar retornos absolutos no longo prazo. 
 

Público Alvo: 
O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores quali-
ficados, nos termos do Artigo 109 da Instrução CVM no 409/04 e 
alterações posteriores. 
 

Política de Investimento: 
Através de investimento em valor, análise fundamentalista indepen-
dente e análise multidisciplinar das empresas e seus gestores, o 
FUNDO busca a valorização de suas cotas por meio da aplicação em 
cotas de fundos de investimento que possuem como principal fator 
de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no 
mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de 
balcão organizado, observadas as limitações previstas no seu regu-
lamento. 
 

Administração, Custódia, Distribuidor e Auditor: 
A: BEM DTVM Ltda. - Cidade de Deus, Prédio Prata, 4° andar, Vila 
Yara, Osasco, SP, CNPJ: 00.066.670/0001-00, Tel: + 11 3684 4522 
C: Banco Bradesco S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12. 
D: Kin AAI Ltda. – CNPJ: 07.371.809/0001-79. 
A: KPMG Auditores Independentes. – CNPJ: 57.755.217/0001-29. 

Rentabilidade:  

Histórico:  
Últimos 6 meses                       Outros períodos 

FIC FIA VOKIN  
GBV ACONCÁGUA 

No mês de agosto, os melhores resultados de nossas po-
sições vieram, por ordem, de Metalfrio (+30,63%), Contax 
(+19,08%), Gerdau (+17,15%), Fras-Le (+17,14%), Fibria 
(+11,22%), Unipar PN (+10,75%), Grazziotin (+10,31%),  
Schulz (+10,02%), Cosan Log (+9,65%), Dimed (+8,73%), 
Pão de Açúcar, (+2,63%), Magnesita (+0,86%) e Banrisul 
(+0,19%). 
  
Os piores resultados vieram, por ordem, de Unipar ON     
(-11,34%), Celesc (-9,22%) e SLC Agrícola (-3,53%). 

AGO/16 

Meses Fundo IBOV. Períodos Fundo IBOV.

ago-16 4,25 1,03 3 Meses 22,02 19,45

jul-16 12,37 11,22 6 Meses 47,07 35,30

jun-16 4,15 6,30 No ano 45,14 33,57

mai-16 -2,56 -10,09 Desde o início* -49,27 -6,57

abr-16 8,84 7,70 Melhor Mês 13,65 16,97

mar-16 13,65 16,97 Pior Mês -12,69 -11,86

* Início do Fundo em 24/04/2012
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Empresa Nº Ações Valor Total em 31/08/2016
Participação na 

Carteira

Variação 

Mensal

Unipar PNB 400.000 2.760.000,00R$                             18,26% 10,75%

Unipar ON 84.800 590.208,00R$                                3,91% -11,34%

Celesc 164.000 2.277.960,00R$                             15,07% -9,22%

Grazziotin 125.100 1.994.094,00R$                             13,20% 10,31%

Fibria 90.000 1.980.900,00R$                             13,11% 11,22%

Schulz 200.000 1.098.000,00R$                             7,27% 10,02%

Banrisul 100.000 1.080.000,00R$                             7,15% 0,19%

Contax 30.000 350.100,00R$                                2,32% 19,08%

Subtotal 12.131.262,00R$                           80,27%

Total 15.112.214,64R$                        100,00%

Caixa 2.802.663,73R$                             18,55%

Outros 178.288,91R$                                1,18%

Posições Compradas
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Agosto/2016: +3,69% 

Em agosto, estes foram os principais fatos ou comunicados à mer-
cado das empresas do Fundo: 
 
1) UNIPAR: A empresa anunciou que seu controlador, a Vila Velha 
S.A., transferiu temporariamente para a Estáter Assessoria Finan-
ceira LTDA a gestão da Companhia com o objetivo de implementar 
uma reestruturação administrativa e financeira. A Estáter perma-
necerá na gestão por um prazo inicial até 31/12/2017, prorrogável 
para 30/06/2022, caso seja concluída, com sucesso, a oferta pública 
de aquisição das ações de emissão da Companhia em circulação no 
mercado em curso, com o objetivo de cancelar o seu registro de 
companhia aberta. 
 
2) GRAZZIOTIN: A empresa anunciou a abertura de um programa 
de recompra de ações que contemplará a aquisição de até 300.000 
ações ordinárias e até 900.000 ações preferenciais, que represen-
tam pouco mais de 9% do capital da companhia. O programa se 
inicia em 01/09/2016 e dura até 28/02/2017. As operações serão 
realizadas pela corretora Geração Futuro. 
 
3) FIBRIA: A Fibria comunicou que concluiu 50% da execução física 
de seu projeto Horizonte 2 em Mato Grosso do Sul. 
 
4) BANRISUL: O Banrisul revisou o guidance de 2016, via fato rele-
vante, projetando queda na carteira de crédito de 0 a 4% no ano, 
comparado com o crescimento de 0 a 4% projetado anteriormente. 
A projeção de ROE para 2016 também foi reduzida de 14% a 17% 
para 11% a 15%. 
 
9) CONTAX: A Contax anunciou que o tribunal de justiça de SP 
restabeleceu a proibição para o atual presidente da companhia 
exercer tal posição em função da ação movida pelo seu antigo 
empregador, a Atento. 

 

FIA Vokin K2 Dividendos 

Fatos Relevantes 
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Aspectos Operacionais: 

Aplicação inicial mínima: R$ 10.000,00 

Movimentação mínima: R$   1.000,00 

Taxa de Administração: 1,90% a.a. 

Classificação ANBIMA: Ações Dividendos  

Cota:    Fechamento 

Cota de Aplicação:  D+1 

Cota de Resgate:  D+4 

Pagamento de Resgate: D+5 

Conta para Aplicação: FIA Vokin K2 Dividendos 

    CNPJ: 13.962.941/0001-58 

    Banco: Bradesco (237) 

    Agência: 2856-8 

    Conta: 645990-0  

Horário limite movimentação: até 14h 30min (dia útil) 

Contato para investimento:     kin@vokin.com.br 

Gestor: 

VKN Administração de Recursos Ltda.                                                                      

CNPJ: 14.142.853/0001-72.                                                                         

End. Av. Dr. Nilo Peçanha, 2825, sala 1301, Porto Alegre, RS. 

Website: www.vokin.com.br 

Disclaimer: 
O Gestor não comercializa, distribui ou faz intermediação de valores mobiliários. As 
informações contidas nesta lâmina são apenas de caráter informativo. Recomenda-
mos a leitura do Prospecto e do Regulamento do FUNDO antes de aplicar seus 
recursos. Lembramos que a rentabilidade passada não representa garantia de 
resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de 
Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer 
mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. O FUNDO tem o índi-
ce Ibovespa como indicador de performance. As informações de desempenho 
histórico apresentadas são números reais, e não simulações. Para avaliação da 
performance de um Fundo de Investimento, é recomendável a análise de, no míni-
mo, 12 (doze) meses.   

Patrimônio Líquido: 
Atual:  R$ 15.112.214,64 
Médio desde o início: R$ 11.651.891,74 
 

Empresas investidas: 
Participação maior que 5% da carteira (no mês); 

 

Objetivo: 
O Fundo de Investimento em Ações Vokin K2 Dividendos 
(“FUNDO”) tem como objetivo buscar retornos absolutos no 
longo prazo. 
 

Público Alvo: 
O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores quali-
ficados, nos termos do Artigo 109 da Instrução CVM no 409/04 e 
alterações posteriores. 
 

Política de Investimento: 
Através de investimento em valor, análise fundamentalista inde-
pendente e análise multidisciplinar das empresas e seus gesto-
res, o FUNDO aplica em ações que possuam grande potencial de 
valorização no longo prazo. 

 

Administração, Custódia, Distribuidor e Auditor: 
A: BEM DTVM Ltda. - Cidade de Deus, Prédio Prata, 4° andar, Vila 
Yara, Osasco, SP, CNPJ: 00.066.670/0001-00, Tel: + 11 3684 4522 
C: Banco Bradesco S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12. 
D: Kin AAI Ltda. – CNPJ: 07.371.809/0001-79. 
A: KPMG Auditores Independentes. – CNPJ: 57.755.217/0001-29. 

Rentabilidade:  

Histórico:  
Últimos 6 meses                       Outros períodos 

FIA VOKIN K2 DIVIDENDOS 

Principais Resultados 

 

Conforme IN RFB Nº 1585, de 31/08/2015, os Fundos de Investi-
mentos  em Ações que destinarem diretamente aos cotistas as 
quantias que lhes forem atribuídas à título de dividendos, juros 
sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos dos ativos 
financeiros que integrem a carteira dos Fundos devem reter e 
recolher o imposto. Face a nova instrução normativa, foi convo-
cada assembleia geral para 21/12 afim de deliberar sobre a mu-
dança de regulamento do FIA Vokin K2 Dividendos prevendo, a 
partir da referida data, a não distribuição de quaisquer rendimen-
tos aos cotistas. Portanto, desde 21/12, todos os rendimentos 
recebidos são incorporados ao Fundo, refletindo diretamente no 
valor da cota. 

No mês de agosto, os melhores resultados de nossas 
posições vieram, por ordem, de Contax (+19,08%), Fibria 
(+11,22%), Unipar PN (+10,75%), Grazziotin (+10,31%), 
Schulz (+10,02%) e Banrisul (+0,19%). 
 
Os piores resultados vieram, por ordem, de Unipar ON 
(-11,34%) e Celesc (-9,22%). 

AGO/16 
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Meses Fundo CDI Períodos Fundo CDI %CDI

ago-16 1,62 1,21 3 Meses 4,98 3,52 141,30

jul-16 1,63 1,11 6 Meses 7,87 7,00 112,45

jun-16 1,64 1,16 No ano 10,74 9,21 116,63

mai-16 0,72 1,11 Desde o início* 889,66 804,83 110,54

abr-16 2,39 1,05 Melhor Mês 3,19 2,08 153,79

mar-16 -0,36 1,16 Pior Mês -2,40 0,48 -498,25

jan-00 * Início do Fundo em 14/10/1999 Disclaimer: 

Fundos de investimento não contam com garantia do administra-
dor do fundo, dos gestores da carteira, ou de qualquer mecanis-
mo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A 
rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade 
futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do pros-
pecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar 
seus recursos. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de 
impostos. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como 
parte integrante de sua política de investimento. Tais estraté-
gias, da forma como são adotadas, podem resultar em significati-
vas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo, inclusive, 
acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente 
obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o 
prejuízo do fundo. Este fundo poderá realizar aplicações em ati-
vos financeiros no exterior, de acordo com a regulamentação em 
vigor. O fundo pode estar exposto a significativa concentração 
de ativos de poucos emissores, com os riscos daí recorrentes, nos 
termos da regulamentação em vigor. Não há garantia que este 
fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. 
O fundo poderá aplicar seus recursos em fundos de investimento 
que cobram taxa de administração. Nesse caso, o valor da taxa de 
administração final a ser paga pelo fundo será o somatório da 
taxa de administração e das taxas de administração dos fundos 
de investimento em que o fundo investir. O fundo poderá, tam-
bém, aplicar seus recursos em fundos de investimento que co-
brem taxa de performance, ingresso e saída. 

Objetivo: 

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, rendi-
mentos superiores e/ou similares aos das taxas de juros pratica-
das no mercado interfinanceiro, por meio da aplicação dos recur-
sos de sua carteira de investimento em cotas de fundos de inves-
timento que apliquem recursos em ATIVOS FINANCEIROS com a 
diversificação em vários mercados. 

Público Alvo: 

FUNDO é destinado a receber aplicações de cotistas classificados 
como INVESTIDORES QUALIFICADOS, nos termos da regulamen-
tação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vinculados a 
um determinado grupo do segmento "Private Banking" denomi-
nado, nos termos da regulamentação em vigor, como sendo um 
fundo RESTRITO.  

Histórico:  
Últimos 6 meses                Outros períodos 

VOKIN EVEREST FIC 
MULTIMERCADO 

Auditor:  

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independente. 

Estratégia e alocação:  

Patrimônio Líquido: 
 
Atual: R$ 277.364.004,69 

Rentabilidade:  

Aspectos Operacionais: 

Aplicação inicial mínima: R$ 50.000,00  

Movimentação mínima: R$ 1.000,00  

Taxa de Administração: 0,40% a.a. 

Taxa de Performance: 20% sobre 100% do CDI 

Classificação ANBIMA: Multimercados Multiestratégia  

Cotização na Aplicação: D+0 

Cota de Resgate:  D+0 

Financeiro de Aplicação: D+0 

Financeiro de Resgate: D+1 

Horário limite movimentação: até 14h 30min (dia útil) 

 

Gestor: 

VKN Administração de Recursos Ltda.                                                 

 CNPJ: 14.142.853/0001-72.  

End. Av. Dr. Nilo Peçanha, 2825, sala 1301, Porto Alegre, RS. 

Website: www.vokin.com.br                                                                

E-mail: vokin@vokin.com.br                                                                          

Tel: + 51 3022 3444  

 

Administração, Custódia e Distribuição: 

Banco Santander S.A. 

AGO/16 
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Aspectos Operacionais: 
 

Taxa de Administração: 1,00% a.a. 
Cota:    Fechamento 
Cota de Aplicação:  D+0 
Cota de Resgate:  D+0 
Pagamento de Resgate: D+1 
Horário limite movimentação: até 15h00 (dia útil) 
 

Gestor: 
 

Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. 
CNPJ:  10.231.177/0001-52 
End. Av. Presidente Juscelino Kubitchek, 2041, Bloco A, 18º andar 
 

Gestor Seguradora: 
 

Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. 
CNPJ: 87.376.109/0001-06 
End. Av. Presidente Juscelino Kubitchek, 2041, Bloco A, 22º andar 
 

Administração e Custódia: 
 

Banco Santander S.A. 
 

Distribuição: 
 

KIN Agente Autônomo de Investimento Ltda. 
Banco Santander S.A. 

Disclaimer: 
Fundos de investimento não contam com garantia do administra-
dor do fundo, dos gestores da carteira, ou de qualquer mecanis-
mo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos—FGC. A 
rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade 
futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do pros-
pecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar 
seus recursos. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de 
impostos. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como 
parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, 
da forma como são adotadas, podem resultar em significativas 
perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo, inclusive, acar-
retar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obri-
gação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o pre-
juízo do fundo. Este fundo poderá realizar aplicações em ativos 
financeiros no exterior, de acordo com a regulamentação em vi-
gor. O fundo pode estar exposto a significativa concentração de 
ativos de poucos emissores, com os riscos daí recorrentes, nos 
termos da regulamentação em vigor. Não há garantia que este 
fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. O 
fundo poderá aplicar seus recursos em fundos de investimento 
que cobram taxa de administração. Nesse caso, o valor da taxa de 
administração final a ser paga pelo fundo será o somatório da 
taxa de administração e das taxas de administração dos fundos 
de investimento em que o fundo investir. O fundo poderá, tam-
bém, aplicar seus recursos em fundos de investimento que co-
brem taxa de performance, ingresso e saída.  Este fundo poderá 
investir em fundos de investimento com prazos de conversão de 
cotas e/ou pagamento de resgate superiores aos estabelecidos 
para o fundo em Regulamento ou, ainda, com procedimento de 
prévio agendamento para resgates. Caso haja solicitações de res-
gates no fundo que acarretem a necessidade de venda de cotas 
dos fundos de investimento referidos, o ADMINISTRADOR efetu-
ará, conforme a disponibilidade de recursos do fundo, o paga-
mento parcial ou integral do resgate, observando a forma, condi-
ções e prazos de conversão e pagamento estabelecidos para os 
fundos de investimento nos quais o fundo aplica. 

Objetivo: 
O FUNDO tem como objetivo buscar proporcionar a valorização 
de suas cotas por meio da aplicação dos recursos da sua carteira 
de investimentos (“CARTEIRA”) preponderantemente em cotas 
de fundos de investimento, doravante designados “Fundos de 
Investimento”, ou isoladamente, “Fundo de Investimento”, que 
invistam em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais 
disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, de 
renda fixa e/ou de renda variável. Tal objetivo de investimento 
não constitui garantia ou promessa de rentabilidade pelo ADMI-
NISTRADOR e pelos GESTORES. 

Patrimônio Líquido: 
Atual: R$ 10.088.801,00 

Rentabilidade:  

SANTANDER PB PREV 

VOKIN MONTBLANC FIC FI 

Auditor:  
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independente. 

Histórico:  
Últimos 6 meses       Outros períodos 
 
 

Estratégia e alocação:  

AGO/16 



                                                                                                                                                        10/6 

 

Aspectos Operacionais: 

Aplicação inicial mínima: R$ 100.000,00  

Movimentação mínima:                R$ 1.000,00  

Taxa de Administração:                0,25% a.a. 

Classificação ANBIMA:                Referenciado DI  

Cotização na Aplicação:                D+0 

Cota de Resgate:  D+0 

Financeiro de Aplicação: D+0 

Financeiro de Resgate:                D+0 

Horário limite movimentação:   até 13h (dia útil) 

Contato para investimento:       kin@vokin.com.br 

Gestores: 

VKN Administração de Recursos Ltda.                                                 

CNPJ: 14.142.853/0001-72 

End: Av. Dr. Nilo Peçanha, 2825, sala 1301, Porto Alegre, RS 

Website: www.vokin.com.br                                                                

E-mail: vokin@vokin.com.br                                                                          

Tel: 51 3022 3444  

Quantitas Gestão de Recursos S.A. 

CNPJ: 13.635.309/0001-08 

End: Av. Soledade, nº550 / Cj. 202, Porto Alegre, RS 

E-mail: investidores@quantitas.com.br 

Tel: 51 3394-2330 

Administração, Custódia, Distribuição e Auditoria: 

A: BEM DTVM Ltda.  CNPJ: 00.066.670/0001-00 

C: Banco Bradesco S.A.  CNPJ: 60.746.948/0001-12 

D: Kin AAI Ltda.  CNPJ: 07.371.809/0001-79 

A: KPMG Auditores Independentes.  CNPJ: 57.755.217/0001-29 

Disclaimer: 

A VKN Administração de Recursos Ltda. e a Quantitas Gestão de 
Recursos S.A. (“Gestores”) não comercializam nem distribuem co-
tas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. 
Este documento não constitui o extrato mensal oficial de seus 
investimentos no fundo de investimento a que se refere (“Fundo”), 
o qual será preparado e enviado pelo Administrador. No caso de 
divergência entre as informações contidas neste relatório e as 
contidas no extrato mensal emitido pelo Administrador do Fundo, 
as informações contidas no extrato mensal prevalecerão sobre as 
informações deste relatório. As eventuais divergências podem 
ocorrer devido à adoção de métodos diversos de cálculo e apre-
sentação. As informações contidas neste documento foram produ-
zidas pelos Gestores dentro das condições atuais de mercado e 
conjuntura. Todas as recomendações e estimativas aqui apresenta-
das derivam do julgamento dos Gestores e podem ser alteradas a 
qualquer momento, sem aviso prévio. Fundos de investimento não 
contam com a garantia do administrador do fundo, dos gestores 
da carteira, ou de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do 
fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade passada não 
representa garantia de rentabilidade futura e as rentabilidades 
divulgadas não são líquidas de impostos. Ao investidor é recomen-
dada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do Fundo 
ao aplicar seus recursos. Os Gestores não se responsabilizam por 
decisões de investimento tomadas com base no dados aqui divul-
gados.  

Objetivo: 
O Fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilida-
de que busque acompanhar as variações das taxas de juros praticadas 
no Mercado de depósitos interbancários (DI-CETIP), por meio de atuação 
preponderante no Mercado de taxa de juros doméstica. O Fundo tam-
bém tem como objetivo proporcionar liquidez ao cotista. 
 

Público Alvo: 
O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores qualificados, 
nos termos do Artigo 109 da Instrução CVM no 409/04 e alterações pos-
teriores. 
 

Política de Investimento: 
O Fundo aplica recursos em carteiras de ativos composta por títulos 
públicos federais e privados negociados no mercado financeiro brasilei-
ro, prefixados, indexados às taxas de juros pós-fixados e/ou índices de 
preços, conforme especificado em regulamento. 
O Fundo pode: 

FI REF. DI 
VOKIN ASPEN QUANTITAS 

Aplicar em ativos no exterior Não 

Aplicar em crédito privado até o limite de  50% 

Permite alavancagem Não 

Concentrar seus ativos em um só emissor que não 

seja a União Federal até o limite de 
20% 

Histórico:  
Últimos 6 meses                       Outros períodos 

AGO/16 

Patrimônio Líquido: 
Atual:  R$ 153.328.161,22 

Rentabilidade:  
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O Gestor não comercializa, distribui ou faz intermediação de valores mobiliários. As informações contidas nesta lâmina 

são apenas de caráter informativo. Recomendamos a leitura do Prospecto e do Regulamento do FUNDO antes de apli-

car seus recursos. Lembramos que a rentabilidade passada não representa garantia 

de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos 

de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer 

mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. As informações de de-

sempenho histórico apresentadas são números reais, e não simulações. Para avalia-

ção da performance de um Fundo de Investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os fun-

dos de investimento, quando comparados com o Ibovespa, CDI e/ou Poupança, tratam-se de mera referência econômi-

ca, e não meta ou parâmetro de performance. 
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