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Aplicações/ Especificações Quantidade
Custo Total         

R$ Mil

Mercado / 

Realização              

R$ Mil

 % sobre 

Patrímonio  

Líquido 
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos -                         26                          0,02%

Títulos de Renda Variável 9.894 1.664                             26 0,02%

Ações de Companhias Abertas 9.894 1.664                          26 0,02%

ATMASA - ATMP3 9.894 1.664                          26 0,02%

  Debêntures 100                                           1.089                     1.062                     0,79%

LIQ PARTICIPACOES S.A. 100                                           1.089                     1.062                     0,79%

Cotas de Fundos de Investimento 62.970.401,5894965             130.047                96,21%

BIRD FII 62.623.089,9572564             90.383                   66,87%

SOLIDUS FIA 347.311,63224015 8.701                     6,44%

BIMABVC5 - BNP 110.147,43680961 11.737                   8,68%

175.737,77932170 19.226                   14,22%

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 6.206                                        6.124                     3.211                     2,38%

  Operações Compromissadas - LTN 6.206                                        6.124                     3.211                     2,38%

Outros créditos 1.890                     1,40%

 Valores a receber 1.890                     1,40%

Total do Ativo 136.236                100,79%

Exigibilidades 1.072                     0,79%

 Valores a pagar 1.072                     0,79%

Total do Passivo 1.072                     0,79%

Patrimônio Líquido 135.164                100,00%

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 136.236                100,79%

Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de dezembro de 2021

BIRD - FIM CP e Investimento no Exterior

(CNPJ: 08.799.315/0001-52)

(Administrado pela sim;paul Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.)

(CNPJ: 68.757.681/0001-70)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



2021 2020

467.038.422,847 cotas a R$ 0,28207179 131.738

467.038.422,847 cotas a R$ 0,28338039                  132.349 

-  - 

131.738                  132.349 

-                         20                      1.288 

-                         20                      1.288 

                           66 -                       313 

                           66 -                       313 

                     3.617                      1.460 

Receitas diversas                      3.617                      1.460 

-                       237 -                    3.046 

Remuneração da administração   -                            7 -                            6 

Serviços contatados pelo Fundo  -                       121 -                         93 

Auditoria e custódia -                         77 -                         77 

Taxa de fiscalização -                         24 -                         28 

Despesas diversas -                            8 -                    2.842 

                     3.426 -                       611 

 467.038.422,847 cotas a R$ 0,28940710                  135.164 

 467.038.422,847 cotas a R$ 0,28207179                  131.738 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Total do resultado do exercício: 

Representado por :

Patrimônio Líquido no final do exercício:

Demais Receitas:

RENDA FIXA e OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Representado por :

BIRD - FIM CP e Investimento no Exterior

(CNPJ: 08.799.315/0001-52)

(Administrado pela sim;paul Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.)

(CNPJ: 68.757.681/0001-70)

Demonstração da Evolução do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2021

Demais Despesas:

COTAS DE FUNDOS

Resultado nas negociações 

Patrimônio Líquido no início do exercício:  

Patrimônio Líquido antes do resultado:

Valores em R$ 1.000, exceto o valor unitário das cotas.

Amortização de Cotas                                         

Representado por :

Representado por :

Resultado nas negociações 

Composição do resultado do exercício:



Mensal Acumulada Mensal Acumulada

29/01/2021 131.667.152              0,2813087             -0,27% -0,27% 0,14% 0,14%

26/02/2021 132.066.836              0,2815202             0,07% -0,19% 0,13% 0,28%

31/03/2021 131.767.631              0,2836418             0,75% 0,56% 0,20% 0,48%

30/04/2021 133.393.963              0,2869346             1,16% 1,72% 0,20% 0,69%

31/05/2021 134.232.954              0,2890303             0,73% 2,46% 0,26% 0,96%

30/06/2021 135.277.420              0,2901869             0,40% 2,87% 0,30% 1,26%

30/07/2021 135.520.973              0,2898037             -0,13% 2,74% 0,36% 1,62%

31/08/2021 134.673.694              0,2887395             -0,36% 2,36% 0,02% 0,42%

30/09/2021 134.413.981              0,2878471             0,22% -0,30% 0,02% 0,43%

29/10/2021 134.056.630              0,2850662             -0,97% 1,06% 0,48% 2,99%

30/11/2021 134.094.886              0,2879060             0,99% 2,06% 0,58% 3,60%

31/12/2021 135.062.237              0,2894071             0,52% 2,60% 0,03% 0,76%

* CDB

De acordo com a regulamentação em vigor, o presente documento é um demonstrativo anexo às demonstrações financeiras.

Índice de Mercado (*)

(CNPJ: 68.757.681/0001-70)

Demonstração da Evolução do valor da Cota e da Rentabilidade 31 de dezembro de 2021

Data
Patrimônio Líquido 

Médio
Valor da Cota

BIRD - FIM CP e Investimento no Exterior

(CNPJ: 08.799.315/0001-52)

(Administrado pela sim;paul Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.)

Rentabilidade em %

Fundo



 

 
BIRD - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO E 

INVESTIMENTO NO EXTERIOR  

(Administrado pela Solidus S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários) 

 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021. 

(Em milhares de reais, exceto os valores unitários das cotas) 

 

 

1.         Contexto operacional   

O BIRD - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado e Investimento no Exterior foi 

constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração determinado, e tem como 

público alvo Investidores Profissionais. 

O Fundo tem como objetivo proporcionar a seus cotistas rentabilidade através de oportunidades 

oferecidas pelos mercados de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, índice de preço, moeda 

estrangeira e renda variável, observados os limites estabelecidos no Regulamento e na legislação em 

vigor. 

O Fundo se classifica como Fundo Multimercado, tendo vários fatores de risco, sem o compromisso 

de concentração em nenhum fator em especial, podendo alocar seus recursos em ativos financeiros 

públicos e/ou privados, com atuação ativa nos mercados de taxa de juros pós-fixados e pré-fixados, 

incluindo estratégias que impliquem em risco de índices de preço, moeda estrangeira e renda variável, 

permitidos pela legislação aplicável, a critério da gestora, devendo observar os limites de concentração 

e os riscos previstos em seu Regulamento.  

Os investimentos em fundos não são garantidos pela Administradora ou por qualquer mecanismo de 

seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC.  

O cotista está exposto à possibilidade de ser chamado a aportar recursos nas situações em que o 

patrimônio líquido do Fundo se torne negativo. 

 

2.   Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras 

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis aos 

fundos de investimento, complementadas pelas normas previstas no Plano de Contas e pelas 

orientações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 

 

3. Principais práticas contábeis 

As principais práticas contábeis adotadas para a contabilização das operações compromissadas e dos 

títulos e valores mobiliários são as seguintes: 

• Operações compromissadas 

São registradas pelo custo de aquisição, ajustado diariamente pelo rendimento proporcional auferido 

com base na taxa de remuneração contratada. 



• Títulos e valores mobiliários 

Os títulos e valores mobiliários são classificados em duas categorias específicas, de acordo com a 

intenção de negociação da Administradora, atendendo aos seguintes critérios de contabilização: 

 

i. Títulos para negociação - Incluem os títulos e valores mobiliários adquiridos com o objetivo de 

serem negociados frequentemente e de forma ativa, sendo contabilizados pelo valor de mercado em 

que as perdas e ganhos realizados e não realizados sobre esses títulos são reconhecidos no resultado. 

 

•  Títulos de renda fixa 

Títulos públicos federais 

Os títulos públicos federais que compõem a carteira do Fundo são registrados pelo custo de aquisição, 

ajustado diariamente ao valor de mercado com base nas cotações divulgadas pela ANBIMA - 

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. 

 

Debêntures 

As debêntures são registradas pelo custo de aquisição, ajustado diariamente ao valor de mercado com 

base nas cotações divulgadas pelo Sistema Nacional de Debêntures - SND e pela ANBIMA, por meio 

da utilização de metodologia de precificação definida pela Administradora e, quando aplicável, 

ajustado ao valor de realização mediante constituição da correspondente provisão para perdas. Dessa 

forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos, os resultados auferidos poderão vir a ser 

diferentes dessas estimativas. 

 

•  Cotas de fundos de investimento 

As cotas de fundos de investimento são atualizadas diariamente com base no valor da cota divulgado 

pelos administradores dos fundos onde os recursos são aplicados. A valorização e desvalorização das 

cotas de fundos de investimento estão sendo apresentadas em “Cotas de fundos de investimento – 

valorização/(desvalorização) das cotas”.  

 

4. Composição dos títulos e valores mobiliários 

 

Em 31 de dezembro de 2020, os títulos e valores mobiliários registrados na categoria de “Títulos para 

negociação” e suas respectivas faixas de vencimento estão assim classificados: 

 

Títulos para negociação 
Custo 

Corrigido 
Valor de 
mercado 

Faixas de vencimento 
(nº de dias) 

    
Títulos e Valores Mobiliários Instr 
Financ    
Títulos de renda variável 1.664 26 Sem vencimento 

Títulos e Valores Mobiliários Privados    
Debêntures 1.089         1.062 Acima de 360 dias 

    

Cotas de Fundos de Investimentos - 130.047 Sem vencimento 

    
  



5. Gerenciamento de riscos 

O principal fator de risco do Fundo é a variação de preço das ações admitidas à negociação no mercado 

à vista de bolsa de valores ou entidades no mercado de balcão organizado. 

       Dentre os riscos inerentes às aplicações em Fundos de Investimento destacam-se os seguintes: 

a) Tipos de riscos 

Risco de Mercado: caracteriza-se, primordialmente, pela possibilidade de ocorrência de fatores 

externos, que poderão acarretar a depreciação dos valores aportados pelos cotistas. A variação da 

taxa de juros doméstica e o índice de preços caracterizam-se como os principais fatores de risco de 

mercado. 

Risco de Liquidez: caracterizado, principalmente, mas não limitado, pela possibilidade de redução 

ou mesmo inexistência de demanda pelos ativos financeiros integrantes da carteira nos respectivos 

mercados em que são negociados, podendo a GESTORA encontrar dificuldades para liquidar 

posições ou negociar os referidos ativos financeiros pelo preço e no tempo desejados. 

Risco de Crédito: caracteriza-se, notadamente, mas não se limitando pela possibilidade de 

inadimplemento das contrapartes em operações realizadas com o Fundo ou dos emissores de ativos 

financeiros integrantes da carteira, podendo ocorrer, conforme o caso, perdas financeiras até o 

montante das operações contratadas e não liquidadas, assim como dos rendimentos e/ou do valor 

do principal dos ativos financeiros. 

Risco de Derivativos: consiste no risco de distorção do preço entre o derivativo e seu ativo objeto, 

o que pode ocasionar aumento da volatilidade do Fundo, limitar as possibilidades de retornos 

adicionais nas operações, não produzir os efeitos pretendidos, bem como provocar perdas aos 

cotistas. 

Risco de Concentração: caracteriza-se pela eventual concentração de investimentos em 

determinado(s) emissor(es) pode aumentar a exposição da carteira aos riscos mencionados neste 

parágrafo e, consequentemente, elevar a volatilidade Fundo. 

        b)    Controles relacionados aos riscos 

A Administradora e a Gestora monitoram o nível de exposição do Fundo, através dos seguintes 

procedimentos de gerenciamento de riscos:  

b.1  Value at Risk (VaR): fornece uma medida da perda estimada em um ativo ou carteira para um 

determinado período de tempo e um intervalo de confiança previamente especificado. 

b.2 Stress Testing: processo que visa identificar e gerenciar situações que podem causar perdas 

extraordinárias, com quebra de relações históricas, seja elas temporárias ou permanentes. Este teste 

consiste na avaliação do impacto financeiro e consequente determinação das potenciais 

perdas/ganhos a que o Fundo pode estar sujeito, sob cenários extremos, considerando as variáveis 

macroeconômicas, nos quais os preços dos ativos tenderiam a ser substancialmente diferentes dos 

atuais. 

b.3  Controle de Liquidez: processo de verificação da compatibilidade entre liquidez da carteira e 

prazos para pagamento de pedidos de resgate e obrigações do fundo em condições ordinárias e de 

cenários de estresse. 

 

 



6. Emissões, resgates de cotas e amortizações 

Novas cotas poderão ser emitidas durante o período de atividade do FUNDO, mediante aprovação dos 

cotistas reunidos em ASSEMBLEIA GERAL, desde que a emissão seja previamente registrada na CVM 

e não haja saldo de cotas subscritas e não integralizadas.  

Não haverá resgate de cotas, a não ser por ocasião do término do prazo de duração ou de sua liquidação 

antecipada. 

Admite-se a amortização de cotas mediante pagamento uniforme a todos os cotistas de parcela do valor 

de suas cotas, sem redução do número de cotas emitidas, em conformidade com o disposto no 

Regulamento.  

Em atendimento a Instrução CVM nº 577, de 07 de julho de 2016, a Administradora informa que não 

houve amortização de cotas no período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. 

7.     Remuneração da Administradora 

Pela prestação dos serviços de administração, controle e processamentos dos ativos financeiros, 

distribuição de cotas, escrituração da emissão e resgate de cotas, o Fundo efetuou o pagamento de R$ 6 

a título de taxa de administração no exercício. 

 

8.    Gestão, custódia, tesouraria e demais serviços terceirizados 

Os títulos e valores mobiliários estão registrados e custodiados em conta própria do Fundo na    

Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia - CBLC. Os serviços são prestados por: 

        Custódia                             Banco Bradesco S/A 

        Controladoria                     sim;paul CCVM S.A. 

        Escrituração                       sim;paul CCVM S.A. 

        Gestão                                sim paul Administração de Patrimônio Ltda  

        Tesouraria                          sim;paul CCVM S.A. 

        Distribuidor de Cotas         sim;paul CCVM S.A. 

        Auditoria                            Mbaudit Auditores Independentes S/S 

  

9. Política de distribuição de resultados 

Os resultados apurados pelo Fundo, assim como os lucros obtidos com as negociações dos ativos e 

valores mobiliários serão incorporados ao seu patrimônio líquido.  

 

10. Outras informações 

Exercício Findo          Patrimônio Líquido médio          Rentabilidade %                      CDI % 

31/12/2021                                 131.280                              2,60                                    4,39 

31/12/2020                                 130.558                              0,46                                    2,76 

 

 

 



11. Legislação tributária 

Fundo - Os rendimentos e ganhos auferidos com operações realizadas pela carteira do Fundo não estão 

sujeitos ao imposto de renda nem ao IOF. 

Cotistas - Nos termos da regulamentação em vigor, os rendimentos auferidos nas aplicações em cotas do 

Fundo serão tributados pelo Imposto de Renda retido na Fonte: 

(i) no resgate, se ocorrido em outra data, às alíquotas decrescentes de 22,5% (para aplicações com prazo 

de até 180 dias), 20% (para aplicações com prazo de 181 até 360 dias), 17,5% (para aplicações com 

prazo de 361 até 720 dias) ou 15% (para aplicações com prazo acima de 720 dias). 

 

12. Política de divulgação das informações 

O Fundo mantém o serviço de atendimento aos cotistas junto à sede da gestora, à Av. Carlos Gomes, n° 

1672, sala 208, Bairro Três Figueiras, em Porto Alegre – RS, ou pela internet, no endereço eletrônico 

www.solidus.com.br. Diariamente, a Administradora divulga o valor da cota e do patrimônio líquido no 

site da Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 

 

13. Transações com partes relacionadas 

Durante o período findo de 31 de dezembro de 2021, o fundo realizou operações com a instituição 

administradora e gestora, conforme descrito na Nota Explicativa nº 7. 

Em atendimento a Instrução CVM nº 514, a Administradora informa que em 31/12/2021 o Bird FIM CP 

possuía posições nos fundos: 

• BIRD FII, administrado e/ou gerido por partes relacionadas, no valor de R$ 90.383 

correspondente a 62.623.089,9572564 cotas; 

• SOLIDUS FIA, administrado e/ou gerido por partes relacionadas, no valor de R$ 8.701 

correspondente a 347.311,63224015 cotas. 

 

14. Demandas judiciais 

Pedido de indenização do Fundo contra seu antigo Gestor/Administrador referente a prejuízos 

causados ao patrimônio do Fundo em decorrência das operações com derivativos realizadas entre 

março e agosto de 2012, além de indenização de lucros cessantes.  

 

15. Eventos subsequentes 

Como evento subsequente em função da atual situação do Brasil sobre a COVID-19, houve impacto na 

cotação dos diversos ativos financeiros negociados nas bolsas brasileiras. Considerando-se esses 

aspectos, a cota do Fundo, até 25 de março de 2022 apresentou variação positiva de 2,1884% em 

relação ao valor da cota de 31 de dezembro de 2021. Essa variação pode ser temporária, não existindo, 

no entanto, garantia de que não se estenda por períodos longos e/ou indeterminados, ou mesmo, que 

seja intensificada.          

 

 

 



 

16.       Informações adicionais 

O Fundo é administrado pela sim;paul CCVM S.A., e o Diretor e Contador responsáveis pelo Fundo 

são os seguintes: 

 
 
 

Gustavo Silva Brunetto                                                Fernando Alberto Rodrigues Cruz 
                           Diretor                                                                      Contador CRCRS 49.829 
               CPF 924.025.180-49                                                                CPF 457.258.370-68 


