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ANEXO E 
 

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica 
(informações prestadas com base nas posições de 31  de dezembro de 2020) 

 
ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 

 
1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário 
 
1.1. Declarações dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela 
implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e desta Resolução, atestando que: 
 
a. reviram o formulário de referência; e 
 
b. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das 
políticas e das práticas adotadas pela empresa. 
 
As declarações dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela implementação e 
cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e da Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021, estão 
anexas a este Formulário de Referência. 
 
2. Histórico da empresa 
 
2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa: 
 
Pertencente ao Grupo Vicunha, a Taquari Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda. ("Taquari Asset” ou 
“Sociedade"), inscrita no CNPJ/ME sob o nº 18.005.720/0001-05, NIRE 35-2-2752008.3, é a empresa do grupo responsável 
pela administração e gestão de recursos de terceiros. Constituída pelas sócias Taquari Participações S.A. (99,999%) e 
Elizabeth S.A. Indústria Têxtil (0,001%), iniciou suas atividades operacionais em 2013, com autorização para prestar 
serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme Ato 
Declaratório nº 13.172, de 18.07.2013. 
 
A Taquari Asset tem como objeto social: (i) o exercício profissional da atividade de administração de carteira de títulos e 
valores mobiliários, de fundos de investimentos, de clubes de investimentos, bem como quaisquer outras formas de 
administração ou gestão de recursos de terceiros, nos termos da regulamentação aplicável da CVM; e (b) a participação no 
capital de outras sociedades, como sócia ou acionista. 
 
2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo: 
 
a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle 
societário: 
 
A Taquari Asset foi constituída em 2013 pelas sócias Taquari Participações S.A. (99,999%) e Elizabeth S.A. Indústria Têxtil 
(0,001%). Não houve, desde a sua constituição, qualquer evento societário relevante, incluindo incorporação, fusão, cisão, 
alienação e aquisição de controle societário. 
 
b. escopo das atividades: 
 
De acordo com a Quarta Alteração e Consolidação do Contrato Social da Sociedade, datada de 22.05.2017, os sócios 
deliberaram incluir no objeto social da Taquari Asset a prestação de consultoria de valores mobiliários, nos termos da 
regulamentação aplicável da CVM.  No entanto, em 12.11.2018, de acordo com a Sexta Alteração e Consolidação do 
Contrato Social da Sociedade, deliberaram não mais prestar serviços de consultoria de valores mobiliários. 
 
c. recursos humanos e computacionais: 
 
I) Recursos Humanos: atualmente, a Taquari Asset possui (a) 01 (um) profissional responsável pelas atividades de controle 
dos limites de risco e controles administrativos; e (b) 04 (quatro) Diretores, cujas atribuições estão descritas no item 8.1 
abaixo. 
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II) Recursos Computacionais: desde sua constituição, os funcionários contam com estações de trabalho com computadores 
com processadores Intel Core i5 e Software - Windows 7 e Windows 8, Office de última geração, com acesso à Internet de 
banda larga dedicada, impressora e fax, serviços de dados em tempo real com informações de bolsa (Broadcast e 
Bloomberg) e sistema Atlas PAS, fornecedor Britech S.A. Em 2015, houve migração do sistema de um dos Fundos 
administrados pela Taquari Asset do "Sistema de Controle de Ativos” da Tema Sistemas para "YMF- Sistema de 
Processamento de Carteiras". Em 2017, houve a migração do sistema de processamento de carteiras YMF para o sistema 
Atlas PAS, fornecedor Britech S.A; a migração dos servidores e infraestrutura de datacenters de IBM para TIVIT; a migração 
da versão do Windows das estações de trabalho de Windows XP para Windows 8.1, e a migração do Microsoft Office para 
as versões 2010, 2013. Em 2018, houve alterações de infraestrutura como o outsourcing de impressão e a migração dos 
servidores (File Server) da Taquari instalados nos datacenters da TIVIT para AWS (Amazon) nuvem. Em 2019, a 
infraestrutura recebeu alterações relacionadas à migração do sistema Operacional para Windows 10 com arquitetura 64 
Bits, melhora na performance das estações de trabalho e no terminal Bloomberg (troca de disco para SSD e aumento de 
memória), migração do Pacote Office atual para o Office 365 e troca do sistema de correio eletrônico, de Lotus Notes para 
Office 365. Em 2020, os itens de infraestrutura e sistemas se mantiveram iguais a 2019.   
 
d. regras, políticas, procedimentos e controles internos: 
 
A Taquari Asset aprimorou ao longo dos últimos anos seus controles internos institucionalizando os procedimentos das 
atividades executadas pelos seus funcionários, de acordo com as disposições da regulamentação vigente aplicável. A 
companhia reformulou, em 2016, seu Código de Ética e Conduta para melhor atender a finalidade a que se destina. Em 
2018, sua Política de Compra e Venda de Valores Mobiliários foi atualizada e, em 2020, diversas melhorias foram colocadas 
em prática, como a atualização das políticas de Gestão de Riscos e de Rateio e Divisão de Ordens, do Manual de Marcação 
a Mercado, bem como dos normativos relativos à Confidencialidade, Compliance, Controles Internos, Gerenciamento de 
Risco Operacional, Segurança Cibernética e Classificação de Investidores. Com relação às políticas e controles 
relacionados à Prevenção aos Crimes de Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo, os 
procedimentos internos foram adequados em 2020, para atendimento das diretrizes da Instrução CVM 617/19, que entrou 
em vigor em 01/10/2020. 
 
3. Recursos humanos 
 
3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações: 
 
a. número de sócios: 
 
02 sócias (Taquari Participações S.A. e Elizabeth S.A. Indústria Têxtil). 
 
b. número de empregados:  
 
01 empregado. 
 
c. número de terceirizados: 
 
Não há recursos humanos terceirizados alocados na estrutura física da Taquari Asset. 
 
Informamos, entretanto, que os serviços relacionados a (i) Tecnologia da Informação; (ii) Segurança da Informação; (iii) 
Recursos Humanos; (iv) Consultoria Jurídica; (v) Cadastro; (vi) Contabilidade; (vii) Contas a Pagar; (viii) Processos Internos; 
(ix) Auditoria Interna; (x) Risco; (xi) Suprimentos; (xii) Controles Internos; e (xiii) Compliance; bem como os relacionados a (i) 
escrituração da emissão e resgate de cotas, controle e processamento de títulos e valores mobiliários de fundos de 
investimento administrados pela Taquari Asset; (ii) distribuição de cotas de fundos de investimento administrados pela 
Taquari Asset; e (iiii) custódia dos ativos relativos aos fundos de investimento administrados pela Taquari Asset, são 
prestados pelo Banco Fibra S.A., nos termos dos respectivos contratos de prestação de serviços firmados entre as partes 
em 02 de setembro de 2013, conforme aditados. 
 
d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e 
que atuem exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa: 
 
Anna Cristina Cunha Machado da Silva (CPF 143.343.408-30); e 
 
Marcio Jun Mizumoto (CPF 302.694.178-69). 
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4. Auditores 
 
4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver: 
 
a. nome empresarial: 
 
Grant Thornton Auditores Independentes 
 
b. data de contratação dos serviços: 
 
27 de março de 2020. 
 
c. descrição dos serviços contratados: 
 
O auditor foi contratado para a prestação de serviços profissionais de auditoria das demonstrações financeiras da Taquari 
Asset, relativas ao exercício social que terminou em 31 de dezembro de 2020. 
 
5. Resiliência financeira 
 
5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste: 
 
a. se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para cobrir os custos 
e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários; 
 
A receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os 
investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários, conforme é possível 
constatar por meio da análise das Demonstrações Financeiras da Taquari Asset. 
 
b. se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de 
que trata o item 6.3.c e mais do que R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 
 
O Patrimônio Líquido da Taquari Asset é de R$ 1.054.783,35 (31/12/2020) e, portanto, maior que R$ 300.000,00 (trezentos 
mil reais). Considerando que o valor de recursos sob administração equivale a R$ 489.236.437,59 (quatrocentos e oitenta e 
nove milhões, duzentos e trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos), o Patrimônio 
Líquido da Taquari Asset representa aproximadamente 0,22% dos recursos financeiros sob administração. 
 
5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Resolução. 
 
As Demonstrações Financeiras e o referido relatório da Taquari Asset estão anexos ao presente Formulário de Referência 
na forma do Anexo B. 
 
6. Escopo das atividades 
 
6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo: 
 
a. tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, 
tesouraria etc.): 
 
Administração fiduciária e gestão discricionária de recursos de terceiros por meio de Fundos de Investimento e Gestão 
discricionária de Clubes de Investimento. 
 
b. tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de investimento em 
participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de índice, clubes de 
investimento, carteiras administradas etc.): 
 
Administração e gestão de fundos de investimento em ações, fundos de investimento multimercado, fundos de investimento 
crédito privado, bem como gestão de clubes de investimento. 
 
c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão;  
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Ativos de fundos de investimento. 
 
d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor. 
 
A Taquari Asset não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administradora ou gestora. 
 
6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de 
carteiras de valores mobiliários, destacando: 
 
a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e 
 
A Taquari Asset não exerce outras atividades que não sejam de administração e gestão de carteira de valores mobiliários. 
 
b. informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle 
comum ao administrador e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades. 
 
Abaixo, estão elencados os objetos sociais das sociedades controladoras da Taquari Asset: 
 
Rio Purus Participações S.A. (CNPJ 60.078.060/0001-59): administração de bens próprios e participação no capital de 
outras sociedades.  
 
CFL Participações S.A. (CNPJ 60.078.045/0001-00): administração de bens próprios e participação no capital de outras 
sociedades. 
 
Taquari Participações S.A. (CNPJ 53.536.132/0001-07): administração de bens próprios, móveis e imóveis, urbanos e 
rurais; a participação em outras sociedades; o comércio e exportação de produtos têxteis e derivados em geral. 
 
Elizabeth S.A. Indústria Têxtil (CNPJ 48.038.541/0001-35): indústria, comércio, importação e exportação de substâncias 
de origem animal, vegetal ou mineral, em bruto e acabada, fios e tecidos de fibras têxteis, combinadas ou não com outras 
substâncias naturais ou sintéticas e artificiais, artigos e complementos de vestuário de qualquer tipo e finalidade, inclusive 
para fins hospitalares, industriais e desportivos, bem como roupa de cama e mesa e serviços de acabamento, estamparias, 
fixação, lavanderia, engomagem, pinçagem e tinturaria de fios de tecidos; a participação no capital de outras sociedades, 
como sócia ou acionista; e a administração de bens próprios. 
 
Não foram identificados potenciais conflitos de interesses entre as atividades da Taquari Asset e de suas controladoras. 
 
Sociedades sob controle comum: 
 
Fibra Empreendimentos Imobiliários S.A. (CNPJ 06.943.044/0001-31): incorporação, compra e venda de imóveis 
residenciais ou comerciais, terrenos e frações ideais; locação e administração de bens imóveis próprios e de terceiros; 
prestação de serviços de consultoria em assuntos relativos ao mercado imobiliário; e participação em outras sociedades e 
realização de negócios compatíveis com suas atividades. 
 
Fazenda Santa Otília Agro Pecuária Ltda. (CNPJ 53.534.038/0001-00): administração de bens rurais próprios, móveis, 
imóveis e semoventes; execução, em suas propriedades, de empreendimentos agrícolas e pecuários, quer diretamente, 
quer pelo arrendamento de suas terras a terceiros, pessoas físicas e/ou jurídicas; realização de empreendimentos de 
exploração agropastoril em imóveis de propriedade de terceiros; compra e venda de fertilizantes, adubos, sementes, 
defensivos agrícolas, rações, semoventes, máquinas e equipamentos em geral e tudo quanto mais seja necessário à 
consecução de seus projetos agrícolas e pecuários; a venda de sua produção agropastoril própria e a compra e venda de 
produção agropastoril de terceiros; a produção e comercialização de milho; a comercialização de sêmen bovino; a plantação 
e comercialização de cana de açúcar; plantação e comercialização de amendoim; plantação e comercialização de 
mandioca; plantação e comercialização de azevem; plantação e comercialização de sorgo, aveia e milheto; plantação e 
comercialização de soja; e participação em outras sociedades, como sócia ou acionista. 
 
Cipla-Serviços e Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ 48.735.187/0001-06): atuação no ramo de incorporação, 
compra e venda de bens imóveis próprios, residenciais ou comerciais, loteados ou não, terrenos e frações ideais, locação e 
administração de bens imóveis próprios, prestação de serviços de consultoria em operações estruturadas de crédito 
imobiliário e assuntos relativos ao mercado imobiliário, participação em outras sociedades e realização de negócios 
compatíveis com suas atividades, por todas as suas formas. 
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Manhattan Park Estacionamento Ltda. (CNPJ 05.516.847/0001-47): Estacionamento de veículos. 
 
Finobrasa Agroindustrial S.A. (CNPJ 10.498.764/0001-02): agricultura em geral, incluindo culturas permanentes e 
temporárias com destaque para cultivos irrigados, incluindo a produção, industrialização e comercialização; atividades 
relacionadas com a pecuária; e a compra e venda de produtos agrícolas de terceiros. 
 
Pajuçara Confecções S.A (CNPJ 06.642.342/0001 -91): industrialização e comércio de peças do vestuário; a distribuição, 
o comércio por atacado, a importação e a exportação, bem como o armazenamento de (a) fibras naturais, artificiais, 
sintéticas; (b) algodão; (c) fios e tecidos de fibras têxteis, combinados ou não com outras substâncias naturais ou sintéticas; 
(d) artigos e complementos de vestuário de qualquer tipo e finalidade, inclusive para fins hospitalares, industriais e 
desportivos, bem como roupa de cama e mesa; (e) outros materiais, de resíduos de fiação, de tecelagem e de sucatas de 
materiais usados; (f) máquinas e equipamentos utilizados no setor têxtil; e (g) substâncias de origem animal, vegetal ou 
mineral, em bruto e acabadas utilizadas no setor têxtil; e a participação no capital de outras sociedades, como sócia ou 
como acionista. 
 
Bonança Projetos Imobiliários Ltda. (CNPJ 13.631.481/0001-85): atuação no ramo de incorporação, compra e venda de 
bens imóveis próprios, residenciais ou comerciais, loteados ou não, terrenos e frações ideais; locação e administração de 
bens imóveis próprios; prestação de serviços de consultoria em operações estruturadas de crédito imobiliário e assuntos 
relativos ao mercado imobiliário, bem como participação em outras sociedades e realização de negócios compatíveis com 
suas atividades, e o desenvolvimento do loteamento denominado Residencial Bonança I perante a matrícula n. 65.665, 
registrada no Oficial de Registro de Imóveis de Bragança Paulista, Estado de São Paulo e o desenvolvimento do loteamento 
denominado Residencial Bonança II perante as matrículas n. 92.815 e n. 92.816, ambas registradas no Oficial de Registro 
de Imóveis de Bragança Paulista, Estado de São Paulo. 
 
Fazenda Bragança Participações Ltda. (CNPJ 13.950.818/0001-17): administração de bens próprios; e participação no 
capital de outras sociedades. 
 
Fazenda Angélica Participações Ltda. (CNPJ 13.950. 835/0001-54): administração de bens próprios; e participação no 
capital de outras sociedades. 
 
Calipal Projetos Imobiliários Ltda. (CNPJ 22.103.359/0001-27): atuação no ramo de incorporação, compra e venda de 
bens imóveis próprios, residenciais ou comerciais, loteados ou não, terrenos e frações ideais; locação e administração de 
bens imóveis próprios; prestação de serviços de consultoria em operações estruturadas de crédito imobiliário e assuntos 
relativos ao mercado imobiliário; e participação no capital de outras sociedades e realização de negócios compatíveis com 
suas atividades. 
 
Transnordestina Logística S.A. (CNPJ 02.281.836/0001-37): prestação de serviços de transporte ferroviário a usuários; 
exploração de serviços de licenciamento, condução, abastecimento, carregamento e descarregamento, transbordo, 
manobra, manutenção de material rodante, e armazenagem, nas estações, pátios e terrenos existentes na faixa de domínio 
das linhas ferroviárias objeto da concessão; exercício da função e exploração das atividades de operador intermodal, 
complementando a prestação de transporte ferroviário com atividades rodoviárias, portuárias, aquaviárias e aeroportuárias, 
bem como serviços correlatos, tais como recebimento, coleta, unitização, desunitização, consolidação, desconsolidação, 
movimentação, armazenagem e entrega, necessários ao implemento de suas atividades; participação em projetos que 
tenham como objeto a promoção do desenvolvimento socioeconômico das áreas de influência, visando a ampliação dos 
ferroviários concedidos; exercício de outras atividades que utilizem como base a infraestrutura da Companhia; exercício da 
função de operador de transporte multimodal (OTM); e execução de todas as atividades afins, correlatas ou necessárias 
para a consecução das descritas acima. 
 
FTL – Ferrovia Transnordestina Logística S.A. (CNPJ 17.234.244/0001-31): prestar serviços de transporte ferroviário a 
usuários; explorar serviços de licenciamento, condução, abastecimento, carregamento e descarregamento, transbordo, 
manobra, manutenção de material rodante, e armazenagem, nas estações pátios e terrenos existentes na faixa de domínio 
das linhas ferroviárias objeto da concessão; exercer a função e explorar as atividades de operador intermodal, 
complementando a prestação de transporte ferroviário com atividades rodoviárias, portuárias aquaviárias e aeroportuárias, 
bem como serviços correlatos, tais como recebimento, coleta, unitização, desunitização, consolidação, desconsolidação, 
movimentação, armazenagem e entrega, necessários ao implemento de suas atividades; participar de projetos que tenham 
como objeto a promoção do desenvolvimento sócio-econômico das áreas de influência, visando à ampliação dos serviços 
ferroviários concedidos; exercer outras atividades que utilizem como base a infraestrutura da Companhia; exercer a função 
de operador de transporte multimodal (OTM); e executar todas as atividades fins, correlatas ou necessárias para a 
consecução das descritas nas alíneas anteriores. 
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Banco Fibra S.A. (CNPJ 58.616.418/0001-08): prática de operações ativas, passivas e acessórias e a prestação de 
serviços permitidos aos bancos múltiplos e inerentes às respectivas carteiras autorizadas (Comercial, Investimento e de 
Crédito, Financiamento e Investimento, inclusive operações de Câmbio e Crédito Rural). 
 
Vicunha Participações S.A. (CNPJ 01.004.809/0001-54): (i) comércio (compra e venda, importação e exportação) e a 
representação comercial de produtos têxteis em geral e de quaisquer outros produtos; (ii) prestação de serviços 
relacionados com o mercado dos produtos com os quais operar; (iii) participação no capital de outras sociedades, como 
sócia ou acionista; (iv) administração de empreendimentos agropecuários em geral; (v) administração de bens próprios; e 
(vi) prestação de serviços, especialmente, mas não exclusivamente, de consultoria e assessoria administrativa e financeira. 
 
Textília S.A. (CNPJ 54.485.982/0001-88): participação no capital de outras sociedades, como sócia ou acionista e a 
administração de bens próprios. 
 
Companhia Siderúrgica Nacional (CNPJ 33.042.730/0017-71): fabricação, transformação, comercialização, inclusive a 
importação e exportação de produtos siderúrgicos e dos subprodutos derivados da atividade siderúrgica, bem como a 
exploração de quaisquer outras companhias, tais como: indústrias de mineração, de cimento e de carboquímicos, fabricação 
e montagem de estruturas metálicas, construção, transporte, navegação, atividades portuárias. 
 
Vicunha Têxtil S.A. (CNPJ 07.332.190/0001-93): (i) industrialização e comercialização de fibras naturais, artificiais e 
sintéticas; (ii) a indústria, o comércio, a importação e exportação de substâncias de origem animal, vegetal ou mineral, em 
bruto e acabadas, frios e tecidos de fibras têxteis, combinados ou não com outras substâncias naturais ou sintéticas, artigos 
e complementos de vestuários de qualquer tipo e finalidade, inclusive para fins hospitalares, industriais e desportivos, bem 
como roupas de cama e mesa; (iii) os serviços industriais de acabamento, estampagem, fixação, lavanderia, engomagem, 
pinçagem e tingimento de fios e tecidos; (iv) a prestação de serviços na área de classificação de produtos vegetais, seus 
subprodutos e resíduos de valor econômico, especial mente a classificação de algodão; (v) a venda e/ou revenda de outros 
materiais, de resíduos de fiação e tecelagem e de sucatas de materiais usados; (vi) as atividades auxiliares de apoio 
administrativo, técnico ou operacional às unidades produtivas da Companhia; e (vii) serviços de pesquisa e desenvolvimento 
de qualquer natureza. 
 
Fibra Companhia Securitizadora de Créditos Imobiliários (CNPJ 06.018.000/0001-03): (i) Aquisição e securitização de 
créditos hipotecários e de créditos oriundos de operações de financiamentos imobiliários em geral; (ii) a prestação de 
serviços referentes a operações no mercado secundário de hipotecas e de créditos oriundos de operações e financiamento 
imobiliário em geral; (iii) emissão e colocação, no mercado financeiro, de Certificados de Recebíveis Imobiliários e de outros 
títulos de crédito e/ou valores mobiliários; (iv) realização de operações de hedge nos mercados derivativos, visando a 
cobertura de riscos na sua carteira de créditos hipotecários e imobiliários; e (v) realizar negócios e prestar serviços 
compatíveis com seu objeto social, incluindo, mas não se limitando, a alienação de imóveis, intermediação de negócios 
relacionados com a seara imobiliária e prestação de serviços de consultoria. 
 
Fibra Corretora de Seguros Ltda. (CNPJ 06.979.071/0001-64); Corretores e agentes de seguros, de planos de 
previdência complementar e de saúde. 
  
Fibra Experts Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ 09.369.378/0001-31): (i) a incorporação, compra e venda de 
imóveis residenciais ou comerciais, terrenos e frações ideais; (ii) a locação e administração de bens imóveis próprios e de 
terceiros; (iii) a prestação de serviços de consultoria em assuntos relativos ao mercado imobiliário; bem como (iv) a 
participação em outras sociedades e realização de negócios compatíveis com suas atividades. 
 
Triunfo Florestal Ltda. (CNPJ 43.403.674/0001-40): Formação de florestas, contando com a captação de incentivos 
fiscais, em terras de sua propriedade ou posse; e a produção, comercialização e industrialização de produtos e subprodutos 
florestais, frutícolas e essenciais típicas da região, podendo ficar a elaboração, execução e administração de projetos a 
cargo de terceiros, mediante contratação. 
 
Tutóia Empreendimento Imobiliário S.A. (CNPJ 07.015.125/0001-34): (i) promover, mediante incorporação, construção e 
venda, a realização de um empreendimento, imobiliário residencial, nos terrenos correspondentes aos imóveis abaixo 
referidos, bem como naquele decorrente de sua unificação: (i) imóvel situado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Alcino Braga n. 74, objeto da matrícula n. 6.531, registrado perante o 1º Oficial de Registro de Imóveis da cidade de São 
Paulo; (ii) imóvel situado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Alcino Braga n. 80, objeto da transcrição n. 70.928, 
registrado perante o 1º Oficial de Registro de Imóveis da cidade de São Paulo; (iii) imóvel situado em São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Rua Alcino Braga n. 88, objeto da matrícula n. 43.800, registrado perante o 1º Oficial de Registro de Imóveis 
da cidade de São Paulo; (iv) imóvel situado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Alcino Braga n. 96, objeto da 
matrícula n. 16.897, registrado perante o 1º Oficial de Registro de Imóveis da cidade de São Paulo; (v) imóvel situado em 
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São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Alcino Braga n. 106, objeto de matrícula n. 50.123, registrado perante o 1º Oficial 
de Registro de Imóveis da cidade de São Paulo; (vi) imóvel situado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tutóia n. 
463, objeto da matrícula n. 18.513, registrado perante o 1º Oficial de Registro de Imóveis da cidade de São Paulo; (vii) 
imóvel situado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tutóia n. 469, objeto da matrícula n. 47.200, registrado perante 
o 1º Oficial de Registro de Imóveis da cidade de São Paulo; (viii) móvel situado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Tutóia n. 479, objeto da matrícula n. 17.314, registrado perante o 1º Oficial de Registro de Imóveis da cidade de São Paulo. 
 
Validata Meios de Pagamento Ltda. (CNPJ 08.578.334/0001-59): (i) Desenvolvimento de programas de computador sob 
encomenda; (ii) Administração de cartões de crédito; (iii) Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e 
negócios em geral, exceto imobiliários; (iv) Consultoria em tecnologia da informação; e (v) Emissão de vale-alimentação, 
vale-transporte e similares. 
 
Vicunha Aços S.A (CNPJ 04.213.131/0001-08): Participação em outras sociedades. 
 
Vicunha Steel S.A. (CNPJ 04.169.992/0001-36): (i) Participação no capital de outras sociedades, como sócia ou acionista. 
 
Administradora Shopping Nova América Ltda. (CNPJ 00.078.218/0001-69): prestação de serviços de administração que 
estejam de qualquer forma relacionados às fases de construção e de operação de empreendimentos de shoppings centers 
em geral, a operação de estacionamento de veículos, incluindo manobristas e outros serviços relacionados e 
complementares a essa atividade e, ainda, atividades de entretenimento e lazer oferecidas aos frequentadores de shopping 
centers. 
 
Nova América Incorporações Imobiliárias S.A. (CNPJ 11.537.053/0001-62):  Participação em outras sociedades civis ou 
comerciais, como sócia, acionista ou quotista, podendo representar sociedades nacionais ou estrangeiras. 
 
Não foram identificados potenciais conflitos de interesses entre as atividades da Taquari Asset e as praticadas por 
sociedades sob controle comum. 
 
6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as 
seguintes informações: 
 
a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não 
qualificados); 
 

Fundos Quantidade de Cotistas 

Investidores Qualificados 08 

Investidores Não-Qualificados 6.081 

Total 6.089 

 
Não há recursos de investidores com carteiras administradas. 
 
b. número de investidores, dividido por: 
 
i. pessoas naturais; 
 
6.085 (seis mil e oitenta e cinco), sendo 4 (quatro) investidores qualificados. 
 
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais); 
 
01 (um) investidor qualificado. 
 
iii. instituições financeiras; 
 
0 (zero). 
 
iv. entidades abertas de previdência complementar; 
 
0 (zero). 
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v. entidades fechadas de previdência complementar; 
 
0 (zero). 
 
vi. regimes próprios de previdência social; 
 
0 (zero). 
 
vii. seguradoras; 
 
0 (zero). 
 
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil; 
 
0 (zero). 
 
ix. clubes de investimento; 
 
0 (zero). 
 
x. fundos de investimento; 
 
02 (dois). 
 
xi. investidores não residentes; 
 
01 (um). 
 
xii. outros (especificar); 
 
0 (zero). 
 
c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores 
qualificados e não qualificados) 
 

Fundos PL 

Investidores Qualificados R$ 74.268.563,32 

Investidores Não-Qualificados R$ 414.967.874,27 

Total R$ 489.236.437,59 

 
d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior; 
 
Não há recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior. 
 
e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os 
nomes); 
 

1 R$ 43.422.837,43 

2 R$ 33.041.056,76 

3 R$ 25.483.911,54 

4 R$ 24.737.240,94 

5 R$ 24.030.973,58 

6 R$ 23.139.100,17 

7 R$ 20.466.385,06 
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8 R$ 10.727.725,32 

9 R$ 7.116.696,04 

10 R$ 5.621.696,75 

 
f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores: 
 
i. pessoas naturais; 
 
Qualificados: R$ 58.524.968,33 (cinquenta e oito milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e oito 
reais e trinta e três centavos); Não qualificados: R$ 366.822.246,77 (trezentos e sessenta e seis milhões, oitocentos e vinte 
e dois mil, duzentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos). 
 
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais); 
 
R$ 43.422.837,43 (quarenta e três milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e três 
centavos). 
 
iii. instituições financeiras; 
 
R$ 0,00 (zero reais). 
 
iv. entidades abertas de previdência complementar; 
 
R$ 0,00 (zero reais). 
 
v. entidades fechadas de previdência complementar; 
 
R$ 0,00 (zero reais). 
 
vi. regimes próprios de previdência social; 
 
R$ 0,00 (zero reais). 
 
vii. seguradoras; 
 
R$ 0,00 (zero reais). 
 
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil; 
 
R$ 0,00 (zero reais). 
 
ix. clubes de investimento; 
 
R$ 0,00 (zero reais). 
 
x. fundos de investimento; 
 
R$ 20.466.385,06 (vinte milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e seis centavos). 

 
xi. investidores não residentes; 
 
R$ 25.483.911,57 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, novecentos e onze reais e cinquenta e sete 
centavos). 
 
xii. outros (especificar) 
 
R$ 0,00 (zero reais). 
 
6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre: 
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a. ações; 
 
R$ 402.508.782,03 (quatrocentos e dois milhões, quinhentos e oito mil, setecentos e oitenta e dois reais e três centavos). 
 
b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras; 
 
R$ 0,00 (zero reais). 
 
c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras; 
 
R$ 0,00 (zero). 
 
d. cotas de fundos de investimento em ações; 
 
R$ 13.072.808,26 (treze milhões, setenta e dois mil, oitocentos e oito reais e vinte e seis centavos). 
 
e. cotas de fundos de investimento em participações;  
 
R$ 0,00 (zero reais). 
 
f. cotas de fundos de investimento imobiliário; 
 
R$ 1.278.850,90 (um milhão, duzentos e setenta e oito mil, oitocentos e cinquenta reais e noventa centavos). 
 
g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios; 
 
R$ 0,00 (zero reais). 
 
h. cotas de fundos de investimento em renda fixa; 
 
R$ 15.945.965,29 (quinze milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove 
centavos). 
 
i. cotas de outros fundos de investimento; 
 
R$ 12.033.120,10 (doze milhões, trinta e três mil, cento e vinte reais e dez centavos). 
 
j. derivativos (valor de mercado);  
 
R$ 0,00 (zero reais). 
 
k. outros valores mobiliários; 
 
R$ 0,00 (zero reais). 
 
l. títulos públicos; 
 
R$ 59.830.709,70 (cinquenta e nove milhões, oitocentos e trinta mil, setecentos e nove reais e setenta centavos). 
 
m. outros ativos; 
 
Saldo em conta e contas a pagar e receber: R$ 5.132.586,55 (cinco milhões, cento e trinta e dois mil, quinhentos e oitenta e 
seis reais e cinquenta e cinco centavos). 
 
6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce 
atividades de administração fiduciária; 
 
Não aplicável. 
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6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes. 
 
Em 17 de março de 2020, os sócios da Taquari Asset decidiram, de mútuo e comum acordo, nos termos da 11ª Alteração e 
Consolidação do Contrato Social da sociedade, aumentar o capital social da companhia que, naquela data, encontrava-se 
totalmente integralizado no valor de R$ 2.250.000,00 (dois milhões e duzentos e cinquenta mil reais), para R$ 2.525.954,00 
(dois milhões, quinhentos e vinte e cinco mil e novecentos e cinquenta e quatro reais). Em 30 de junho de 2020, os sócios 
da Taquari Asset decidiram aumentar novamente o capital social da companhia, desta vez para R$ 2.738.754,00 (dois 
milhões, setecentos e trinta e oito mil e setecentos e cinquenta e quatro reais), conforme a 14ª Alteração e Consolidação do 
Contrato Social desta sociedade. 
 
7. Grupo econômico 
 
7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando: 
 
a. controladores diretos e indiretos; 
 
Os controladores diretos da Taquari Asset são: Taquari Participações S.A. (99,999%) e Elizabeth S.A. Indústria Têxtil 
(0,001%). A composição acionária da Taquari Participações S.A. é a seguinte (utilizando apenas duas casas decimais após 
a vírgula): 
 
Rio Purus Participações S.A. - 55,62% 
CFL Participações S.A. - 44,26% 
Espólio de Dorothéa Steinbruch - 0,12% 
  
b. controladas e coligadas; 
 
Não aplicável, pois não existem controladas e coligadas. 
 
c. participações da empresa em sociedades do grupo; 
 
A Taquari Asset não tem participação em outras empresas do grupo. 
 
d. participações de sociedades do grupo na empresa; 
 
Participam da Taquari Asset: Taquari Participações S.A. (99,999%) e Elizabeth S.A. Indústria Têxtil (0,001%). 
 
e. sociedades sob controle comum; 
 

• Fibra Empreendimentos Imobiliários S.A. (CPJ/MF nº06.943.044/0001-31); 

• Fazenda Santa Otília Agro Pecuária Ltda. (CNPJ/MF nº 53.534.038/0001-00); 

• Cipla-Serviços e Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ/MF nº 48.735.187/0001-06); 

• Finobrasa Agroindustrial S.A. (CNPJ/MF nº 10.498.764/0001-02); 

• Pajuçara Confecções S.A. (CNPJ/MF nº 06.642.342/000 1-91); 

• Manhattan Park Estacionamento Ltda. (CNPJ: 05.516.847/0001-47); 

• Bonança Projetos Imobiliários Ltda. (CNPJ: 13.631.481/0001-85); 

• Fazenda Bragança Participações Ltda. (CNPJ: 13.950. 818/0001-17); 

• Fazenda Angélica Participações Ltda. (CNPJ: 13.950. 835/0001-54); 

• Calipal Projetos Imobiliários Ltda. (CNPJ: 22.103.359/0001-27); 

• Transnordestina Logística S.A. (CNPJ: 02.281.836/0001-37); 

• FTL – Ferrovia Transnordestina Logística S.A. (CNPJ/MF n. 17.234.244/0001-31): 

• Banco Fibra S.A. (CNPJ/MF nº 58.616.418/0001-08); 

• Vicunha Participações S.A. (CNPJ/MF nº 01.004.809/0 001-54); 

• Textília S.A. (CNPJ/MF nº 54.485.982/0001-88); 

• Companhia Siderúrgica Nacional (CNPJ/MF nº 33.042.30/0017-71);  

• Vicunha Têxtil S.A. (CNPJ/MF nº 07.332.190/0001-93); 

• Fibra Companhia Securitizadora de Créditos Imobiliários (CNPJ/MF nº 06.018.000/0001-03); 

• Fibra Corretora de Seguros Ltda. (CNPJ/MF nº 06.979.071/0001-64); 

• Fibra Experts Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ/MF nº 09.369.378/0001-31; 

• Triunfo Florestal Ltda. (CNPJ/MF nº 43.403.674/0001-40); 
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• Tutóia Empreendimento Imobiliário S.A. (CNPJ/MF nº 07.015.125/0001-34); 

• Validata Meio de Pagamento Ltda. (CNPJ/MF nº 08.578.334/0001-59); 

• Vicunha Aços S.A (CNPJ/MF nº 04.213.131/0001-08); 

• Vicunha Steel S.A. (CNPJ/MF nº 04.169.992/0001-36); 

• Administradora Shopping Nova América Ltda. (CNPJ n. 00.078.218/0001-69); e 

• Nova América Incorporações Imobiliárias S.A. (CNPJ n. 11.537.053/0001-62). 
  
7.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde que 
compatível com as informações apresentadas no item 7.1. 
 
Não há organograma a ser inserido. 
 
8. Estrutura operacional e administrativa 
 
Informações prestadas considerando a data-base de 31.12.2020. 
 
8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e 
regimento interno, identificando: 
 
a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico; 
 
Diretoria – Composta por 4 (quatro) Diretores, sendo 01 (um) Diretor Presidente (responsável pela atividade de gestão de 
riscos, nos termos da Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021); 01 (um) Diretor Superintendente (responsável 
pela área de Compliance e pela política de combate e prevenção à lavagem de dinheiro da Sociedade); 01 (uma) Diretora 
de Administração de Recursos de Terceiros (responsável pela administração e gestão de carteiras de valores mobiliários, 
nos termos da Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021, e pelo cumprimento das normas previstas na Instrução 
CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013); e 01 (um) Diretor responsável pela atividade de administração fiduciária, nos 
termos da Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021). 
 
Comitê de Riscos – O Comitê de Riscos é um órgão colegiado composto por 3 (três) membros, todos com poder de voto, a 
saber: (i) Diretor responsável pela atividade de Gestão de Riscos; (ii) Diretor responsável pela área de Compliance; e (iii) 
Analista Asset Management II. Com o objetivo de evitar conflitos de interesse e garantir a independência das decisões, o 
Diretor responsável pela atividade de administração e gestão de carteiras de valores mobiliários e o Diretor responsável pela 
atividade de administração fiduciária podem participar das reuniões na qualidade de ouvintes, sem poder de voto. Podem, 
ainda, serem convocados para as reuniões convidados técnicos na medida da exigência da pauta, os quais não terão direito 
a voto. Compete ao Comitê de Riscos da Taquari Asset discutir o enquadramento das medidas de risco em relação às 
carteiras dos fundos administrados dentro dos limites estabelecidos pelo órgão regulador e da política de investimento dos 
respectivos regulamentos, reunindo-se com o intuito de deliberar também sobre as metodologias aplicadas à marcação a 
mercado (“MaM”) dos fundos administrados pela Taquari Asset. São analisados dados relativos à composição da carteira, 
ao risco calculado e à exposição financeira, bem como a verificação do alinhamento com a estratégia fundamentalmente 
definida para cada um dos fundos, de acordo com as exigências e parâmetros determinados pelos respectivos 
regulamentos. A determinação dos limites de composição de carteira está basicamente atrelada aos tipos de papéis e às 
posições tomadas, em consonância com a natureza característica do fundo e consequentemente com seu perfil de risco, 
estando estes explicitados nos regulamentos de cada um dos fundos: (i) Revisão periódica do manual de MaM; (ii) 
Aprovação e acompanhamento de parâmetros de precificação utilizados em modelos, nos casos em que tal atividade seja 
requerida; (iii) Aprovação de metodologias de precificação em casos excepcionais, em caso de ausência das fontes 
primárias e secundárias; (iv) Aprovação de metodologias de precificação para (novos) ativos/indexadores que não constem 
deste Manual, assim como situações que requeiram tratamento específico; (v) Aprovação dos parâmetros e realização do 
controle do risco de liquidez dos fundos; (vi) Aprovação dos parâmetros e realização controle do risco de mercado (VaR) 
dos fundos; (vii) Acompanhamento dos procedimentos de aviso de desenquadramento e enquadramento dos fundos; (viii) 
Monitoramento do recadastro dos cotistas; e (ix) Aprovação de limites de exposição aos riscos dos fundos. 
 
b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são 
registradas suas decisões; 
 
Diretoria – As decisões são tomadas por meio de Reunião de Diretoria. As Reuniões de Diretoria ocorrem sempre que os 
interesses sociais exigem, e são instaladas com a presença de, no mínimo, a maioria dos seus membros. Todas as 
deliberações da Diretoria são tomadas por maioria simples de votos dos presentes, salvo se de outra forma dispuser o 
Contrato Social da Sociedade ou seus normativos. As decisões são registradas através de atas de Reunião de Diretoria. 
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Comitê de Riscos – O Comitê de Riscos reúne-se, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que 
necessário, por convocação de qualquer um de seus membros. A convocação dos membros do Comitê para as reuniões 
será efetuada, por escrito, com antecedência mínima de 3 (três) dias de sua realização, sendo que a presença da totalidade 
dos membros dispensa a convocação. As deliberações do Comitê de Riscos serão tomadas por maioria de votos, sendo 
que o Diretor responsável pela atividade de Gestão de Riscos possui voto de qualidade, em caso de empate. Todas as 
deliberações do Comitê de Riscos serão registradas em ata e assim como os dados e material apresentados em reunião, 
permanecerão arquivados na sede social da Taquari Asset pelo prazo de 5 (cinco) anos. 
 
c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais; 
 
Os membros da Diretoria têm poderes, por meio da assinatura conjunta de pelo menos 02 (dois) diretores estatutários, para 
praticar todo e qualquer ato necessário ao regular funcionamento da Sociedade, podendo, exemplificativamente, representar 
a Sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, inclusive perante autarquias, sociedades de economia mista e 
entidades municipais, estaduais e federais, dispondo de poderes para em nome da Sociedade transigir, renunciar, fazer 
acordos e contrair obrigações; abrir e movimentar contas bancárias, fazendo depósitos, emitindo cheques, requerendo 
extratos bancários e quaisquer outras informações a seu respeito; emitir, aceitar e endossar títulos de qualquer natureza; 
celebrar contratos de qualquer natureza, inclusive de compra e venda de bens móveis e imóveis, neste último caso apenas 
com a aprovação de sócios detentores de quotas cujo valor seja equivalente à maioria do capital social; contratar 
financiamentos de todo tipo com instituições financeiras em geral, privadas ou públicas, inclusive o Banco do Brasil S.A., 
assumindo toda e qualquer obrigação e oferecendo garantias, inclusive instituição de penhor cedular e de hipoteca sobre 
imóveis, neste segundo caso apenas com a aprovação de sócios detentores de quotas cujo valor seja equivalente à maioria 
do capital social; constituir procurador ad judicia sempre que necessário à defesa no âmbito administrativo ou judicial dos 
direitos e interesses da Sociedade; constituir procuradores ad negotia, definindo-se no instrumento de mandato a finalidade 
a que se destinam os poderes outorgados, o prazo de sua duração, que não poderá ser superior a um ano e a forma de 
atuação dos mandatários; adquirir para a Sociedade quotas liberadas por sócios, desde que haja lucros líquidos 
devidamente apurados e nisso aquiesçam sócios que representem três quartos do capital social. 
 
Abaixo, estão destacadas as atribuições individuais dos membros da Diretoria: 
 
Anna Cristina Cunha Machado da Silva (Diretora de Administração de Recursos de Terceiros) 
 
De acordo com a Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021, a Sra. Anna Cristina Cunha Machado da Silva exerce a 
função de administradora responsável pela administração e gestão de carteiras de valores mobiliários e pelo cumprimento 
das normas previstas na Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013. 
 
Arno Schwarz (Diretor Presidente) 
 
De acordo com a Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021, o Sr. Arno Schwarz exerce a função de Diretor 
responsável pela atividade de Gestão de Risco da Taquari Asset. 
 
Kumagae Hinki Junior (Diretor Superintendente) 
 
De acordo com a Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021, o Sr. Kumagae Hinki Junior exerce a função de Diretor 
responsável pela área de Compliance e pela Política de Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro. 
 
Marcio Jun Mizumoto (Diretor) 
 
De acordo com a Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021, o Sr. Marcio Jun Mizumoto exerce a função de Diretor 
responsável pela Administração Fiduciária da Taquari Asset. 
 
8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com 
as informações apresentadas no item 8.1. 
 
Não há organograma a ser inserido. 
 
8.3. Em relação a cada um dos diretores de que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos membros de comitês da 
empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar, em forma de tabela: 
 
a. nome; 
b. idade; 
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c. profissão; 
d. CPF ou número do passaporte; 
e. cargo ocupado; 
f. data da posse; 
g. prazo do mandato; e 
h. outros cargos ou funções exercidos na empresa. 

 
 
8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer: 
 
a. currículo, contendo as seguintes informações: 
 
Anna Cristina Cunha Machado da Silva (Gestão de Recursos) 
 
i. cursos concluídos; 
 
Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) – São Paulo, SP. 
Graduada em Administração de Empresas, 1994. 
 
ii. aprovação em exame de certificação profissional; 

Nome Idade Profissão CPF Cargo Ocupado 
Data da 
Posse 

Prazo do 
Mandato 

Outros cargos ou 
funções exercidas na 

empresa 

Anna Cristina 
Cunha 

Machado da 
Silva 

49 anos 
Administradora de 

empresas 
143.343.408-30 

Diretora de 
Administração De 

Recursos de 
Terceiros 

02/06/2020 01/06/2022 

Responsável pela 
administração e gestão 
de carteiras de valores 

mobiliários e pelo 
cumprimento das 

normas previstas na 
Instrução CVM nº 

539/13 

Arno Schwarz 40 anos 
Administrador de 

empresas 
290.691.338-30 Diretor Presidente 02/06/2020 01/06/2022 

Responsável pela 
atividade de Gestão de 

Riscos 

Marcio Jun 
Mizumoto 

39 anos 
Administrador de 

empresas 
302.694.178-69 Diretor 15/07/2020 01/06/2022 

Responsável pela 
Atividade de 

Administração Fiduciária 

Kumagae Hinki 
Junior 

57 anos 
Bacharel em 

Tecnologia da 
Informação 

063.935.908-66 
Diretor 

Superintendente 
02/06/2020 01/06/2022 

Responsável pela 
atividade de 

Compliance e 
Prevenção à Lavagem 

de Dinheiro 
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Certificação da ANBIMA CPA20 e CGA desde 09/10/2012. 
 
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:  
 
● nome da empresa; 
● cargo e funções inerentes ao cargo; 
● atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram;  
● datas de entrada e saída do cargo 
 
Empresa: Taquari Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda. 
Principal atividade da Empresa: Administração de carteira de títulos e valores mobiliários, de fundos de investimentos, de 
clubes de investimentos, bem como quaisquer outras formas de administração ou gestão de recursos de terceiros, nos 
termos da regulamentação aplicável da Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 
Cargo: Diretora de Administração de Recursos de Terceiros (01/09/2013 – atual). 
Atividades exercidas: Gestão de Fundos de Renda Fixa e Clubes de Investimentos de Renda Variável. 
 
Marcio Jun Mizumoto (Administração Fiduciária) 
 
i. cursos concluídos; 
 
Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, SP. 
Bacharel em Administração de Empresas. 
 
FGV EESP, São Paulo, SP. 
Master in Financial Economics. 
 
ii. aprovação em exame de certificação profissional; 
 
CPA-20 (Anbima) 
 
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: 
 
● nome da empresa; 
● cargo e funções inerentes ao cargo; 
● atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram; 
● datas de entrada e saída do cargo 
 
Empresa: Taquari Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda. 
Principal atividade: Administração de carteira de títulos e valores mobiliários, de fundos de investimentos, de clubes de 
investimentos, bem como quaisquer outras formas de administração ou gestão de recursos de terceiros, nos termos da 
regulamentação aplicável da Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 
Cargo: Diretor (15/07/2020 - até agora). 
Atividades exercidas: responsável pela atividade de administração fiduciária. 
 
Empresa: Taquari Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda. 
Principal atividade: Atividades ligadas à gestão de recursos de terceiros. 
Cargo: Gerente (25/04/2013 - 14/07/2020). 
Atividades exercidas: participa das decisões de investimentos e na escolha dos melhores ativos para composição das 
carteiras condizentes com a política de investimento de cada Fundo. 
 
8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e 
controles internos e desta Instrução, fornecer: 
 
a. currículo, contendo as seguintes informações: 
 
Kumagae Hinki Junior 
 
i. cursos concluídos; 
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Fundação Dom Cabral/SP, 2011. 
Gestão Estratégica de Negócios e Pessoas. 
 
Massachusetts Institute of Technology – MIT/EUA, 1998. 
MBA em General Management. 
 
FGV/SP, 1991. 
Especialização em Administração Financeira. 
 
FATEC/SP, 1984 
Graduação em Tecnologia da Informação. 
 
ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional); 
 
Não possui aprovação em exame de certificação profissional. 
 
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: 
 
● nome da empresa; 
● cargo e funções inerentes ao cargo; 
● atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram; 
● datas de entrada e saída do cargo 
 
Empresa: Taquari Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda. 
Principal atividade da Empresa: Administração de carteira de títulos e valores mobiliários, de fundos de investimentos, de 
clubes de investimentos, bem como quaisquer outras formas de administração ou gestão de recursos de terceiros, nos 
termos da regulamentação aplicável da Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 
Cargo: Diretor (15/06/2016 - até agora) 
Atividades exercidas: responsável pela área de Compliance e pela política de combate e prevenção à lavagem de dinheiro 
da Taquari Asset. 
 
Empresa: Validata Meios de Pagamentos Ltda. 
Principal atividade da Empresa: Elaboração de programas de computadores (softwares), licenciamento ou cessão de 
direitos de uso de programas de computadores, desenvolvimento e consultoria de informática, sistemas e tecnologia, 
processamento de cartões e/ou de meios eletrônicos de pagamento e/ou informações. 
Cargo: Administrador (Mar/2016 – até agora). 
Atividades exercidas: Representação da sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, perante terceiros e 
quaisquer repartições públicas, federais, estaduais, municipais, autarquias, instituições financeiras e órgãos previdenciários, 
praticando todos os atos que se fizerem necessários à realização do objeto social da companhia. 
 
Empresa: Fibra Corretora de Seguros Ltda. 
Principal atividade: Administração e corretagem de seguros dos ramos de danos, pessoas, capitalização e de previdência 
complementar aberta. 
Cargo: Diretor (01/03/2016 – até agora). 
Atividades exercidas: Representação da sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, perante terceiros e 
quaisquer repartições públicas, federais, estaduais, municipais, autarquias, instituições financeiras e órgãos previdenciários, 
praticando todos os atos que se fizerem necessários à realização do objeto social da companhia. 
 
Empresa: Fibra Companhia Securitizadora de Créditos Imobiliários 
Principal atividade: Aquisição e securitização de créditos hipotecários e de créditos oriundos de operações e 
financiamentos imobiliários em geral; a prestação de serviços referentes a operações no mercado secundário de hipotecas e 
de créditos oriundos de operações e financiamento imobiliários em geral; emissão e colocação, no mercado financeiro, de 
Certificados e Recebíveis Imobiliários e de outros títulos de crédito e/ou valores mobiliários. 
Cargo: Diretor (01/03/2016 – até agora). 
Atividades exercidas: Representação da sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, perante terceiros e 
quaisquer repartições públicas, federais, estaduais, municipais, autarquias, instituições financeiras e órgãos previdenciários, 
praticando todos os atos que se fizerem necessários à realização do objeto social da companhia. 
 
Empresa: Banco Fibra S.A. 
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Principal atividade: Prática de operações ativas, passivas e acessórias e a prestação de serviços permitidos aos bancos 
múltiplos. 
Cargo Diretor (27/12/2013 – até agora). 
Atividades exercidas: Praticar todos os atos necessários para realizar os objetivos sociais do Banco e para assegurar o 
seu normal funcionamento, competindo-lhe os mais amplos e gerais poderes de gestão, zelando pela observância da lei, do 
estatuto e pelo cumprimento das deliberações da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e de suas próprias 
reuniões. Responsável pelas áreas de Risco de Crédito, Mercado, Liquidez e Operacional, Controles Internos, Segurança 
da Informação e Operações. 
 
8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, 
fornecer: 
 
a. currículo, contendo as seguintes informações: 
 
Arno Schwarz 
 
i. cursos concluídos; 
 
Columbia Business School – Nova York, EUA, 2011. 
MBA – Mestre em Administração de Empresas com foco em finanças. 
 
IBMEC-SP/INSPER – São Paulo, SP, 2006. 
MBA Executivo em Finanças. 
 
PROFINS BUSINESS SCHOOL, 2004. 
Curso para Formação de Profissionais do Mercado Financeiro e de Capitais. 
 
Brandeis University – Waltham, EUA, 2002. 
Graduado em Economia, Ciências Políticas e Estudos Latino Americanos, 2002. 
 
ii. aprovação em exame de certificação profissional; 
 
Não possui aprovação em exame de certificação profissional. 
 
iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: 
 
● nome da empresa; 
● cargo e funções inerentes ao cargo; 
● atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram; 
● datas de entrada e saída do cargo 
 
Empresa: Taquari Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda. 
Principal atividade: Administração de carteira de títulos e valores mobiliários, de fundos de investimentos, de clubes de 
investimentos, bem como quaisquer outras formas de administração ou gestão de recursos de terceiros, nos termos da 
regulamentação aplicável da Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 
Cargo: Diretor Presidente (30/05/2013 - até agora). 
Atividades exercidas: responsável pela atividade de gestão de riscos da Taquari Asset. 
 
Empresa: Validata Meios de Pagamentos Ltda. 
Principal atividade: Elaboração de programas de computadores (softwares), licenciamento ou cessão de direitos de uso de 
programas de computadores, desenvolvimento e consultoria de informática, sistemas e tecnologia, processamento de 
cartões e/ou de meios eletrônicos de pagamento e/ou informações. 
Cargo: Administrador (02/10/2013 – até agora). 
Atividades exercidas: Representação da sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, perante terceiros e 
quaisquer repartições públicas, federais, estaduais, municipais, autarquias, instituições financeiras e órgãos previdenciários, 
praticando todos os atos que se fizerem necessários à realização do objeto social da companhia. 
 
Empresa: Fibra Corretora de Seguros Ltda. 
Principal atividade: Administração e corretagem de seguros dos ramos de danos, pessoas, capitalização e de previdência 
complementar aberta. 
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Cargo: Diretor (02/10/2013 – até agora). 
Atividades exercidas: Representação da sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, perante terceiros e 
quaisquer repartições públicas, federais, estaduais, municipais, autarquias, instituições financeiras e órgãos previdenciários, 
praticando todos os atos que se fizerem necessários à realização do objeto social da companhia. 
 
Empresa: Fibra Companhia Securitizadora de Créditos Imobiliários. 
Principal atividade: Aquisição e securitização de créditos hipotecários e de créditos oriundos de operações e 
financiamentos imobiliários em geral; a prestação de serviços referentes a operações no mercado secundário de hipotecas e 
de créditos oriundos de operações e financiamento imobiliários em geral; emissão e colocação, no mercado financeiro, de 
Certificados e Recebíveis Imobiliários e de outros títulos de crédito e/ou valores mobiliários. 
Cargo: Diretor Presidente (Março/2016 – até agora). 
Atividades exercidas: Administrar e supervisionar os Diretores e assegurar o funcionamento da sociedade, podendo 
praticar atos necessários a tal fim. 
 
Empresa: Banco Fibra S.A. 
Principal atividade: Prática de operações ativas, passivas e acessórias e a prestação de serviços permitidos aos bancos 
múltiplos. 
Cargo: Diretor Presidente (01/03/2016 – até agora). 
Atividades exercidas: (i) presidir e dirigir todos os negócios e operações do Banco; (ii) cumprir e fazer cumprir o estatuto, 
assim como as deliberações das Assembleias Gerais, do Conselho de Administração e da diretoria; (iii) supervisionar a 
gestão dos membros da diretoria, e (iv) convocar e presidir as reuniões da diretoria, praticar todos os atos necessários para 
realizar os objetivos sociais do Banco para assegurar o seu normal funcionamento, competindo-lhe os mais amplos e gerais 
poderes de gestão. 
 
Empresa: Transnordestina Logística S.A. 
Principal atividade: Prestação de serviços de transporte ferroviário a usuários; prestação de serviços de licenciamento, 
condução, abastecimento, carregamento e descarregamento, transbordo, manobra, manutenção de material rodante, e 
armazenagem, nas estações, pátios e terrenos existentes na faixa de domínio das linhas ferroviárias objeto da concessão; 
exercício da função e exploração das atividades de operador intermodal, complementando a atividade de transporte 
ferroviário com atividades rodoviárias, portuárias aquaviárias e aeroportuárias, bem como serviços correlatos. 
Cargo: Membro do Conselho de Administração (27/12/2013 – até agora). 
Atividades exercidas: Membro do Conselho de Administração, desempenhando as atividades inerentes a esse órgão. 
 
Empresa: Cipla Serviços e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
Principal atividade: atuação no ramo de incorporação, compra e venda de bens imóveis próprios, residenciais ou 
comerciais, loteados ou não, terrenos e frações ideais, locação e administração de bens imóveis próprios, prestação de 
serviços de consultoria em operações estruturadas de crédito imobiliário e assuntos relativos ao mercado imobiliário, 
participação em outras sociedades e realização de negócios compatíveis com suas atividades, por todas as suas formas. 
Cargo: Administrador (11/03/2019 – até agora). 
Atividades exercidas: Representação da sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, perante terceiros e 
quaisquer repartições públicas, federais, estaduais, municipais, autarquias, instituições financeiras e órgãos previdenciários, 
praticando todos os atos que se fizerem necessários à realização do objeto social da companhia. 
 
Empresa: Elizabeth S.A. Indústria Têxtil 
Principal atividade: indústria, comércio, importação e exportação de substâncias de origem animal, vegetal ou mineral, em 
bruto e acabada, fios e tecidos de fibras têxteis, combinadas ou não com outras substâncias naturais ou sintéticas e 
artificiais, artigos e complementos de vestuário de qualquer tipo e finalidade, inclusive para fins hospitalares, industriais e 
desportivos, bem como roupa de cama e mesa e serviços de acabamento, estamparias, fixação, lavanderia, engomagem, 
pinçagem e tinturaria de fios de tecidos; a participação no capital de outras sociedades, como sócia ou acionista; e a 
administração de bens próprios. 
Cargo: Membro do Conselho de Administração (13/12/2018 – até agora). 
Atividades exercidas: Membro do Conselho de Administração, desempenhando as atividades inerentes a esse órgão. 
 
Empresa: FTL – Ferrovia Transnordestina Logística S.A. 
Principal atividade: 
Cargo: Membro do Conselho de Administração (30/04/2019 – até agora). 
Atividades exercidas: Membro do Conselho de Administração, desempenhando as atividades inerentes a esse órgão. 
 
Empresa: Textília S.A. 
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Principal atividade: participação no capital de outras sociedades, como sócia ou acionista e a administração de bens 
próprios. 
Cargo: Membro do Conselho de Administração (05/12/2018 – até agora). 
Atividades exercidas: Membro do Conselho de Administração, desempenhando as atividades inerentes a esse órgão. 
 
Empresa: Vicunha Aços S.A. 
Principal atividade: participação em outras sociedades. 
Cargo: Membro do Conselho de Administração (10/12/2018 – até agora). 
Atividades exercidas: Membro do Conselho de Administração, desempenhando as atividades inerentes a esse órgão. 
 
Empresa: Vicunha Steel S.A. 
Principal atividade: participação no capital de outras sociedades, como sócia ou acionista. 
Cargo: Diretor Presidente (27/11/2018 – até agora). 
Atividades exercidas: Representação da sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, perante terceiros e 
quaisquer repartições públicas, federais, estaduais, municipais, autarquias, instituições financeiras e órgãos previdenciários, 
praticando todos os atos que se fizerem necessários à realização do objeto social da companhia. 
 
8.7. Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, caso não seja 
a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer: 
 
a. currículo, contendo as seguintes informações: 
 
i.  cursos concluídos; 
ii.  aprovação em exame de certificação profissional; 
iii.  principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: 
  
● nome da empresa; 
● cargo e funções inerentes ao cargo; 
● atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram; 
● datas de entrada e saída do cargo 
 
Esse item não é aplicável, visto que a Taquari Asset não realiza a atividade de distribuição de cotas de Fundos de 
Investimento. 
 
8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo: 
 
a. quantidade de profissionais; 
 
01 Diretor. 
 
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes; 
 
Anna Cristina Cunha Machado da Silva: Diretora responsável pelas decisões de investimentos, pela busca de 
oportunidades no mercado e na escolha dos melhores ativos para composição das carteiras condizentes com a política de 
investimento de cada Fundo. 
 
c.  os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos. 
 
Sistemas de Informação: Bloomberg e Broadcast;  

Sistemas de Processamento: Sistema Atlas PAS, fornecedor Britech S.A.; e 

Análise de valores mobiliários: Eleven Serviços de Consultoria e Análise S.A. 
 
8.9. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e 
regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo: 
 
a. quantidade de profissionais;  
 
01 Diretor e demais profissionais terceirizados. 
 
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes; 
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Kumagae Hinki Junior: Diretor responsável pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos, controles internos e, 
quando necessário, estabelece planos de ação para a adequação/implementação de processos/sistemas/normas, a fim de 
atender as determinações regulatórias. 
 
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos; 
 
Não há sistemas informatizados que auxiliam os profissionais da área na execução de suas atividades. Para auxílio na 
captura de normas, há uma rotina manual efetuada diariamente, que consiste no acesso aos websites dos reguladores a fim 
de realizar uma triagem de normas e regulamentos, identificar aquelas que impactam a instituição e compartilhar com os 
responsáveis, mitigando, assim, qualquer risco regulatório. 
 
d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor 
 
A Taquari Asset conta com um diretor dedicado à atividade, exercendo suas funções com independência, tendo total 
discricionariedade para a tomada de decisões no âmbito da sua área de atuação, inclusive para a apuração de eventuais 
descumprimentos às normas internas de conduta e legislação atinente à Taquari Asset, podendo, uma vez apurado o 
descumprimento e conforme a gravidade e a reincidência na violação, sem prejuízo das penalidades civis e criminais, 
aplicar ao colaborador infrator as sanções prevista no Código de Ética e Conduta da Taquari Asset. 
 
8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo: 
 
a.  quantidade de profissionais; 
 
01 Diretor e 01 Profissional. 
 
b.  natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes; 
 
Arno Schwarz: Dedica-se a atividade de acompanhamento e monitoramento da gestão de riscos, garantindo, assim, o 
exercício da sua função com independência. 
 
Iara Matos: Realiza o controle diário de risco das carteiras, apontando os desenquadramentos e monitorando as ações 
necessárias de forma a prevenir prejuízos e inadimplência dos ativos. 
 
c.  os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos; 
 
Diariamente, o responsável gera relatórios de exposição, com base no VaR e Stress Test, sendo que no caso de resultados 
fora dos parâmetros determinados são realizados alertas para a Diretora de Administração de Recursos de Terceiros. 
 
O controle de gestão de riscos é feito através de planilhas desenvolvidas, onde os riscos são atualizados e calculados 
constantemente. Diariamente, é realizada consulta aos controles internos que monitoram, por meio de dados de mercado, 
os riscos de crédito, mercado, liquidez e operacional. Quando detectados desenquadramentos ou riscos excessivos, são 
realizados alertas para a Diretora de Administração de Recursos de Terceiros. 
 
d.  a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor. 
 
A Taquari Asset conta com um diretor dedicado exclusivamente à atividade, exercendo suas funções com independência, 
tendo total discricionariedade para a tomada de decisões no âmbito da sua área de atuação, inclusive quanto a controle de 
risco de mercado e de crédito, análise de fatores de risco, sensibilidade, apreçamento e consumo de limites. 
 
8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de 
ativos e da escrituração de cotas, incluindo: 
 
a. quantidade de profissionais; 
 
Não aplicável. 
 
b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos; 
 
Não aplicável. 
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c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade: 
 
Não aplicável. 
 
Esse item 8.11 não é aplicável, considerando que a Taquari Asset contrata o Banco Fibra S.A. para a prestação dos 
serviços de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas referentes aos fundos de 
investimento sob sua administração/gestão, conforme permitido pelo inciso III do parágrafo segundo do artigo 78 da 
Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014. 
 
8.12.  Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo: 
 
a. quantidade de profissionais;  
 
Não aplicável. 
 
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes;  
 
Não aplicável. 
 
c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas; 
 
Não aplicável. 
 
d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição; 
 
Não aplicável. 
 
e.  os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos. 
 
Não aplicável. 
 
Esse item 8.12 não é aplicável, visto que a Taquari Asset não realiza atividade de distribuição de cotas de Fundos de 
Investimento. 
 
8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes 
 
Não há outras informações a serem fornecidas. 
 
9. Remuneração da empresa 
 
9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as principais formas 
de remuneração que pratica: 
 
Taxa de administração, taxa de gestão e taxa de performance (esta última deixou de ser cobrada a partir do dia 
13/06/2019). 
 
9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores 
à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período, dos clientes em decorrência de: 
 
a. taxas com bases fixas; 
 
99,98% 
 
b. taxas de performance; 
 
0,02% 
 
c. taxas de ingresso; 
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Não há taxas de ingresso. 
 
d. taxas de saída; e  
 
Não há taxas de saída. 
 
e. outras taxas 
 
Não há outras taxas. 
 
9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes 
 
Não há outras informações a serem fornecidas. 
 
10. Regras, procedimentos e controles internos 
 
10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços: 
 
A Taquari Asset possui um processo de seleção de fornecedores e contrapartes.  Buscando parcerias duradouras, os 
padrões éticos dos fornecedores e das contrapartes, bem como o comprometimento de tais parceiros com as questões 
sociais e ambientais, devem ser compatíveis com os da Taquari Asset. 
 
A não observância dos princípios elencados no Código de Ética e Conduta da Taquari Asset justifica o rompimento imediato 
do relacionamento com contrapartes e fornecedores. 
 
10.2.  Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados 
 
A Taquari Asset seleciona corretoras de primeira linha, buscando o melhor custo/benefício para seus fundos. A Sociedade 
tem como política de devolução de corretagem valores entre 90% (noventa por cento) e 80% (oitenta por cento), além disso, 
o prestador de serviços de custódia dos Fundos sob gestão/administração da Taquari Asset monitora se os valores pagos 
em cada operação correspondem aos percentuais de devolução de corretagens cadastrados e definidos nos contratos. 
 
10.3.  Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc. 
 
De acordo com o Código de Ética e Conduta da Taquari Asset, é expressamente vedado a solicitação ou aceite para si 

próprio ou terceiros de qualquer item de valor em troca de negócios com a Taquari Asset, favorecimento pessoal ou 

fornecimento de informação confidencial. 

 

A Taquari Asset considera como item de valor os abaixo mencionados: (i) dinheiro ou outras formas de remuneração, tais 

como gratificações, gorjetas etc; (ii) valores mobiliários ou títulos públicos ou privados; (iii) oportunidades de negócios; (iv) 

mercadorias e serviços; (v) ingressos relacionados à entretenimento; (vi) viagens; (vii) cursos; (viii) alimentos; e (ix) bebidas. 

 

O aceite de qualquer item elencado acima somente poderá ocorrer mediante autorização expressa e por escrito do Diretor 
responsável pela área de Compliance da Taquari Asset. 
 
10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados 
 
O Plano de Continuidade está baseado nas seguintes condições: 

 

- O evento que gera a necessidade de ativação do Plano de Continuidade de Negócios deve resultar na perda total ou 

parcial dos acessos físicos e/ou lógicos ao prédio da Taquari Asset, incluindo recursos de tecnologia e os processos da 

Sociedade. 

 

- A indisponibilidade deve ocorrer em período impactante nos negócios da instituição. 

 

- Será usada ferramenta de acesso remoto para virtualização de aplicativos e estações de trabalho em ambiente de nuvem 

para prover a continuidade das operações. O acesso a estes recursos é feito via internet de qualquer lugar geográfico. 

 



 
 
 

  
 
 

 

TAQUARI ADM. DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA. 

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 360, 5º andar (parte) 

Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-000 

CNPJ 18.005.720/0001-05 

Tel.: (11) 3847-6700 

A Taquari Asset realizará a cada dois anos uma análise de impacto nos negócios (Business Impact Analysis – BIA) para o 

levantamento e classificação de suas atividades, seus tempos de indisponibilidade e impacto financeiro em caso de 

ultrapassar o período aceitável. 

 

O processo de contingência objetiva restabelecer a operação, no menor prazo possível. 
 
10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores 
mobiliários 
 
O controle para a gestão de risco e liquidez das carteiras de valores mobiliários é apurado de duas formas: (i) 
individualmente por cada fundo; e (ii) de forma consolidada, considerando todos os ativos alocados nas carteiras dos fundos 
geridos pela Taquari Asset. 
 
Utiliza-se como parâmetro para aferir o risco das carteiras o índice de liquidez, calculado de acordo com o previsto na 
Política de Risco da Taquari Asset. 
 
10.6. Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata 
o inciso I do art. 33, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou 
gestor. 
 
Esse item não é aplicável, tendo em vista que a Taquari Asset não atua e não pretende atuar na distribuição de cotas de 
fundos de investimento sob sua gestão/administração. 
 
10.7.  Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os 
documentos exigidos pelo art. 16 desta Resolução. 
 
Os documentos poderão ser encontrados no seguinte endereço eletrônico: http://www.taquariasset.com.br/. 
 
11. Contingências 
 
11.1.  Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure 
no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando: 
 
a. principais fatos; 
 
b. valores, bens ou direitos envolvidos 
 
Não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a Taquari Asset figure no polo 
passivo, que sejam relevantes para os seus negócios. 
 
11.2.  Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor 
responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação 
profissional, indicando: 
 
a. principais fatos; 
 
b. valores, bens ou direitos envolvidos 
 
Não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que os diretores responsáveis pela 
administração de carteiras de valores mobiliários figurem no polo passivo e que afetem sua reputação profissional. 
 
11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores. 
 
Não há outras contingências a serem descritas. 
 
11.4.  Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 
(cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando: 
 
a. principais fatos; 
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b. valores, bens ou direitos envolvidos 
 
Não há condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em 
processos que não estejam sob sigilo, em que a Taquari Asset tenha figurado no polo passivo. 
 
11.5.  Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 
(cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de 
valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando: 
 
a. principais fatos; 
 
b. valores, bens ou direitos envolvidos 
 
Não há condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em 
processos que não estejam sob sigilo, em que os diretores responsáveis pela administração fiduciária e administração e 
gestão de carteiras de valores mobiliários tenham figurado no polo passivo, tendo afetado seus negócios ou suas 
respectivas reputações profissionais. 
 
12.  Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, informando sobre: 
 
a. acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em 
decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, incluindo que não está 
inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar 
pelos citados órgãos;  
 
b.  condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, "lavagem" de dinheiro ou 
ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública 
ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso 
a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação; 
 
c. impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa; 
 
d. inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito; 
 
e. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado; e 
 
f. títulos contra si levados a protesto. 
 
As declarações previstas neste item, dadas pelos diretores responsáveis pela administração de carteira de valores 
mobiliários da Taquari Asset, estão anexas a este Formulário de Referência. 
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Taquari Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda. ("Taquari Asset") 

 

          
Relatório da Administração – dezembro 2020 
 

     

          
Senhores Acionistas e demais interessados:      
          
Apresentamos as Demonstrações Financeiras relativas ao ano encerrado em 31 de dezembro de 2020, 
contemplando o Relatório da Administração, o Relatório do Comitê de Auditoria e as correspondentes 
informações financeiras revisadas pelos Auditores Independentes, sem ressalvas. 

          
Cenário Econômico        

          
O ano de 2020 foi marcado pela pandemia da Covid-19 e seus efeitos sobre a economia global e 
doméstica. Diversas medidas de estímulos fiscais e monetários foram adotadas nas principais economias 
em resposta à crise econômica e sanitária. No Brasil, o principal programa fiscal foi o pagamento de 
auxílio emergencial para as famílias mais vulneráveis. No campo monetário, a taxa de juros básica 
atingiu o menor patamar histórico.  
          
A atividade econômica registrou retração nos dois primeiros trimestres por conta dos impactos da 
pandemia, especialmente devido às medidas de isolamento social que levaram à redução da circulação e 
do consumo e investimento. O setor de serviços foi o mais afetado e acumulou queda de 7,8% em 2020, 
de acordo com a pesquisa do IBGE. O índice de vendas no varejo restrito, favorecido pelo auxílio 
emergencial, apresentou alta de 1,2% e a produção industrial recuou de 4,5%. O mercado de trabalho foi 
bastante impactado pela pandemia e deve apresentar lenta recuperação. A taxa de desemprego passou 
de 11,9% no final de 2019 para 14,1% em novembro, refletindo a redução da população ocupada.  

          
A taxa de inflação medida pelo IPCA registrou alta de 4,52% em 2020, acima do centro da meta para 
inflação de 4,00% para o ano. Em 2019, o IPCA havia acumulado alta de 4,31%. A aceleração da 
inflação no período deveu-se principalmente ao choque no preço internacional das commodities 
agrícolas, que elevou significativamente o preço dos alimentos. Tal impacto foi amplificado pelo aumento 
de renda gerado pelo auxílio emergencial.  
          
A fraca atividade econômica decorrente da pandemia levou o Copom a iniciar ciclo agressivo de queda 
da taxa de juros básica (Selic), que fechou o ano em 2,0% – nova mínima histórica – ante 4,5% ao final 
de 2019. Dessa maneira, a taxa de juros real foi posta no terreno negativo, o que contribuiu para o 
crescimento das operações de crédito.  

          
A taxa de câmbio encerrou o ano em R$5,19/US$ e registrou média de R$5,24/US$ ao longo de 2020, 
depreciação de 29,0% e 32,6%, respectivamente, em relação a 2019. A depreciação cambial ocorreu 
inicialmente por conta da pandemia (fly to quality) e mais adiante por fatores domésticos (como as 
incertezas quanto à dinâmica da política fiscal e à retomada da agenda de reformas estruturais), também 
devido ao recuo da taxa de juros real para abaixo do nível que atrai capitais internacionais, dentre outros.  

          
O resultado fiscal do setor público consolidado apresentou forte deterioração no período com o aumento 
de despesas relacionadas à pandemia. Houve déficit primário de R$703 bilhões (9,5% do PIB) em 2020 
ante déficit de R$61,8 bilhões (0,8% do PIB) em 2019. O resultado nominal, que inclui o resultado 
primário e os juros, foi deficitário em R$1,0 trilhão (13,70% do PIB) no ano. A Dívida Bruta do Governo 
Geral saltou de 74,3% do PIB para 89,3% no período. 
 
O saldo em transações correntes encerrou o ano com déficit de US$ 12,5 bilhões (0,87% do PIB) ante 
US$ 50,7 bilhões ao final de 2019 (2,7% do PIB). A melhora na conta corrente reflete os efeitos da 
pandemia sobre a atividade econômica, em especial os gastos menores com viagens internacionais na 
balança de serviços e a redução das remessas de lucros e dividendos ao exterior na balança de rendas. 
Houve melhora do saldo comercial (de US$40,5 bilhões para US$43,2 bilhões), sobretudo pela forte 
queda das importações no 3T. O investimento direto no país somou US$34,2 bilhões (2,38% do PIB) ante 
US$69,2 bilhões (3,68% do PIB) em 2019. 
 



 

 

 

  

Para 2021, temos um cenário construtivo, porém bastante atrelado à evolução da vacinação ao redor do 
mundo e ao ritmo de recuperação das economias desenvolvidas. Estimamos que a economia brasileira 
apresente crescimento ao redor de 3,5% e que a inflação IPCA fique entre 3,5% e 4,0%. Esperamos que 
o Copom inicie ainda no primeiro semestre um ciclo rápido de normalização parcial da taxa de juros, 
levando a taxa Selic para 3,5% a.a. no final do ano.  
          
          
Resultados 2020         

          
O patrimônio líquido em dezembro de 2020 totalizou R$ 1.055 mil. O prejuízo líquido anual foi de (R$ 667 
mil). A Taquari Asset totalizou R$ 489 milhões em ativos geridos no exercício de 2020. 
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Relatório do auditor 
independente sobre as 
demonstrações 
financeiras 

Aos Administradores e Cotistas da 
Taquari Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda. (“Taquari Asset”) 
São Paulo – SP 

Opinião 

Examinamos as demonstrações financeiras da Taquari Administradora de Carteiras de Valores 
Mobiliários Ltda. (“Instituição”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido 
e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Taquari Administradora de Carteiras de 
Valores Mobiliários Ltda., em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1.000) (R1). 

 

Base para opinião  

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.  
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos 
independentes em relação à Instituição, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no   
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião.  
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Responsabilidade da Administração e da governança pelas demonstrações 
financeiras 

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas 
(NBC TG 1.000) (R1), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro. 

Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Instituição continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Instituição ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.  

Os responsáveis pela governança da Instituição são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações financeiras. 

 

Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras  

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não 
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras. 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 

 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas Demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; 

 Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Instituição; 

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela Administração; 

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Instituição. Se concluirmos que existe uma incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas Demonstrações 
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Instituição a não mais se manterem em 
continuidade operacional; 

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das Demonstrações financeiras, inclusive 
as divulgações, e se as Demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

São Paulo, 15 de março de 2021 

 

Thiago Kurt de Almeida da Costa Brehmer 
CT CRC 1SP-260.164/O-4 

Grant Thornton Auditores Independentes 
CRC SP-025.583/O-1 



Taquari Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda. ("Taquari Asset")

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

ATIVO Nota 2020 2019

CIRCULANTE 786                     711                   

Caixa e Equivalentes de Caixa 4 153                     117                   

Títulos e Valores Mobiliários 400                     437                   

Certificado de Depósito Bancário -CDB 5 400                     437                   

Outros Créditos 217                     141                   

Rendas a Receber 6a 217                     141                   

Outros Valores e Bens 16                       16                     

Despesas Antecipadas 7 16                       16                     

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 432                     332                   

Outros Créditos 432                     332                   

Créditos Tributários 9b 421                     324                   

Imposto a Compensar/Recuperar 6b 11                       8                       

1.218                  1.043                

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



Taquari Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda. ("Taquari Asset")

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

PASSIVO Nota 2020 2019

CIRCULANTE 163                   173                   

Outras Obrigações 163                   173                   

Fiscais e Previdenciárias 8a 30                     22                     

Obrigações Trabalhistas 8b 44                     101                   

Outras Obrigações - Diversas 89                     50                     

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.055                870                   

Capital Social 2.739                1.887                

De Domiciliados no País 2.739                1.887                

   Prejuízos Acumulados (1.684)               (1.017)               

1.218                1.043                

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



 Taquari Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda. ("Taquari Asset")

Demonstrações do Resultado em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

Nota 2020 2019

Receitas da Intermediação Financeira 11                   26                      

Resultado com Títulos e Valores Mobiliários 11                   26                      

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 11                   26                      

Outras Receitas/(Despesas) Operacionais (775)                (930)                   

Receitas de Prestação de Serviços 12a 1.869              2.015                 

Despesas de Pessoal 12b (1.684)             (1.281)                

Despesas Administrativas 12c (747)                (944)                   

Despesas Tributárias 12d (211)                (228)                   

Outras Receitas Operacionais -                      1                        

Outras Despesas Operacionais 12e (2)                    (493)                   

Resultado Operacional (764)                (904)                   

Resultado antes da Tributação sobre o Lucro (764)                (904)                   

Imposto de Renda e Contribuição Social 9a 97                   182                    

Ativo Fiscal Diferido 97                   182                    

Prejuízo do Exercício (667)                (722)                   

Prejuízo por Ação - R$ (0,66700)         (0,72200)            

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



Taquari Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda. ("Taquari Asset")

Demonstrações do Resultado Abrangente em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

2020 2019

Prejuízo do Exercício: (667)              (722)                  

Resultado Abrangente (667)              (722)                  

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



Taquari Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda. ("Taquari Asset")

(Em milhares de Reais)

2020 2019

LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO (764)                 (904)                   

Prejuízo do Exercício (667)                 (722)                   

Ajustes ao Resultado: (97)                   (182)                   

Tributos Diferidos (97)                   (182)                   

VARIAÇÃO DE ATIVOS E OBRIGAÇÕES (52)                   133                    

(Aumento)/Redução em TVM 37                     186                    

(Aumento)/Redução em Outros Créditos (176)                 (211)                   

(Aumento)/Redução em Despesas Antecipadas -                        (16)                     

(Redução)/Aumento em Outras Obrigações 87                     174                    

ATIVIDADES OPERACIONAIS - CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE (APLICADO) (816)                 (771)                   

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - CAIXA LÍQUIDO (APLICADO) 852                   887                    

(Redução)/Aumento de Capital 852                   887                    

AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 36                     116                    

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 117                   1                        

Caixa e Equivalentes de Caixa ao Fim do Exercício 153                   117                    

AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 36                     116                    

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações de Fluxos de Caixas em 31 de dezembro de 2020 e 2019



Taquari Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda. ("Taquari Asset")

(Em milhares de Reais)

Capital Aumento de Capital Prejuízos
Social Capital a Realizar Acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018 1.000                 -                          -                    (295)                 705                     

Aumento de Capital 887                     363                     (363)              -                       887                     

Prejuízo do Exercício -                          -                          (722)                 (722)                    

Saldos em 31 de dezembro de 2019 1.887                 363                     (363)              (1.017)              870                     

Saldos em 31 de dezembro de 2019 1.887                 363                     (363)              (1.017)              870                     

Aumento de Capital 852                     -                          -                    -                       852                     

Prejuízo do Exercício -                          -                          (667)                 (667)                    

Saldos em 31 de dezembro de 2020 2.739                 363                     (363)              (1.684)              1.055                  

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019



e. Apuração do resultado

As receitas e despesas são reconhecidas de acordo com o regime de competência.

i.Títulos para negociação – Títulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados, avaliados pelo valor de mercado

em contrapartida ao resultado do período;

d. Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes

Taquari Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda. ("Taquari Asset")

Notas Explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de reais, exceto quando indicado)

1. Contexto Operacional

A Taquari Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda. ("Taquari Asset") foi constituida em 24 de abril de 2014 e tem como objetivo social a administração

de carteiras de valores mobiliários, administração e gestão de quaisquer modalidades de fundos de investimento, inclusive de fundos de investimento em

participações.

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Empresa. Todas as informações apresentadas em Real tiveram a casa

das centenas suprimidas, sendo apresentadas em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

a. Caixa e Equivalentes de Caixa

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as disposições

contidas na legislação societária brasileira, contemplando ainda os entendimentos da NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada

pela Resolução CFC nº 2016/NBCTG 1000(R1), as quais são, em geral, convergentes ou em acordo com as normas internacionais (IFRS) emitidas pelo International

Accounting Standard Board (IASB).

Na elaboração das demonstrações financeiras, é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. Portanto, as

demonstrações financeiras incluem várias estimativas, entre elas, aquelas referentes à determinação da vida útil do ativo imobilizado e sua possível recuperabilidade

nas operações, avaliações, de ativos financeiros pelo seu valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, análise de risco na determinação da provisão para

créditos de difícil liquidação, assim como análise dos demais riscos na determinação das demais provisões para passivos contingentes, provisões tributárias e outras

similares. Por serem estimativas é possivel que os resultados reais possam apresentar variações.

A Taquari Asset se enquadra ao normativo da CVM nº 558/15, que torna obrigatório a elaboração das demonstrações financeiras comparativas a partir do exercício

findo em 31 de Dezembro de 2017.

3. Resumo das principais práticas contábeis

Os Créditos Tributários são calculados com base nas alíquotas vigentes, incidente sobre as bases de prejuízos fiscais de IRPJ e base negativa de CSLL.

Os demais ativos e passivos circulantes e não circulantes são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluídos os encargos e variações monetárias

incorridas, quando aplicável.

Referem-se a saldos em caixa disponíveis em espécie e a aplicações finceiras de liquidez imediata, os quais são utlizados na gestão das obrigações de curto prazo,

com vencimento de até 90 dias a contar da data da contratação, e que estão sujeitos a um insignificante risco de alteração do valor.

b. Títulos e valores mobiliários

c. Imposto de Renda e Contribuição Social corrente e diferido

O Imposto de Renda e a Contribuição Social são calculados de acordo com a legislação tributária brasileira, lucro real, nas bases estabelecidas neste regime à taxa de

15% de imposto de renda, com adicional de 10% sobre o excedente à R$ 240 mil e 9% de contribuição social.

Conforme estabelecido na Instrução CVM nº 438, de 12 de julho de 2006, os títulos e valores mobiliários são classificados em três categorias específicas, de acordo

com a intenção de negociação da Administradora atendendo aos seguintes critérios para contabilização:

iii. Títulos Mantidos até o Vencimento – Títulos e valores mobiliários avaliados pelo custo de aquisição acrescido dos juros incorridos, estando condicionada à

capacidade financeira da instituição em mantê-los em carteira até o vencimento, cuja decisão da Administração desconsidera a possibilidade de venda desses títulos.

ii.Títulos Disponíveis para Venda – Títulos e valores mobiliários que poderão ser negociados, porém não são adquiridos com o propósito de serem ativa e

frequentemente negociados, avaliados pelo valor de mercado em contrapartida à conta destacada do patrimônio líquido; e



Taquari Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda. ("Taquari Asset")

Notas Explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de reais, exceto quando indicado)

2020 2019

Depósitos em Contas Correntes e Caixa 153                 117                    
Caixa e Equivalentes de Caixa 153                 117                    

5. Títulos e Valores Mobiliários

Taxa CDI

Prazo médio em 

dias 2020 2019

100% 90                         400                 437                    

a. Rendas a Receber

b. Impostos a Compensar/Recuperar

2020 2019

IRPJ e CSLL a Compensar 11                   8                        
Total 11                   8                        

a. Fiscais e Previdenciárias

2020 2019

Impostos e Contribuição a Recolher 30                   22                      
Total 30                   22                      

b. Obrigações Trabalhistas

2020 2019

Provisão para Pagamentos Trabalhistas 14                   67                      
Encargos Trabalhistas 30                   34                      
Total 44                   101                    

9. Imposto de Renda e Contribuição Social
 

IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total 
Resultado antes do Imposto de Renda e 

Contribuição Social (904)               (904)                (904)                  (765)                      (765)               (765)                   

Encargos

Imposto de Renda -25% e Contribuição Social -9% 226                 81                   307                   191                       69                   260                    

Adições e Exclusões no Cálculo de Impostos (115)               (10)                  (125)                  (120)                      (43)                 (163)                   

Despesas não Dedutíveis - Permanentes (115)               (10)                  (125)                  (120)                      (43)                 (163)                   
Imposto de Renda e Contribuição Social 111                 71                   182                   71                         26                   97                      

Os saldos classificados como caixa e equivalentes de caixa na demonstração dos fluxos de caixa referem-se às disponibilidades da Empresa e estão representadas

por depósitos bancários e aplicações financeiras conforme demonstrado a seguir:

8. Outras Obrigações

4. Caixa e Equivalentes de Caixa

a. Demonstrativo do Imposto de Renda e Contribuição Social sobre as operações do exercício:

2019 2020

O saldo de recebíveis é composto substancialmente por taxas de administração de fundos de investimento, calculadas com base na métrica estabelecida pelo

regulamento de cada fundo administrado, totalizando R$ 217 no circulante (R$ 141 em 2019).

Títulos Mantidos até o 

Vencimento

CDB

6. Outros Créditos

7. Despesas Antecipadas

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o saldo de R$16 refere-se ao seguro patrimonial contratado com vigência até 05/06/2021. 



Taquari Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda. ("Taquari Asset")

Notas Explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de reais, exceto quando indicado)

b. Créditos Tributários 2019 Constituição (Realização) 2020

Prejuízos Fiscais e Base Negativa de Contribuição Social 324                   97                         -                 421                    
Total de Créditos Tributários 324                   97                         -                 421                    

10. Patrimônio Líquido 

a. Capital Social 

Sócios
Qtde de cotas

Quotas 

integralizadas Qtde de cotas

Quotas 

integralizadas

Aumento de 

Capital Capital a realizar

2.738.753 2.549.953 2.249.999 1.886.499 363.500 -363.500
1 1 1 1 0 0

2.738.754 2.549.954 2.250.000 1.886.500 363.500 -363.500

b. Reserva de Capital

11. Transações com Partes Relacionadas

a. Partes Relacionadas

Ativo Receita
Aplicações Financeiras 400                   11                        

Banco Fibra S.A. 400                   11                        

12. Outras Receitas/(Despesas) Operacionais

a. Receitas de Prestação de Serviços

2020 2019

Rendas de Administração de Fundos de Investimentos 1.383              1.560                 
Rendas de Prestações de Serviços 486                 455                    
Total 1.869              2.015                 

b. Despesas de Pessoal

2020 2019

Proventos 1.262              867                    
INSS 189                 197                    
Beneficios 214                 189                    
FGTS 19                   28                      
Total 1.684              1.281                 

 

c. Despesas Administrativas

2020 2019

Despesas de Serviços Técnico Especializado 200                 283                    
Despesas de Prestação de Serviços 424                 564                    

Despesas Processamento de Dados 43                   47                      
Seguros 39                   23                      
Impostos e Taxas 15                   13                      
Despesas Comunicação 14                   6                        
Associação de Classe 7                     5                        
Outras 5                     3                        
Total 747                 944                    

d. Despesas Tributárias

2020 2019

PIS/COFINS 174                 188                    
Imposto sobre Serviços (ISS) 37                   40                      
Total 211                 228                    

Os custos operacionais de consumos são rateados pelo Banco Fibra S.A., ficando a Taquari responsável pelo repasse do recurso de prestação de serviço para o

Banco Fibra S.A. no valor de  R$ 424 (R$ 564 em 2019) registrado na rubrica de "Despesas Administrativas".

Em cumprimento ao Contrato Social da Taquari Asset os lucros acumulados durante os exercícios, devem inicialmente absorver prejuízos de periodos anteriores e o

saldo remanescente é destinado a reservas de capital para posterior destinação. Não foi constituída no exercício, por possuir prejuízos acumulados.

Taquari Particpações S.A.

Coligadas do Grupo Controlador

As operações realizadas entre partes relacionadas são divulgadas de acordo com o CPC 05. As operações de depósito a prazo são praticadas com taxas de mercado

nas datas, utilizando percentuais do CDI.

Em 31 de dezembro de 2020, o capital social autorizado e integralizado é de R$ 2.739 (R$ 1.887 em 2019), representado por 2.738.754 (2.250.000 em 2019) de cotas

com valor nominal de R$ 1,00 cada, assim distribuídas:

Elizabeth S.A - Industria Têxtil

Total

20192020



Taquari Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda. ("Taquari Asset")

Notas Explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de reais, exceto quando indicado)

e. Outras Despesas Operacionais

2020 2019

Multas Indedutiveis (a) -                 491                    
Diversas 2                     2                        
Total 2                     493                    

13. Outras informações

14. Eventos subsequentes

CONTADOR: Adriano José de Oliveira

CRC 1SP 247250/O-9

******

Não ocorreram eventos subsequentes que requerem divulgação após a data de encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

(a) Termo de Compromisso – CVM e Taquari. Em 14 de outubro de 2019, a Taquari Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda. (“Sociedade”) celebrou Termo de Compromisso com a Comissão de Valores Mobiliários com o intuito de 

encerrar o Processo Administrativo CVM nº 19957.002437/2016-82, instaurado com o objetivo de apurar supostas irregularidades no processo de rateio e divisão de ordens entre os fundos de investimentos geridos pela Sociedade. Por meio do referido 

Termo de Compromisso, a Sociedade se comprometeu a (a) ressarcir ao FIBRA CSN INVEST PLUS – FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, de forma individual e em parcela única, o valor correspondente a R$125.077,46 (cento e vinte e 

cinco mil, setenta e sete reais e quarenta e seis centavos), que deverá ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, a partir de 02.12.2015 até seu efetivo pagamento; e (b) pagar, de forma individual e em parcela única, 

o valor correspondente ao dobro do montante atualizado auferido no item (a) supra, em benefício do mercado de valores mobiliários, por intermédio da Comissão de Valores Mobiliários.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

A Administração, no exercício, somente contratou, em nome do Fundo, a Grant Thornton Auditores Independentes para prestação de auditoria externa, não tendo a

referida empresa prestado qualquer outros tipo de serviço ao Fundo. A politica atende aos principios que preservam a independência do auditor, de acordo com os

critérios internacionalmente aceitos, quais sejam, o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais no seu cliente ou promover os

interesses deste;

Não há registro de demandas judiciais ou extrajudiciais, quer na defesa dos direitos contra a Taquari Asset.

A Taquari Asset é responsável pela administração e gestão de recursos de terceiros por meio de fundos de investimento, cujos ativos geridos em 31 de dezembro de

2020 totalizavam R$ 489 milhões (R$ 400 milhões em 2019);



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAQUARI ADMINISTRADORA 
DE CARTEIRA DE VALORES 
MOBILIÁRIOS LTDA. 
 

Relatório de asseguração limitada dos Auditores   
Independentes sobre a efetividade da 
manutenção contínua dos valores exigidos pelo 
Art. 1º, inciso II do § 2° da Instrução CVM 558. 

 

Período de 1º janeiro de 2020 à 31 de dezembro de 2020. 



 

 

 
 

 

Relatório de asseguração limitada dos Auditores Independentes sobre a efetividade da 

manutenção contínua de valores conforme CVM 558. 

 

 
Aos 

Administradores e Acionistas da  

Taquari Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda. 

São Paulo - SP 

 

Prezados Senhores, 

 

Conforme solicitação de V.Sas., efetuamos uma revisão da efetividade da manutenção contínua 

dos valores exigidos na Instrução CVM 558 para a Taquari Administradora de Carteira de Valores 

Mobiliários Ltda. (“Taquari Administradora” ou “Administradora”), compreendendo o período de 

1º de janeiro de 2020 à 31 de dezembro de 2020. O objetivo desta revisão foi o de avaliar o 

atendimento da Administradora ao requerimento estabelecido no Art. 1º, inciso II do § 2° da 

Instrução CVM 558. 

 

Responsabilidade da Taquari Administradora. 

A administração da Administradora é responsável pela manutenção dos valores mínimos 

exigidos em patrimônio e disponibilidades. 

 

 
Responsabilidade dos auditores independentes. 

De acordo com o Art. 1°, § 5°, inciso II da Instrução CVM 558, nossa responsabilidade é emitir o 

presente relatório acerca dos resultados dos procedimentos de asseguração por nós realizado. 

Nossos procedimentos têm por objetivo avaliar o cumprimento, pela Administradora, em relação 

as exigências emanadas pelo Art. 1°, § 2°, no inciso II da Instrução CVM 558, descrito baixo: 

 

 
a) “Pessoa jurídica que mantenha, continuamente, valores equivalentes a no mínimo 

a 0,20% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c do 

Anexo 15-II ,ou mais do que R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), o 

que for maior, em cada uma das seguintes contas do Balanço Patrimonial elaborado 

de acordo com a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e com as normas da 

CVM: a) Patrimônio líquido; e b) Disponibilidades, em conjunto com os investimentos 

em títulos públicos federais; 

[...] ”



 

 

 
 

No Anexo I deste relatório, encontra-se evidenciado o resultado dos procedimentos executados, 

onde acreditamos que as evidências obtidas foram suficientes e apropriadas para fundamentar 

nossa conclusão. 

 

 
Resultado dos nossos procedimentos de asseguração limitada. 

No decorrer de nossos procedimentos, nenhum assunto relevante chegou a nosso conhecimento 

que pudesse comprometer a qualidade e segurança dos sistemas analisados, bem como a 

exatidão das informações geradas. 

No entanto, nossos testes identificaram que a Taquari Administradora não esteve aderente no 

mês de dezembro/2020 com o requerido no Art. 1º, § 2º, inciso II da Instrução CVM 558, portanto, 

desenquadrada passivamente quanto à manutenção dos valores mínimos exigidos em  patrimônio 

e exigibilidade com base no Art. 1º, inciso II, §2º da Instrução CVM 558. Subsequentemente 

verificamos o reenquadramento dos valores mínimos exigidos. 

Esclarecemos que os procedimentos executados se limitam ao escopo descrito neste 

documento, que diz respeito ao atendimento ao artigo Art. 1°, § 5°, inciso II da Instrução CVM 

558. 

A projeção de qualquer conclusão baseada neste documento, para períodos futuros, está sujeita 

a alterações subsequentes nos processos e controles examinados, os quais podem influenciar 

as conclusões ora obtidas. 

 

 
Usuários previstos e objetivo. 

Este relatório é destinado ao uso exclusivo da Taquari Administradora de Carteira de Valores 

Mobiliários Ltda. e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Qualquer utilização por terceiros 

deve ser prévia e formalmente aprovada pela Grant Thornton Auditores Independentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grant Thornton Auditores Independentes 

CRC 2SP-025.583/O-1 “S” 

Thiago Kurt de Almeida Costa Brehmer 

CT CRC 1SP-260.164/O-4 

São Paulo, 15 de março de 2021 



 

 

 

ANEXO I 

 
1. Procedimentos de revisão 

 
O presente documento tem como objetivo apresentar o resultado de nossas análises e testes 

relacionados a manutenção de valores e mínimos na rubrica de patrimônio líquido e 

disponibilidade, para atendimento as normas emanadas pela Instrução CVM 558. 

 
Os testes foram realizados por meio de cálculos utilizando as informações financeiras 

disponibilizadas pela Administradora. 

 
2. Resultados alcançados 

 
Em entendimento ao previsto no Art. 1°, § 5°, inciso II da Instrução CVM 558 evidenciamos 

nossa conclusão para cada item analisado: 

 
a) Art. 1°§ 5° inciso II 

 
§ 5º O administrador de carteiras de valores mobiliários registrado na categoria 

administrador fiduciário de acordo com o inciso II do § 2º deve encaminhar à CVM, até o 

dia 31 de março de cada ano: 

 
I – […] 

II – Relatório sobre a efetividade da manutenção contínua dos valores exigidos pelo inciso 

II do § 2º, referente ao ano anterior, emitido por auditor independente registrado na CVM. 
 

§ 2º Podem ser registrados na categoria administrador fiduciário: 

 
I – […] 

 
II – pessoa jurídica que mantenha, continuamente, valores equivalentes a no mínimo 0,20% 

dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c do Anexo 15-II,  ou 

mais do que R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), o que for maior, em cada 

uma das seguintes contas do Balanço Patrimonial elaborado de acordo com a Lei nº 6.404, 

de 15 de dezembro de 1976, e com as normas da CVM: 

 
a) patrimônio líquido; e 

 
b) disponibilidades, em conjunto com os investimentos em títulos públicos federais; e 

 
III – […] 



 

 

 

3. Conclusão Grant Thornton 

 

Com base nos procedimentos efetuados, identificamos que a Taquari Administradora de Carteira 

de Valores Mobiliários Ltda. não manteve os valores mínimos acerca do mês de dezembro de 

2020 na rubrica de patrimônio líquido e disponibilidades, estando desenquadrada passivamente 

quanto à manutenção dos valores mínimos exigidos em patrimônio e exigibilidade com base nos 

critérios estabelecidos no inciso II, § 2º da Instrução CVM 558.  

Adicionalmente, o desenquadramento identificado quanto à manutenção dos valores mínimos 

exigidos em patrimônio e exigibilidade acerca dos critérios estabelecidos no artigo supracitado, 

sucedeu exclusivamente no mês de dezembro de 2020 em razão da oscilação intensa das ações 

da CSN (“CSNA3”), tendo em vista que grande parte do patrimônio administrado é amparado 

pelo CSN Invest Fundo de Investimento em Ações, cujos investimentos eram aproximadamente 

de 80% em ações da CSN no período em questão.  

Ademais, ratificamos que no mês de janeiro a Administradora evidenciou o enquadramento do 

patrimônio líquido mínimo exigido, tendo referida situação se tratado de ocorrência pontual. 

 
Nossas considerações são suportadas pela tabela constante no Anexo II deste relatório. 

 
 
 

* * * 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

Anexo II 
 
 
 
 
 

 

Cálculo de verificação do cumprimento dos valores mínimos CVM 558 (em R$ mil) 
 

 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 

Recursos administrados 200.511 156.229 109.617 129.226 142.629 145.997 160.323 185.965 197.150 229.308 251.636 311.927 

PL Taquari 907 885 729 852 853 880 875 985 1.005 999 1.008 1.054 

Disponibilidades e tít. Públicos 552 573 552 552 551 580 552 553 552 552 550 553 

% Mínima - 0,20% 401 312 219 258 285 292 321 372 394 459 503 624 

R$ Mínimo 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 

Enquadrado à CVM 558? Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não 
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