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FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO 
BLP CRIPTOATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 

 
CNPJ/MF nº 21.065.857/0001-60 
 
 
Data de Competência: 25.10.2018 
 
Versão: 1.0 
 
ESTE FORMULÁRIO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO 
DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA OS 
FUNDOS DE INVESTIMENTO, BEM COMO DAS NORMAS EMANADAS DA COMISSÃO DE VALORES 
MOBILIÁRIOS. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE 
FUNDO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA ANBIMA, 
GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A 
QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR OU DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS 
DE SERVIÇOS. 
 
A PRESENTE INSTITUIÇÃO ADERIU AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS 
PARA OS FUNDOS DE INVESTIMENTO. 
 
ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS 
PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. 
 
O INVESTIMENTO DO FUNDO DE QUE TRATA ESTE FORMULÁRIO APRESENTA RISCOS PARA O 
INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO 
DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA 
O FUNDO E PARA O INVESTIDOR. 
 
ESTE FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER 
MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. 
 
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE 
FUTURA. 
 
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE FORMULÁRIO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O 
REGULAMENTO DO FUNDO, MAS NÃO O SUBSTITUEM. É RECOMENDADA A LEITURA 
CUIDADOSA TANTO DESTE FORMULÁRIO QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL 
ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO 
FUNDO, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DO FORMULÁRIO E DO REGULAMENTO QUE TRATAM DOS 
FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO. 
 
ESTE FUNDO PODE TER SUAS COTAS COMERCIALIZADAS POR VÁRIOS DISTRIBUIDORES, O QUE 
PODE GERAR DIFERENÇAS DE HORÁRIOS E VALORES MÍNIMOS PARA APLICAÇÃO OU RESGATE, 
E TELEFONES PARA ATENDIMENTO AO CLIENTE. 
 
O ADMINISTRADOR E O GESTOR SÃO SIGNATÁRIOS DO CÓDIGO DE REGULAÇÃO E MELHORES 
PRÁTICAS DA ANBIMA. 
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A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. 
 
LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, O REGULAMENTO E, SE HOUVER, 
A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE INVESTIR. 
 
PARA AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE DO FUNDO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE NO 
MÍNIMO 12 (DOZE) MESES. 
 
ESTE DOCUMENTO FOI ELABORADO PELO ADMINISTRADOR COM FINS MERAMENTE 
INFORMATIVOS. O ADMINISTRADOR NÃO SE RESPONSABILIZA POR DECISÕES DE 
INVESTIMENTO TOMADAS COM BASE NAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO, AS 
QUAIS PODEM INCLUSIVE SER MODIFICADAS SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO.  
 
O GESTOR DESTE FUNDO ADOTA POLÍTICA DE EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO EM 
ASSEMBLEIAS, QUE DISCIPLINA OS PRINCÍPIOS GERAIS, O PROCESSO DECISÓRIO E QUAIS SÃO 
AS MATÉRIAS RELEVANTES OBRIGATÓRIAS PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO. TAL 
POLÍTICA ORIENTA AS DECISÕES DO GESTOR EM ASSEMBLEIAS DE DETENTORES DE ATIVOS QUE 
CONFIRAM AOS SEUS TITULARES O DIREITO DE VOTO. 
 
1. PERIOCIDADE MÍNIMA PARA DIVULGAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA 

 
 
1.1. A composição da carteira do Fundo será divulgada mensalmente e se dará no prazo máximo 
de 10 (dez) dias após o encerramento de cada mês. 
1.2. Na hipótese de o Fundo possuir posições ou operações em curso que possam vir a ser 
prejudicadas pela sua divulgação, o demonstrativo da composição da carteira poderá ser 
postergado por até 90 (noventa) dias, podendo esse prazo ser prorrogado uma única vez, em 
caráter excepcional, e com base em solicitação fundamentada submetida à aprovação da CVM, 
até o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias. 
 
2. LOCAL, MEIO E FORMA DE DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

 
 
2.1. As informações a serem divulgadas pelo Distribuidor aos Cotistas, serão disponibilizadas por 
meio físico ou por meio de eletrônico ou por qualquer outro meio expressamente previsto na 
regulamentação em vigor e no Regulamento do Fundo, incluindo a rede mundial de 
computadores. 
2.2. A Administradora divulgará as informações no local previsto no Regulamento e na 
regulamentação em vigor, sendo os principais locais de comunicação os seguintes endereços 
eletrônicos: (i) Sistema de Envio de Documentos disponível na página da CVM na Rede Mundial 
de Computadores; e (ii) endereço eletrônico da Administradora,  http://www.brasilplural.com, 
sem prejuizo da divulgação a ser realizada pelo Distribuidor em seu respectivo endereço 
eletrônico. 
 
3. LOCAL, MEIO E FORMA DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELOS COTISTAS 
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3.1. O serviço de atendimento está à disposição dos Cotistas para receber e encaminhar 
questões relacionadas ao Fundo (exceto nos casos de distribuição por Conta e Ordem em que o 
cotista deve obter a informação junto ao Distribuidor), pelos seguintes meios: 
 
Telefone: (21) 2169-9999 (11) 2137-8888  
Endereço para correspondência: Praia de Botafogo, 228, 9º andar – Rio de Janeiro, RJ. 
Site: www.brasilplural.com  
E-mail: assembleia@brasilplural.com 
 
4. FATORES DE RISCO INERENTES À COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO 

 
 
4.1. Em decorrência de sua política de investimento, o Fundo, e, consequentemente, seus 
Cotistas, estarão sujeitos aos seguintes fatores de risco: 
 
RISCOS RELATIVOS AO INVESTIMENTO EM MOEDAS: parcela do patrimônio líquido do FUNDO poderá 
ser investida em valores mobiliários denominados em diversas moedas e em outros 
instrumentos financeiros cujo preço seja determinado com base em tais moedas. Embora a 
conta do FUNDO seja valorada em Reais, o valor do patrimônio líquido do FUNDO flutuará de 
acordo com a taxa de câmbio do Real e as mudanças de preços dos ativos integrantes da carteira 
do FUNDO nos mercados e moedas em que sejam negociados. Não obstante o fato de a 
GESTORA manter um sistema de controle de riscos e, ainda, sua diligência em colocar em prática 
a política de investimento delineada neste regulamento, os investimentos do FUNDO poderão 
acarretar redução de ganhos ou perdas financeiras e estarão sempre sujeitos às flutuações e 
situações de mercado. 
FALTA DE GARANTIA PELOS BANCOS CENTRAIS: Criptomoedas e Tokens que operam como meio de 
troca não são emitidos ou garantidos por qualquer banco central ou uma organização nacional 
ou internacional, e não há garantia de que tais Critptomoedas e Tokens possam funcionar como 
um meio de troca legal em qualquer jurisdição. Determinadas jurisdições proibiram 
completamente a utilização de determinadas Criptomoedas e Tokens; 
AMBIENTES DE NEGOCIAÇÃO NÃO REGULAMENTADOS: Os ambientes de negociação de Criptomoedas 
e Tokens são relativamente novos e em grande parte não regulamentados e, portanto, podem 
estar mais expostas a roubo, fraude e falha em relação aos mercados regulamentados de outros 
ativos. Os ambientes de negociação geralmente exigem que dinheiro seja depositado 
antecipadamente para comprar Criptomoedas e Tokens, e nenhuma garantia pode ser dada que 
esses recursos depositados serão recuperados. Além disso, após a venda das Criptomoedas e 
dos Tokens, pode demorar diversos sias úteis até que o produto da alienação possa ser recebido 
em espécie. A participação nos ambientes de negociação exige que os usuários assumam o risco 
de crédito, transferindo Criptomoedas e Tokens de uma conta pessoal para a conta de terceiros. 
O Fundo Investido assumirá o risco de crédito de uma sociedade que opera um ambiente de 
negociação toda vez que realizar uma operação; 
RISCO RELACIONADOS AOS FUNDOS DE INVESTIMENTO INVESTIDOS: o Fundo, ao realizar aplicações em 
cotas de fundos de investimento, está sujeito a todos os riscos envolvidos nos investimentos 
realizados pelos respectivos fundos investidos. O Administrador e o Gestor podem não ter 
qualquer ingerência na composição da carteira de investimento ou na definição de estratégias 
de gestão dos fundos de investimento investidos; 
UTILIZAÇÃO DE TERCEIROS: Como um produto e tecnologia relativamente novos, Criptomoedas e 
Tokens (como o Bitcoin) ainda não são amplamente adotados como forma de pagamento de 
bens e serviços. Os bancos e outras instituições financeiras podem se recusar a transferir fundos 
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para operações de criptomoedas, processar transferências eletrônicas ou de trocas de 
criptomoedas, para empresas relacionadas a blockchain ou fornecedores de serviços, ou manter 
contas para pessoas ou instituições que fazem operações em Criptomoedas e Tokens; 
RISCO DE MERCADO (INTERNO E EXTERNO): o valor dos ativos que integram a Carteira pode variar em 
função de oscilações nas taxas de juros, taxas de câmbio, preços e cotações de mercado, bem 
como em razão de quaisquer alterações nas condições econômicas e/ou políticas, nacionais ou 
internacionais. Tais fatos podem afetar negativamente os preços dos ativos integrantes da 
Carteira do Fundo resultando em perdas patrimoniais aos cotistas. O FUNDO poderá manter em 
sua carteira ativos financeiros negociados no exterior e, consequentemente, sua performance 
pode ser afetada por requisitos legais ou regulatórios, por exigências tributárias relativas a todos 
os países nos quais ele invista ou, ainda, pela variação do Real em relação a outras moedas. Os 
investimentos do FUNDO estarão expostos a alterações nas condições política, econômica ou 
social nos países onde investe, direta ou indiretamente, o que pode afetar negativamente o 
valor de seus ativos financeiros. Podem ocorrer atrasos na transferência de juros, dividendos, 
ganhos de capital ou principal, entre países onde o FUNDO invista e o Brasil, o que pode interferir 
na liquidez e no desempenho do FUNDO. As operações do FUNDO poderão ser executadas em 
bolsas de valores, de mercadoria e futuros ou registradas em sistema de registro, de custódia 
ou de liquidação financeira de diferentes países que podem estar sujeitos a distintos níveis de 
regulamentação e supervisionados por autoridades locais reconhecidas, entretanto, não 
existem garantias acerca da integridade das transações e nem, tampouco, sobre a igualdade de 
condições de acesso aos mercados locais; 
RISCO DE CRÉDITO: o inadimplemento ou atraso no pagamento (tanto do principal como dos 
respectivos rendimentos) pelos emissores dos ativos da Carteira ou contrapartes das operações 
do Fundo, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, 
falência, recuperação judicial ou extrajudicial de tais emissores e/ou contrapartes, pode 
ocasionar a redução de ganhos ou perda substancial do patrimônio líquido do Fundo e dos 
cotistas. Pode haver, também, custos adicionais caso Fundo tente recuperar tais créditos via 
ações judiciais, acordos extrajudiciais, entre outros. O Fundo Investido pode negociar com 
compradores privados ou vendedores ou ambientes de negociação/intermediários. O Fundo 
Investido assumirá o risco de crédito sempre que comprar ou vender Criptomoedas e Tokens, e 
seus direitos contratuais com relação a tais transações podem ser limitados. Embora as 
transferências pelo Fundo Investido de Criptomoedas e Tokens ou dinheiro sejam feitas para ou 
de uma contraparte que o Gestor acredite ser confiável, é possível que, através de erro de 
computador ou humano, ou por roubo ou ação criminal, as Criptomoedas e Tokens do Fundo 
Investido ou o dinheiro possam ser transferidos em valores incorretos ou para terceiros não 
autorizados. Na medida em que o Fundo Investido não seja capaz de buscar uma transação 
corretiva com esse terceiro, ou seja, incapaz de identificar o terceiro que recebeu as 
Criptomoedas e Tokens ou dinheiro do Fundo Investido (por erro ou roubo), o Fundo Investido 
será incapaz de recuperar as Criptomoedas e Tokens ou dinheiro transferidos incorretamente, e 
tais perdas terão impacto negativo no Fundo Investido e, consequentemente, no FUNDO; 
RISCO DE LIQUIDEZ: a redução ou inexistência de demanda pelos ativos da Carteira e/ou, conforme 
aplicável, regras distintas de conversão e resgate de cotas de fundos investidos, pode(m) fazer 
com que o Fundo não esteja apto a realizar pagamentos de amortização ou resgate conforme 
previsto em seu Regulamento, inclusive em decorrência de dificuldades para liquidar posições 
ou negociar tais ativos pelo preço e no tempo desejados. O monitoramento do risco de liquidez 
não é garantia de que os ativos da Carteira terão liquidez suficiente para honrar as amortizações 
e solicitações de resgates dos cotistas; 
RISCO DE CONCENTRAÇÃO: a eventual concentração de investimentos do Fundo e/ou, se aplicável, 
dos fundos investidos em um só ou poucos emissores, setores, ativos financeiros ou, ainda, 
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ativos com o mesmo prazo de vencimento, pode potencializar a exposição da Carteira aos 
fatores de riscos aqui mencionados, ocasionando a volatilidade no valor das cotas. Nestes casos, 
o gestor do Fundo e/ou, se aplicável, dos fundos investidos pode ser obrigado a liquidar os ativos 
a preços depreciados, podendo, com isso, influenciar negativamente o valor da cota do Fundo; 
RISCO CAMBIAL: as condições econômicas nacionais e internacionais podem afetar o mercado 
pela variação do Real em relação a outras moedas, resultando em alterações nas taxas de 
câmbio e juros e nos preços dos ativos financeiros em geral, bem como afetar a liquidez e o 
desempenho do Fundo; 
RISCO DE PERDAS PATRIMONIAIS: o Fundo utiliza estratégias, inclusive com derivativos, que podem 
resultar em significativas perdas patrimoniais aos cotistas, podendo acarretar em perdas 
superiores ao capital aplicado e eventual aporte de recursos para cobrir o patrimônio líquido do 
Fundo; 
RISCO DE TRATAMENTO TRIBUTÁRIO ADVERSO: Ainda que o Formulário de Informações 
Complementares ou outro documento do Fundo preveja a tentativa de obtenção de 
determinado tratamento fiscal, há risco de não obtenção de tal tratamento, hipótese em que se 
aplicará outra tributação conforme legislação aplicável e explicitado no Formulário de 
Informações Complementares; 
RISCO MACROECONÔMICO: eventual interferência de órgãos reguladores no mercado, mudanças 
na legislação e regulamentação aplicáveis aos fundos de investimento, decretação de moratória, 
fechamento parcial ou total dos mercados, alteração nas políticas monetárias e cambiais, dentre 
outros eventos, podem impactar as condições de funcionamento do Fundo, bem como seu 
respectivo desempenho; 
RISCOS GERAIS: o Fundo está sujeito às variações e condições dos mercados em que investe, direta 
ou indiretamente, especialmente dos mercados de câmbio, juros, bolsa e derivativos, que são 
afetados principalmente pelas condições políticas e econômicas nacionais e internacionais. 
Considerando que é um investimento de médio e longo prazo, pode haver alguma oscilação do 
valor da cota no curto prazo podendo, inclusive, acarretar perdas superiores ao capital aplicado 
e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do 
Fundo. 
RISCO PELA UTILIZAÇÃO DE DERIVATIVOS: As operações com derivativos podem aumentar a 
volatilidade da carteira dos fundos nos quais o FUNDO investe e/ou da carteira, conforme o 
caso, limitar as possibilidades de rentabilidade das operações realizadas, não produzir os efeitos 
pretendidos; mesmo para fundos que utilizam derivativos apenas para proteção das posições à 
vista, existe o risco da posição não representar uma proteção perfeita ou suficiente para evitar 
perdas ao FUNDO;  
PERDA TOTAL DE CAPITAL: Enquanto todos os investimentos arriscam a perda de capital, os 
investimentos em Criptomoedas e Tokens devem ser considerados, substancialmente, mais 
especulativos e significativamente mais propensos a resultar em uma perda total de capital do 
que outros investimentos. Além disso, a GESTORA pode não proteger perdas potenciais nem 
tomar decisões de investimento com base no preço de uma determinada Criptomoeda ou 
Token. Consequentemente, um investimento no FUNDO poderá resultar na perda total do 
capital investido; 
REGIME REGULAMENTAR EM DESENVOLVIMENTO: O regime regulatório de Critptomoedas e de Tokens, 
as tecnologias de blockchain, as ofertas iniciais de moedas (“ICOs”) e as trocas de criptomoeda 
não estão desenvolvidas, variam significativamente entre as jurisdições e estão sujeitas à 
incerteza significativa. Vários órgãos legislativos e executivos estão atualmente considerando ou 
podem, no futuro, criar leis, regulamentos, orientações ou outras ações, o que pode afetar 
severamente a capacidade de investimento do Fundo Investido, ou a capacidade do Fundo 
Investido de ganhar participação no mercado. O descumprimento por parte do Fundo Investido 
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de quaisquer leis, regras e regulamentos, alguns dos quais podem ainda não existir ou estão 
sujeitos à interpretação e podem estar sujeitos a alterações, podem resultar em consequências 
adversas, incluindo sanções civis e multas. É possível que qualquer jurisdição possa, em um 
futuro próximo ou distante, adotar leis, regulamentos, políticas ou regras que afetem direta ou 
indiretamente a rede Bitcoin em geral, ou restrinjam o direito de adquirir, possuir, manter, 
vender, converter, negociar, ou usar Criptomoedas e Tokens, ou trocar Criptomoedas e Tokens 
para moeda de curso legal ou outras Criptomoedas ou Tokens. Os desenvolvimentos 
regulatórios podem alterar a natureza do negócio do Fundo Investido ou restringir o uso de 
ativos de blockchain ou a operação de uma rede de blockchain em que o Fundo Investido se 
baseia,ausando um efeito negativo ao Fundo Investido e, consequentemente, ao FUNDO. 
Quaisquer obrigações regulamentares adicionais podem fazer com que o Fundo Investido 
incorra em despesas extraordinárias, não recorrentes e/ou despesas de conformidade 
contínuas, possivelmente afetando um investimento no Fundo Investido e, consequentemente, 
no FUNDO, de forma prejudicial. Se o Fundo Investido não cumprir esses requisitos 
regulamentares, poderá ser liquidado em um momento que seja desvantajoso. Na medida em 
que o Fundo Investido limita ou reduz o escopo de suas atividades, direitos de investidores ou 
iniciativas de investimento, para limitar a aplicabilidade da regulamentação e supervisão do 
governo, o investimento no Fundo Investido e, consequentemente, no FUNDO, pode ser 
prejudicado; 
LIMITES DE OPERAÇÃO: Os ambientes de negociação de Criptomoedas e de Tokens podem impor 
limites de operação ou de distribuição diários, semanais, mensais ou específicos do cliente ou 
suspender totalmente os saques, tornando a troca de moeda virtual ou o Token digital para 
moeda de curso legal difícil ou impossível. Além disso, os preços e avaliações de Criptomoeda e 
Tokens nos ambientes de negociação virtuais são voláteis e sujeitos à influência de muitos 
fatores, incluindo os níveis de liquidez nas trocas e interferências e interrupções operacionais. 
Os preços e a avaliação de Criptomoedas e de Tokens continuam sujeitos a qualquer volatilidade 
experimentada pelos ambientes de negociação virtuais, e essa volatilidade pode afetar 
negativamente um investimento no Fundo Investido e, consequentemente, no FUNDO; 
RISCOS DE INVASÃO: Os ambientes de negociação de Criptomoedas e de Tokens são alvos atrativos 
para a cibercriminalidade, hackers e malware (software danificadores). É possível que qualquer 
ambiente de negociação suspenda suas operações devido a roubo, fraude, invasão de 
segurança, problemas de liquidez ou investigação do governo. Além disso, os bancos podem se 
recusar a processar transferências eletrônicas ou de trocas. Ao longo dos últimos anos, muitos 
ambientes de negociação foram, de fato, fechados por fraude; roubo; envolvimento 
regulamentar ou do governo; falhas ou invasões de segurança ou questões bancárias; 
FALTA DE ACESSO: Os ambientes de negociação de Criptomoedas e Tokens podem ser desligados 
ou ficar offline voluntariamente. Atualmente, não existem disposições regulamentares 
específicas nas Ilhas Cayman, jurisdição onde foi constituído o Fundo Investido, que protejam 
os investidores de perdas financeiras se uma plataforma de negociação de Criptomoedas e 
Tokens seja invadida, falhe ou saia do mercado. Em muitos desses casos, os clientes de tais 
ambientes de negociação não foram indenizados pela perda parcial ou total dos saldos de suas 
contas. Neste momento, não existe autoridade ou mecanismo governamental, regulamentar, 
investigativo ou de promotoria, por meio do qual exista a obrigação de propor uma ação ou 
reclamação envolvendo Criptomoedas e Tokens perdidos ou roubados de um ambiente de 
negociação. Consequentemente, um ambiente de negociação pode ser incapaz de recuperar 
Criptomoedas e Tokens perdidos ou solicitar o reembolso por qualquer roubo de Criptomoedas 
e de Tokens, afetando negativamente um investimento no Fundo Investido e, 
consequentemente, no FUNDO; 
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DIFICULDADES RELACIONADAS AOS AMBIENTES DE NEGOCIAÇÃO: Quaisquer dificuldades financeiras, de 
garantia ou operacional experimentada pelas plataformas de negociação de Criptomoedas e 
Tokens podem resultar na incapacidade do Fundo Investido de recuperar dinheiro, as 
Criptomoedas e Tokens detidos pelo intermediário ou ambiente de negociação, ou para pagar 
aos investidores, incluindo o FUNDO, após o resgate. Além disso, o Fundo Investido pode não 
conseguir recuperar Criptomoedas e Tokens que aguardem transmissão para dentro ou para 
fora do Fundo Investido, o que pode afetar negativamente um investimento no Fundo Investido 
e, consequentemente, no FUNDO. Além disso, na medida em que um ambiente de negociação 
de Criptomoeda e de Token, que represente uma parcela substancial do volume negociado em 
determinada Criptomoeda e de Token, estiver envolvido em fraude ou falhas de segurança ou 
experimente outros problemas operacionais, tais falhas podem resultar em perda ou preços 
menos favoráveis de uma Criptomoeda ou um Token em particular, o que pode afetar 
negativamente o Fundo Investido, suas operações e investimentos e, consequentemente, o 
FUNDO; 
FLUTUAÇÕES RÁPIDAS NO VALOR: Um grande risco na negociação de Criptomoedas e Tokens é a 
rápida flutuação do preço de mercado desses ativos. O valor das cotas do Fundo Investido deve 
se relacionar diretamente com o valor das Criptomoedas e Tokens mantidos no Fundo Investido 
e as flutuações no preço destes ativos podem afetar materialmente o valor das cotas do Fundo 
Investido e, por consequência, das cotas do FUNDO. Não há garantia de que o Fundo Investido 
poderá alcançar um preço melhor do que a média do preço de mercado para suas Criptomoedas 
e Tokens ou comprará tais ativos ao preço mais favorável disponível. O preço de Criptomoedas 
e Tokens pode ser afetado geralmente por uma grande variedade de fatores complexos e difíceis 
de prever, como oferta e demanda; comissões e taxas para o registro de transações na cadeia 
aplicável; disponibilidade e acesso a prestadores de serviços de moeda virtual (como 
processadores de pagamento); ambientes de negociação; mineradores ou outros usuários da 
cadeia e participantes do mercado; vulnerabilidade de segurança; níveis de inflação; política 
fiscal; taxas de juros e eventos políticos, naturais e econômicos; 
RISCOS DE PRECIFICAÇÃO: Existe uma dificuldade estrutural de precificação, a valor justo, desses 
investimentos, em especial quando se tratarem de alternativas menos líquidas. Nestes casos a 
precificação dos ativos poderá estar comprometida refletindo uma incerteza em relação ao valor 
justo dos ativos em carteira; 
SOFTFORKS E HARDFORKS: Algumas Criptomoedas e Tokens podem sofrer SoftForks ou Hardforks. 
Estes forks são “divisões” do blockchain que geram adicionalmente a Criptomoeda inicial uma 
outra com um protocolo diferente. O manuseio destas novas Criptomoedas, que passarão a 
fazer parte da carteira do fundo, pode levar tempo e resultar em perdas destas novas moedas 
ou mesmo influenciar na liquidez, posse e manuseio em geral da Criptomoeda Original. Estes 
Forks podem ser programados pelos próprios emissores ou feita a revelia por um grupo 
dissidente o que pode dificultar sobremaneira o manuseio do novo ativo. Além disto, a 
precificação destes novos ativos que o fundo receber também podem ser de difícil precificação 
em função da liquidez e limitadas formas de negociação inicial; 
AIRDROPS: Alguns Tokens conhecidos como DAPS ou “Sistemas Operacionais” distribuem 
eventualmente, como se fosse uma espécie de “Dividendos ou Bonificações”, proporcional a 
quantidade de Tokens que cada usuário possui, outros Tokens ou Criptomoedas gerados no seu 
próprio blockchain como forma de estimular o uso destas novas Criptomoedas no ambiente do 
seu blockchain original. Estas novas Criptomoedas, assim como os Forks, inicialmente são de 
difícil manuseio e precificação devido à baixa liquidez e dificuldade operacional inicial. O 
manuseio destas pode causar perdas de sua propriedade e sua precificação é igualmente difícil 
de se determinar podendo influenciar a carteira do fundo de maneira irregular; 
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RISCOS DE OFERTA E DEMANDA: Na medida em que a demanda pública de Criptomoedas e Tokens 
diminua, ou o Fundo Investido esteja incapacitado de encontrar um comprador interessado, o 
preço de Criptomoedas e Tokens pode flutuar rapidamente e o Fundo Investido pode não 
conseguir vender as Criptomoedas e Tokens em sua posse ou custódia. Além disso, se o 
fornecimento de Criptomoedas e Tokens disponíveis para o público aumentar ou diminuir de 
repente devido a, por exemplo, uma mudança no código-fonte da rede blockchain, a dissolução 
de um ambiente de negociação de moeda virtual ou a apreensão de Criptomoedas e Tokens 
pelas autoridades governamentais, o preço de Criptomoedas e Tokens pode flutuar 
rapidamente. Essas mudanças na demanda e na oferta podem afetar materialmente um 
investimento no Fundo Investido e, consequentemente, no FUNDO. Adicionalmente, os 
governos podem intervir, diretamente e por regulamentação, no mercado de Criptomoedas e 
Token, com o efeito específico, ou intenção, de influenciar os preços e a avaliação de 
Criptomoedas e Tokens; 
USO COMERCIAL E NO VAREJO: Atualmente, há um uso relativamente modesto da Bitcoin e outras 
criptomoedas no mercado de varejo e comercial em comparação com seu uso pelos 
especuladores, contribuindo assim para a volatilidade dos preços que pode afetar 
materialmente um investimento no Fundo Investido e, por consequência, no FUNDO. Se as 
futuras ações ou políticas regulatórias limitarem a capacidade de possuir ou trocar Bitcoin e 
outras criptomoedas no mercado de varejo e comercial, ou usá-las para pagamentos ou possuí-
las em geral, o preço e a demanda por Bitcoin e outras criptomoedas pode diminuir. Essa 
diminuição na demanda pode resultar no término e liquidação do Fundo Investido em um 
momento que pode ser desvantajoso para os seus cotistas, incluindo o FUNDO, ou pode afetar 
materialmente o patrimônio líquido do Fundo Investido e, consequentemente, do FUNDO; 
NATUREZA IRREVERSÍVEL DAS TRANSAÇÕES BLOCKCHAIN: Transações envolvendo Criptomoedas e 
Tokens que foram verificadas e, portanto, registradas como um bloco na blockchain, geralmente 
não podem ser desfeitas. Mesmo se a transação resultar em erro, ou devido a roubo de 
Criptomoedas e Token de um usuário, a transação não é reversível. Além disso, neste momento, 
não existe uma autoridade governamental, regulatória, de investigação ou de fiscalização ou 
mecanismo através do qual se possa levar uma ação ou reclamação sobre Criptomoedas e 
Tokens perdidos ou roubados. Consequentemente, o Fundo Investido pode ser incapaz de 
substituir Criptomoedas e Tokens faltantes ou solicitar reembolso por qualquer transferência 
errônea ou furto de Criptomoedas e Tokens. Na medida em que o Fundo Investido não seja 
capaz de solicitar reparação por tal ação, erro ou roubo, essa perda pode afetar materialmente 
um investimento no Fundo Investido e, consequentemente, no FUNDO. 
INTERVENÇÃO GOVERNAMENTAL: Existe a possibilidade de que, ao adquirir ou descartar 
Criptomoedas e Tokens, o Fundo Investido inconscientemente envolva-se em transações com 
pessoas não confiáveis que estejam sob o escrutínio das agências de investigação 
governamentais. Como tal, os sistemas do Fundo Investido ou uma parte dele podem ser 
desligados de acordo com um processo legal, como o cumprimento de um mandado de busca e 
apreensão. Essa ação pode resultar na perda de Criptomoedas e Tokens de titularidade do Fundo 
Investido; 
FUTURO REGULAMENTO CFTC OU SEC: A legislação atual e futura, os reguladores Comissão de 
Negociação de Commodity Futura (Commodity Futures Trading Commission) (“CFTC”) e a 
regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission) 
(“SEC”) e outros desenvolvimentos regulatórios podem afetar a maneira como as Criptomoedas 
e os Tokens são tratados para fins de classificação, compensação e liquidação. Em particular, 
Criptomoedas e Tokens podem não ser excluídos da definição de “commodity futura” ou “valor 
mobiliário”, por meio de regulação futura da CFTC e SEC, respectivamente. A GESTORA não pode 
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estar segura de como os futuros desenvolvimentos regulatórios terão impacto no tratamento 
de Criptomoedas e Tokens de acordo com as leis aplicáveis; 
PERDA DE CHAVES PRIVADAS: Criptomoedas e Tokens são controladas apenas pelo detentor das 
chaves públicas e privadas únicas relacionadas à carteira digital (digital wallet) local ou online 
em que as Criptomoedas e Tokens são mantidas. Caso as chaves privadas relacionadas às 
Criptomoedas e Tokens do Fundo Investido sejam perdidas, destruídas ou de outra maneira 
comprometidas, o Fundo Investido não poderá acessar as tais Criptomoedas e os Tokens. 
Qualquer perda de chaves privadas relacionadas às carteiras digitais utilizadas para armazenar 
Criptomoedas e Tokens podem afetar negativamente um investimento no Fundo Investido e, 
consequentemente, no FUNDO; 
TERCEIROS FORNECEDORES DE CARTEIRA: O Fundo Investido pretende usar terceiros fornecedores de 
carteiras para manter as suas Criptomoedas e Tokens. O Fundo Investido pode ter uma alta 
concentração de Criptomoedas e Tokens em um local ou com um terceiro fornecedor de 
carteira, que pode estar propenso a perdas decorrentes de hacking, perda de senhas, 
credenciais de acesso comprometidas, falhas de sistema ou ataques cibernéticos. O Fundo 
Investido não é obrigado a manter um número mínimo de fornecedores de carteiras para 
manter as suas Criptomoedas e Tokens. O Fundo Investido não pode fazer diligências detalhadas 
em tecnologia da informação em tais terceiros fornecedores de carteiras e, como resultado, 
pode não estar ciente de todas as vulnerabilidades e riscos de segurança. Determinados 
terceiros fornecedores de carteiras não podem indenizar o Fundo Investido contra quaisquer 
perdas de Criptomoedas e Tokens. Criptomoedas e Tokens detidos por terceiros podem ser 
transferidos para “armazenamento frio” (cold storage) ou “armazenamento profundo” (deep 
storage), caso em que poderia haver um atraso no resgate das Criptomoedas e Tokens. O Fundo 
Investido também pode incorrer em custos relacionados ao armazenamento de terceiros. 
Qualquer violação de segurança, custos ou perdas incorridas em relação às Criptomoedas e 
Tokens associados ao uso de um terceiro fornecedor de carteira, podem afetar negativamente 
um investimento no Fundo Investido e, consequentemente, no FUNDO; e 
NORMAS FISCAIS E CONTÁBEIS: A caracterização tributária das Criptomoedas e Tokens está 
evoluindo em muitas jurisdições e o investimento e as negociações em Criptomoedas e Tokens 
pelo Fundo Investido podem ter implicações tributárias, como o imposto sobre o valor agregado 
ou o imposto sobre os ganhos de capital, dos quais o Fundo Investido pode não prever 
adequadamente com antecedência e/ou contabilizar. Além disso, o patrimônio líquido do Fundo 
Investido no momento em que ocorrem aplicações, resgates ou negociação de cotas do Fundo 
Investido pode refletir uma provisão direta ou indireta para passivos tributários acumulados, 
incluindo estimativas de tais passivos tributários, que podem não ser pagos em última instância. 
As normas contábeis também podem mudar, criando uma obrigação para o Fundo Investido de 
acumular um passivo fiscal que não era exigido previamente ou em situações em que não se 
espera que o Fundo Investido seja diretamente ou indiretamente sujeito a tal responsabilidade 
tributária. Adicionalmente, a aplicação de leis e regulamentos fiscais podem resultar no 
aumento dos custos, em custos de operação, ou despesas relacionadas à contabilidade, 
afetando negativamente o investimento no Fundo Investido e, consequentemente, no FUNDO. 
 
5. POLÍTICA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE DIREITO DO VOTO DECORRENTE DOS ATIVOS 
FINANCEIROS DETIDOS PELO FUNDO 

 
 
5.1. O Gestor pode optar pela participação e exercício de direito de voto decorrente de ativos 
financeiros do Fundo, em assembleias gerais das companhias das quais o Fundo detenha 
participação. 
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5.2. A Política de Voto disciplina os princípios gerais, o processo decisório e quais são as matérias 
relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto pelo Fundo. A referida Política de 
Voto orienta as decisões do Gestor em Assembleias de detentores de títulos e valores 
mobiliários que confiram ao Fundo o direito de voto. 
 
6. TRIBUTAÇÃO 

 
 
6.1. A tributação aplicável aos Cotistas será a seguinte: 
 
6.2. O Fundo buscará manter a carteira em valores mobiliários e ativos financeiros com prazo 
médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, possibilitando a caracterização do 
Fundo como Longo Prazo para fins tributários. No entanto, não há garantia de que o Fundo terá 
o tratamento tributário para fundos de Longo, nos termos da legislação aplicável. 
6.2.1. Os rendimentos e ganhos apurados nas operações da carteira do Fundo não estão sujeitos 
à tributação pelo Imposto de Renda. 
6.2.3. As Aplicações realizadas pelo Fundo estão sujeitas atualmente à incidência do IOF/Títulos 
à alíquota zero, sendo possível sua majoração a qualquer tempo, mediante ato do Poder 
Executivo, nos termos da legislação vigente, relativamente a transações ocorridas após este 
eventual aumento. 
6.4. Exceção é feita para as operações com derivativos, cuja alíquota do IOF/Títulos pode ser 
majorada a qualquer tempo, mediante ato do Poder Executivo, relativamente a transações 
ocorridas após este eventual aumento.  
6.5. O Imposto de Renda aplicável aos Cotistas Residentes no Brasil do FUNDO incidirá, às 
alíquotas descritas na legislação vigente, à hipótese de tais eventos, na ocorrência de: (i) cessão 
ou alienação de cotas, conforme ganhos auferidos; (ii) resgate de cotas em virtude do 
encerramento do prazo de duração do Fundo ou sua liquidação; e/ou (iii) amortização de cotas.  
6.6. Os Cotistas Não Residentes, caracterizados como tal, nos termos da legislação em vigor, 
sujeitar-se-ão às regras de tributação específicas, fazendo jus às isenções, imunidades ou 
tributações por alíquota zero, nos termos da legislação em vigor, devendo, para tanto, 
comprovar, perante a Administradora, a sua situação tributária. 
6.7. O disposto nos artigos anteriores não se aplica a outros Cotistas sujeitos a regras de 
tributação específicas, na forma da legislação em vigor. 
 
7. POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DE RISCO 

 
 
7.1. Quanto ao gerenciamento de liquidez, os principais produtos de distribuição são analisados 
em relação ao tempo de liquidação da carteira de ativos, levando em consideração a média de 
volume de negócios nos mercados onde são mais negociados os ativos do Fundo, com a 
aplicação de cenários conservadores de 33% do volume diário. 
7.1.1. A política de administração de risco do Fundo compreende ainda: (i) discussão, definição 
e verificação do cumprimento de suas estratégias de investimento; (ii) monitoramento do 
desempenho do Fundo e (iii) verificação do cumprimento das normas e restrições aplicáveis à 
administração e gestão do Fundo. 
7.1.2. A utilização de mecanismos de administração de riscos pelo Administrador para gerenciar 
os riscos a que o Fundo está sujeito não constituem garantia contra eventuais perdas 
patrimoniais que possam ser incorridas pelo Fundo, tampouco garantia da completa eliminação 
da possibilidade de perdas para o Fundo e para os cotistas. 
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8. AGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

 
8.1. Não há Agência de Classificação de Risco de Crédito contratada pelo FUNDO. 
 
9. APRESENTAÇÃO DA ADMINISTRADORA E DA GESTORA 

 
 
9.1. Administrador:  
BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO é um grupo financeiro, criado por sócios que possuem 
um amplo histórico de sucesso no mercado de capitais brasileiro, bem como forte 
relacionamento com empresas brasileiras e instituições financeiras. Fundado em novembro de 
2009, hoje o grupo conta com aproximadamente 600 funcionários e possui escritórios em São 
Paulo, Rio de Janeiro e suas afiliadas em Nova York e Miami. O Banco conta com uma forte 
atuação nos mercados de Real Estate e de Gás e Energia, e possui capacidade ímpar de distribuir 
produtos de todas as suas áreas de atuação no atacado e no varejo. O objetivo do Brasil Plural 
é prover seus clientes com serviços e produtos customizados e eficientes, primando pela 
excelência na execução dentro do mercado financeiro. O relacionamento de longo prazo com 
seus clientes e o estabelecimento de uma cultura interna meritocrática, ética e baseada em alta 
performance norteiam os caminhos estratégicos que o Banco persegue. 
 
9.2 Gestor: 
BLP GESTORA DE RECURSOS LTDA., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Rua Joaquim Floriano, nº 1.120, conjunto 131, Itaim Bibi, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 09.360.012/0001-00, devidamente autorizada pela CVM a exercer a atividade de 
administração de carteira de valores mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 9.839, de 16 
de maio de 2008 (“BLP”). A BLP é uma gestora de recursos fundada em 2008 por sócios egressos 
do antigo Banco Garantia / Credit Suisse. Inicialmente focada em fundos líquidos multimercados 
basicamente em renda variável, a partir de 2015 tornou-se uma casa especializada em fundos 
alternativos para investidores profissionais. Os fundos se dividem em Distressed Corporate NPL, 
Créditos Estruturados, Precatórios Federais/Estaduais/Municipais e de Ações Judiciais Diversas 
(“Legal Claims”). Em 2018 iniciou sua divisão de Criptomoedas lançando o primeiro fundo desta 
classe de ativos do Brasil para investidores profissionais e de varejo. 
 
10. PRESTADORES DE SERVIÇOS 

 
10.1. ADMINISTRADORA: BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO 
10.2. GESTOR: BLP GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
10.3. CUSTODIANTE: BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO 
10.4. AUDITOR INDEPENDENTE: CROWE HORWATH BENDORAYTES & CIA AUDITORES 
INDEPENDENTES CNPJ/MF: 42.170.852/0001-77  
Av Das Américas 4200 Bloco 04 Sala 206-208 Rio de Janeiro CEP 22640-102 
10.5. DISTRIBUIDORA: Será exercido pelo Administrador e/ou instituições ou agentes 
devidamente habilitados para tanto. 
 
11. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 

 
11.1. Os rendimentos auferidos pelo Fundo em razão de seus investimentos serão incorporados 
ao seu patrimônio, de forma que não há distribuição de tais resultados aos cotistas do Fundo. 
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11.2. Tendo em vista que o principal Distribuidor da oferta não possui relacionamento com único 
gestor ou gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, não existe potencial conflito de 
interesse na distribuição das cotas do Fundo. 
 
11.3. Os distribuidores serão remunerados de acordo com contrato de prestação de serviço 
celebrado em apartado entre o Fundo e o respectivo distribuidor  cuja taxa será descontada do 
valor total da Taxa de Administração prevista no Regulamento. 
 
12. INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 
 
12.1. REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO  
 

APLICAÇÕES E RESGATES 
Aplicação inicial R$ 1.000,00 
Demais Movimentações R$ 1.000,00 
Saldo mínimo de permanência R$ 1.000,00 

 
12.2. As solicitações de aplicação e resgate deverão ocorrer até as 14h00, para efeito dos prazos 
previstos neste Capítulo e conforme indicado nos itens abaixo: 
I. “Data do Pedido de Aplicação”: até o dia 27 (vinte e sete) de cada mês calendário.  
II. “Data do Pedido de Resgate”: até o dia 20 (vinte) de cada mês calendário.  
III. Na hipótese de a Data do Pedido de Aplicação ou a Data do Pedido de Resgate incidir em dia 
que não seja considerado Dia Útil, nos termos do Regulamento, a Data do Pedido de Aplicação 
ou a Data do Pedido de Resgate ficará automaticamente prorrogada para o Dia Útil subsequente. 
IV. “Data de Cotização”: é a data de apuração do valor da cota para fins de emissão, subscrição 
e resgate de cotas do FUNDO, e que corresponde ao último dia útil de cada mês calendário. 
V. “Data de Pagamento do Resgate”: é a data do efetivo pagamento, pelo FUNDO, do valor 
líquido devido ao cotista que efetuou pedido de resgate, o qual será pago no 5º (quinto) dia útil 
após a respectiva Data de Cotização. 
12.3. O FUNDO não possui prazo de carência para fins de resgate de cotas, podendo o mesmo 
ser solicitado a qualquer tempo. 
 
13. Informações Relevantes 

 
 
13.1. Classificação ANBIMA   
Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior 
 


