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BV Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Cambial Dólar
Cambial

ALAVANCAGEM

O ADMINISTRADOR buscará proporcionar aos condôminos do
FUNDO a valorização de suas cotas através da aplicação de seus
recursos em cotas de fundos de investimento cambiais
regulamentados pela C VM, visando a superação no longo prazo
da variação do dólar oficial em relação à moeda nacional.

Investidores em geral.DADOS DO FUNDO

BV Dólar Cambial Fundo de Investimento em
Cotas de Fundos de Investimento

Razão Social

03.319.016/0001-50CNPJ

06/09/1999Início do Fundo

72176Código ANBIMA

CambialClassificação ANBIMA

CambialClassificação CVM

BV DTVM LTDACustódia

PRICEWATERHOUSECOOPERSAuditoria

BV DTVM LTDAAdministrador

BV DTVM LTDAGestor

REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO

Aplicação Mínima Inicial R$ 100,00
Movimentação Mínima R$ 100,00
Valor Mínimo Permanência R$ 100,00
Horário Movimentação 15:00 hs

RENTABILIDADE (%)

Nominal dif.DOLAR PTAX
DESDE 06/09/09 112,76 11,99
Mês Atual (Set) 3,28 -1,11
Mês Anterior (Ago) 0,72 0,90
No Ano (2022) -3,46 -0,35
Ano Anterior 7,38 -0,01
12 Meses -1,15 -0,54
24 Meses -4,46 -0,31
36 Meses 29,64 -0,19

ANÁLISE DE RISCO E RETORNO (últ. 36 meses)

FIC Vot
Cambial

Dólar

DOLAR
PTAX

dif.DOLAR
PTAX

Rentabilidade Acumulada (em
2022)

-3,461% -3,116%

Maior rentabilidade mensal 15,181% 15,560% -0,38

Menor rentabilidade mensal -7,915% -7,814% -0,10

Maior rentabilidade diária 4,673% 1,210% 3,46

Menor rentabilidade diária -3,397% -1,198% -2,20

Desvio Padrão (últimos 12 meses) 17,194% 1,259%

15Meses Acima do Benchmark

21Meses Abaixo do Benchmark

246,36 MMMédia do Patr. Líq.(últimos 12
meses)

249,30 MMPatrimônio atual

O Fundo busca a valorização de suas cotas de forma a obter
ganhos compatíveis com a variação do dólar comercial norte-
americano.

Não é permitida alavancagem.

COTIZAÇÃO

Aplicação D0 Fechamento
Resgate D0 Fechamento
Pagamento do Resgate D1
Carência Não há

TAXAS

Taxa de Administração Min 0,85% a.a Max 1,00% a.a

Taxa de Performance Não há

IR - Os rendimentos das aplicações efetuadas no FUNDO são
tributados semestralmente, nos meses de maio e novembro, à
alíquota de 15%. Na ocasião do resgate, será aplicada alíquota
complementar de acordo com o prazo de permanência da
aplicação no FUNDO. IOF: Aplicações que permanecerem menos
de 30 dias no fundo terão seu rendimento tributado de acordo
com uma tabela regressiva.

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Derivativos 49.65% Titulos publicos federais 
50.35%

OBJETIVO

PÚBLICO - ALVO

TRIBUTAÇÃO

ESTRATÉGIA DE GESTÃO

RENTABILIDADE ACUMULADA (últ. 12 meses)

FIC Vot Cambial Dólar DOLAR_PTAX

Out/21 Nov/21 Dez/21 Jan/22 Fev/22 Mar/22 Abr/22 Mai/22 Jun/22 Jul/22 Ago/22 Set/22

-10.0%

-5.0%

0.0%
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No fechamento do dia 23/08/2021, os valores de aplicação inicial por Cotista, de movimentação mínima e de permanência no Fundo por
Cotista foram alterados de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 100,00 (cem reais) e o fundo deixou de seguir as instruções CVM no. 3.922 e no.
4.661. *O benchmark utilizado é o dólar Ptax (taxa de câmbio calculada diariamente pelo Banco Central) e é utilizado como uma mera
referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Para investidores de fundos de investimentos administrados e/ou geridos
pelo administrador não há valores mínimos de movimentação. O horário limite pode não se aplicar aos investimentos realizados por conta e
ordem. Consulte o documento de tributação para Fundos de Investimento para mais informações sobre a tributação aplicável, inclusive a
regra aplicável em eventual desenquadramento, este documento está disponível em www.bancobv.com.br/web/site/pt/vam/destaque >
Informações Legais > Tributação de Fundos de Investimento.
Principais Fatores de Risco: (i) Mercado: Risco de oscilações decorrentes das flutuações de preços e cotações de mercado; (ii) Liquidez: risco
de redução ou inexistência de demanda pelos ativos financeiros nos respectivos mercados em que são negociados; (iii) Derivativos: pode não
resultar nos efeitos desejados, devido a fatores como: descolamento entre o preço do derivativo e seu ativo objeto; alterações nas condições
de negociação ou liquidação devido à interferência de órgãos reguladores ou dos mercados organizados onde são negociados; (iv) Crédito:
risco de os emissores dos ativos financeiros e/ou das contrapartes não cumprirem suas obrigações de pagamento e/ou de liquidação das
operações contratadas; (v) Tratamento Tributário de Longo Prazo: O tratamento aplicável ao investidor depende da manutenção da carteira
de ativos com prazo médio superior a 365 dias. Não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário de longo prazo.

• Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Estes documentos podem ser encontrados site
www.bancobv.com.br/web/site/pt/vam/destaque. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. Os investimentos
apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. A rentabilidade obtida no
passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance
de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com
garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). O preenchimento do
formulário API - Análise de Perfil do Investidor ou Suitability é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de
investimento escolhido. Material de Divulgação.

Dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800 728 0083 ou pelo e-mail
sac@bv.com.br. Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661. Se desejar entrar em contato com a Ouvidoria, ligue para 0800 707 0083
(Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661).

INFORMAÇÕES AO INVESTIDOR

2/2


