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 O Fundo tem por objeto a captação de recursos para aquisição de Direitos 

Creditórios originados de operações realizadas nos segmentos financeiro, 

comercial, industrial, imobiliário, de hipotecas, de arrendamento mercantil e de 

prestação de serviços, nos termos do Regulamento. 

 

Informamos que o montante dos direitos creditórios observados na carteira do 

Fundo em 29 de maio de 2015 está acima do limite mínimo obrigatório, previsto 

no Artigo 40 da Instrução CVM nº 356/01, encerrando o período em referência 

com o percentual de 83,68% (sessenta e um vírgula oito por cento) do patrimônio 

líquido do Fundo. 

 

Esclarecemos ainda que todas as demais operações do Fundo foram praticadas 

em consonância com a Política de Investimento prevista no Regulamento do 

Fundo e com os limites de composição e diversificação a ele aplicáveis. Segue 

abaixo posição de enquadramento em Direitos Creditórios em 29 de maio de 

2015. 

 

Percentual em Relação ao Patrimônio Líquido Realizado % 

Direitos Creditórios 83,68% 

Operações Compromissadas 0,17% 

Outros Ativos 16,15% 

Títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional - 

Despesas - 

 
Política de Investimentos  
Tendo em vista que o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FCORP CRÉDITO PRIVADO deverá manter, no 

mínimo, 50% (cinqüenta por cento) de seus recursos alocados em Direitos Creditórios, a parcela restante do patrimônio 

líquido do fundo, poderá ser aplicada, nos seguintes ativos financeiros: 

i. títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional; 

ii. títulos públicos de emissão do Banco Central do Brasil (“Bacen”); 

iii. outros títulos e valores mobiliários de renda fixa, representativos de dívida corporativa, conforme permitido pela 

regulamentação aplicável 

 

Os fundos de investimento adquiridos pelo Fundo com fulcro no item (iii) acima poderão prever a utilização de derivativos nas 

respectivas políticas de investimento, desde que exclusivamente para os fins de proteção das posições detidas à vista (hedge).  

 

Na seleção dos Outros Ativos, o Gestor deverá observar as Condições de Cessão relativas a classificação de risco dispostas no 

regulamento do fundo, sempre em relação ao volume financeiro da carteira de Outros Ativos do Fundo.  
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Desempenho do fundo e Rating 
 

                                    

O Fundo apresentou 

desempenho dentro das 

expectativas definidas pelo 

administrador, conforme 

demonstramos nas tabelas ao 

lado.  

 

Data de referência Patrimônio Valor da Cota Variação mensal 

29/05/2015 646.012.397,03 1.061.367,10 1,12% 

 

Rentabilidade acumulada 
da carteira consolidada 

(29/05/15) 
Variação  
Mensal 

Variação 
Semestral Variação Anual 

CDI 114,00% 54,13% 54,13% 

COTA 1,12% 2,60% 2,60% 

 

O relatório de Rating elaborado pela Standard & Poor’s, de 20 de abril de 2015, conferiu às Cotas Seniores o conceito brAA 

(sf), às Cotas Subordinadas Mezanino brBBB(sf), ressaltando que as Cotas Subordinadas Juniores não foram classificadas . 

 

De acordo com o regulamento, o nível de subordinação das cotas seniores e mezanino deverá contar com uma subordinação 

adicional de acordo com a avaliação de crédito ou rating atribuído aos direitos creditórios da carteira. Em todos os meses, a 

subordinação adicional necessária foi coberta pela subordinação disponível, o que está condizente com a categoria de rating 

atribuído às cotas seniores e mezanino do FIDC. 

 

 
Relatório de Monitoramento - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios FCORP Crédito Privado  – STANDARD & POOR’S RATING SERVICES. 

 

Este relatório esta disponível no site da CVM (http://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/defaultCPublica.asp) em Demonstrativo 

Trimestral de FIDC – Relatório de risco. 
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