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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 
 

O presente Manual de Precificação de Ativos ("Manual") tem como objetivo definir os 

critérios, mecanismos e metodologia aplicáveis para a precificação dos ativos 

investidores pelas carteiras de valores mobiliários administradas pela Cypress Earth 

Capital Partners Ltda. ("Cypress Earth"), em conformidade com a Resolução CVM nº 

21, de 25 de fevereiro de 2021 ("RCVM 21/21"). 

 

A Cypress Earth administra exclusivamente Fundos de Investimento em Participações 

("FIPs"). Assim, o presente Manual traz como foco o tratamento quanto à precificação 

dos ativos passíveis de aquisição por FIPs, como ações de companhias fechadas ou 

títulos e valores mobiliários representativos de participação em sociedades limitadas. 

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 

A área responsável pela atividade de administração fiduciária dos fundos de 

investimento sob administração da Cypress Earth ("Fundos de Investimento") será 

encarregada do procedimento de precificação de ativos que trata o presente Manual. 

 

A área responsável pela atividade de gestão de carteiras dos Fundos de Investimento 

não terá ingerência ou influência sobre o procedimento de precificação de ativos definido 

neste Manual, em conformidade com a Política de Segregação de Atividades da 

Cypress Earth. 

 

METODOLOGIAS 
 

Nos termos da Instrução CVM nº 579, de 30 de agosto de 2016 (“ICVM 579/16”), o 

administrador fiduciário é responsável por definir a classificação contábil do FIP entre 

entidade ou não de investimento e efetuar o adequado reconhecimento, mensuração e 

divulgação do valor dos seus investimentos. A marcação a mercado de ativos é de 

responsabilidade da Cypress Earth na qualidade de administradora fiduciária de tais 

fundos de investimento. 

 

Os investimentos em entidades controladas, coligadas e em empreendimentos 

controlados em conjunto, detidos por fundos de investimento que sejam qualificados 

como entidades de investimento, devem ser avaliados a valor justo. 
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O valor justo das sociedades investidas pode ser obtido por meio de laudo de avaliação 

elaborado (i) por empresa independente contratada ou (ii) pelo próprio gestor do FIP. 

 

A contratação de empresa independente obedecerá às regras e aos procedimentos 

definidos na Política de Contratação de Terceiros da Cypress Earth. 

 

É admitido e pode ser solicitado que o gestor contratado pelo FIP auxilie o administrador 

em suas obrigações, notadamente provendo-o de dados e documentos, tais como 

informações referentes a estruturas societárias, investimentos passados e previstos e 

demonstrações financeiras, para auxiliá-lo no cumprimento de suas obrigações e no 

fornecimento de inputs ao avaliador em formato passível de validação e recomposição. 

 

A precificação de ativos pode ser realizada pelas seguintes metodologias: 

 

1. Custo de Aquisição. Valor efetivamente pago pelo ativo no momento da compra. 

Se, nesta avaliação, o valor previsto de recuperação do investimento se 

apresentar inferior ao que se encontra registrado na carteira do fundo, deverá 

ser constituída provisão para perda (impairment). 

 

2. Equivalência Patrimonial. Método que consiste em atualizar o valor contábil do 

investimento ao valor equivalente à participação societária do fundo no 

patrimônio líquido das Companhias Investidas e no reconhecimento dos seus 

efeitos na demonstração do resultado do exercício. O valor do investimento, 

portanto, será determinado mediante a aplicação da porcentagem de 

participação no capital social, sobre o patrimônio líquido de cada Companhia 

Investida. 

 
3. Valor Econômico. Adoção do enfoque econômico em que o Ativo seria 

negociado em uma transação não forçada. Avaliação anual, que deverá refletir 

no preço do Ativo registrado na carteira do fundo. 

 

O método de avaliação das ações ou quotas das sociedades investidas pelos Fundos 

de Investimento, pelo gestor ou pela empresa independente contratada, deve ser 

realizado observando: 

 

1. o fluxo de caixa descontado, com projeções baseadas em estimativas confiáveis 

de fluxos futuros de caixa, devendo usar taxas de desconto que reflitam as 
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avaliações atuais do mercado quanto às incertezas no valor e prazo dos fluxos 

de caixa; e/ou 

 

2. múltiplos de mercado, por meio de análise comparativa do desempenho 

econômico-financeiro de sociedade com características similares do mercado, 

considerando o EBITDA e dívida líquida, se existente, mais recentes disponíveis. 

 

SUPERVISÃO E MONITORAMENTO 
 

A área responsável pela administração fiduciária da Cypress Earth deve monitorar 

continuamente a correta contabilização no valor da cota patrimonial dos FIPs, de forma 

a garantir que a representação do valor justo dos investimentos seja refletida na 

comunicação da cota aos cotistas e ao mercado em geral. 

 

O Diretor responsável pela administração fiduciária da Cypress Earth deve revisar ao 

menos anualmente o presente Manual, de modo que a Cypress Earth esteja sempre de 

acordo com a regulamentação vigente e com as melhores práticas do mercado. 


