
Dezembro de 2020

Dezembro foi positivo para os mercados ao

redor do mundo. Diante da ampla liquidez global, o

otimismo dos investidores estrangeiros com os

mercados acionários de países emergentes foi

mantido ao longo do mês. A bolsa brasileira voltou

a se beneficiar desse movimento e registrou a

segunda maior entrada de capital estrangeiro de

sua história, atrás apenas de novembro de 2020.

Apesar da boa performance impulsionada

pela forte valorização dos ativos de risco local,

seguimos com o nível de risco moderado nos

fundos.

MULTI-ASSET
S O L U T I O N S
C a r t a  a o s  c o t i s t a s

Fonte: BV asset; data base da análise: 31 de dezembro de 2020.
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Dezembro voltou a ser um mês bastante positivo para os mercados ao redor do mundo. A tão

aguardada aprovação do uso emergencial das vacinas motivou comemorações em mais de 50

países com a esperança do fim da pandemia.

Apesar de todo otimismo gerado por esse fato, a detecção de novas mutações do vírus, com

elevada capacidade de transmissão, e o rápido aumento no número de casos, levaram o Reino

Unido a impor novas restrições de mobilidade e geraram alertas em diversos países quanto à

possibilidade de novos lockdowns.

O anúncio da continuidade de expansão dos balanços por parte do Banco Central Europeu

(“ECB”), a extensão do programa emergencial do Banco Central Japonês (“BOJ”) e a

manutenção da taxa de juros realizada pelo Banco Central Americano (“FED”) foram os

principais destaques da política monetária internacional no mês.

No âmbito fiscal, o acordo para um novo pacote de estímulos nos Estados Unidos, da ordem

de USD 900 bilhões, também gerou otimismo.

No Brasil, o cenário político seguiu sem novidades e bastante incerto, em meio às

negociações das chapas para a presidência do Congresso. Neste contexto, o Comitê de Política

Monetária do Banco Central (COPOM) optou pela manutenção da taxa básica de juros no

patamar atual, ainda que tenha dado sinalizações mais contracionistas em relação às suas ações

futuras.

No mês, a bolsa local voltou a apresentar elevada valorização, enquanto as curvas de juros,

nominais e reais, fecharam consideravelmente e a moeda local apreciou diante do Dólar.

Panorama de mercado 

Fonte: BV asset; data base da análise: 31 de dezembro de 2020. 
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Multimercados

Dezembro foi novamente favorável para os ativos de risco e a

indústria de fundos multimercados voltou a capturar ganhos

interessantes em suas diversas estratégias.

Dentre os fundos da estratégia Macro, as posições compradas

em bolsa (local ou internacional) foram as principais contribuidoras no

período, seguidas por posições compradas em moedas de países

emergentes contra o dólar e, em menor proporção, aplicadas em juros

locais.

Como destaque negativo podemos citar as posições vendidas

em divisas de países emergentes e tomadas em juros (em vértices

específicos).

Na indústria de valor relativo, os gestores conseguiram se

apropriar de ganhos tanto na parcela “long and short” das carteiras

quanto nas posições direcionais, que novamente se beneficiaram da

expressiva valorização da bolsa, e se destacaram em performance.

Diante da liquidez abundante e do baixo nível de juros globais,

seguimos acreditando nos fundos multimercados como um importante

instrumento de diversificação e geração de alpha, principalmente os

mandatos com maior nível de risco e alocação em mercados

internacionais.

Fonte: BV asset; data base da análise: 31 de dezembro de 2020. 
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193,44

Top Gestor Arbitragem MM FIC

Objetivo do fundo

O fundo busca superar a variação do CDI investindo em

fundos Long and Short com baixa exposição direcional (ou

neutra) e fundos chamados Arbitragem que busquem obter

ganhos através do diferencial de retorno entre posições

compradas e vendidas em diversos mercados.

Composição de carteira 
(Por Gestor %)

CNPJ/ME nº 10.459.300/0001-22

Rentabilidade acumulada X Benchmark (%)
(desde o início) 

Volatilidade anualizada(%)¹

Estatísticas – 36 meses¹

Volatilidade

Clique aquiConheça mais sobre o fundo

Patrimônio

Líquido atual

Retorno nominal

no mês
Última cota do 

mês

Sharpe 

Rentabilidade mensal (%) 

Fonte: BV asset; data base da análise: 31 de dezembro de 2020. 

¹Quantum Axis, Dezembro de 2020. 
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CDI Top Gestor Arbitragem MM FIC

Fundo 1,14% 0,01% -2,02% 1,37% 0,78% 0,61% 0,70% 0,39% -0,63% 0,10% 0,29% 0,96% 3,72%

%CDI 302,8% 2,7% -593,6% 481,3% 325,9% 283,7% 362,1% 245,1% -400,9% 61,6% 196,2% 584,8% 134,6%

Fundo 0,85% 0,44% 0,61% 0,60% 0,60% 0,61% 1,29% 0,66% 0,36% 0,38% 0,52% 0,91% 8,11%

%CDI 156,4% 88,8% 129,2% 116,3% 111,0% 130,2% 226,5% 130,9% 77,5% 79,9% 135,7% 241,6% 135,9%

Fundo 1,04% 0,56% 0,00% 0,65% -0,07% 0,80% 0,56% 0,19% 0,48% 0,75% 0,66% 0,33% 6,10%

%CDI 178,2% 119,7% -0,2% 125,3% -14,3% 154,7% 103,3% 33,9% 102,1% 137,4% 133,6% 67,4% 94,9%

2020

2019

2018

ANOJUN SET OUTJAN FEV MAR ABR MAI NOV DEZJUL AGO
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https://www.bancobv.com.br/web/site/pt/vam/destaque/fundos-de-investimentos/fundos-gestao-vam/detalhes-do-fundo.html?cdfundo=3869
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360,81

Fundo 0,99% -1,57% -7,49% 3,56% 2,53% 2,51% 2,74% 0,15% -2,14% -0,91% 2,48% 2,88% 5,31%

%CDI 263,8% -532,4% -2200,4% 1250,8% 1059,9% 1168,2% 1410,5% 92,8% -1365,2% -577,3% 1662,3% 1750,1% 192,0%

Fundo 2,09% -0,29% -0,09% 0,48% 0,55% 1,50% 1,85% 0,58% -0,03% 1,05% 0,29% 3,40% 11,93%

%CDI 384,6% -58,1% -18,4% 93,1% 100,8% 320,4% 325,1% 115,2% -5,7% 218,5% 75,5% 902,1% 199,8%

Fundo 2,63% 0,77% 0,54% 0,95% -0,65% 0,07% 1,58% -1,12% 0,46% 2,54% 0,72% 0,59% 9,40%

%CDI 450,2% 165,1% 102,0% 184,3% -125,6% 12,9% 290,7% -197,4% 97,8% 468,3% 146,2% 120,5% 146,3%

2020

2019

2018

ANOJUN SET OUTJAN FEV MAR ABR MAI NOV DEZJUL AGO

Top Gestor Equity Hedge MM FIC

Objetivo do fundo

O fundo busca superar o CDI investindo em fundos com

estratégia Long and Short Direcional, que busquem obter

ganhos através de pares de ações (adquirindo ações com

expectativa de valorização e outras com expectativa de

desvalorização) podendo ficar mais ou menos exposto

conforme o cenário econômico.

CNPJ/ME nº 10.459.361/0001-54

Rentabilidade acumulada X Benchmark (%)
(desde o início) 

Volatilidade anualizada(%)¹ 

Estatísticas – 36 meses¹ 

Volatilidade

Clique aquiConheça mais sobre o fundo

Patrimônio

Líquido atual

Retorno nominal

no mês
Última cota do 

mês

Sharpe 

Rentabilidade mensal (%) 

baixo médio alto

13%

12%

12%
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8%

8%
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4,86%

0,771

2,88% 2,5855
Composição de carteira 

(Por Gestor %)

Fonte: BV asset; data base da análise: 31 de dezembro de 2020. 

¹Quantum Axis, Dezembro de 2020. 
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https://www.bancobv.com.br/web/site/pt/vam/destaque/fundos-de-investimentos/fundos-gestao-vam/detalhes-do-fundo.html?cdfundo=3871
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Fundo 0,19% -0,17% -1,79% 1,31% 0,76% 0,54% 1,68% 0,14% -0,98% 0,17% 1,42% 1,76% 5,06%

%CDI 49,7% -57,8% -526,0% 460,1% 319,8% 249,3% 862,0% 84,1% -627,1% 108,3% 949,7% 1070,6% 183,0%

Fundo 2,12% -0,02% -0,16% 0,47% 1,12% 1,00% 0,72% 0,46% 0,08% 1,16% -0,56% 1,50% 8,16%

%CDI 391,1% -4,3% -33,9% 91,6% 207,1% 213,3% 126,8% 90,7% 16,5% 241,4% -146,6% 397,8% 136,7%

Fundo 2,62% 0,56% 0,58% 0,68% -1,12% 0,93% 0,49% 0,27% 0,38% 1,49% -0,71% -0,12% 6,17%

%CDI 449,5% 120,0% 108,7% 131,2% -216,8% 178,9% 91,2% 48,3% 80,3% 275,2% -143,5% -24,0% 96,1%

FEV MAR ABR MAI JUN DEZ ANO

2019

2018

2020

JUL AGO SET OUT NOVJAN

559,24

Top Gestor Macro MM FIC

Objetivo do fundo

O fundo busca superar a variação do CDI, investindo em

cotas de fundos com estratégia fundamentalista de médio /

longo prazo, criteriosamente selecionados por uma equipe

altamente qualificada, podendo utilizar alto nível de

exposição em risco.

Composição de carteira 
(Por Gestor %)

CNPJ/ME nº 10.941.848/0001-79

Rentabilidade acumulada X Benchmark (%)
(desde o início) 

Volatilidade anualizada(%)¹ 

Estatísticas – 36 meses¹ 

Volatilidade

Clique aquiConheça mais sobre o fundo

Patrimônio

Líquido atual

Retorno nominal

no mês
Última cota do 

mês

Sharpe 

Rentabilidade mensal (%) 

baixo médio alto

12,5%

12,3%

12,1%

12,1%

9,9%

9,3%

6,1%

5,0%

5,0%

4,3%

2,7%

2,7%

2,5%

1,1%

VIGGEN
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GÁVEA

ACE

GENOA

PERSEVERA

GARDE

2,60261,76%

2,73%

0,521
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mar/11 fev/13 jan/15 jan/17 dez/18 dez/20

CDI Top Gestor Macro MM FIC

Fonte: BV asset; data base da análise: 31 de dezembro de 2020. 

¹Quantum Axis, Dezembro de 2020. 
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https://www.bancobv.com.br/web/site/pt/vam/destaque/fundos-de-investimentos/fundos-gestao-vam/detalhes-do-fundo.html?cdfundo=3857
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Composição de carteira 
(Por Gestor %)

Rentabilidade acumulada X Benchmark (%)
(desde o início) 

Volatilidade anualizada(%)¹ 

Clique aquiConheça mais sobre o fundo

Patrimônio

Líquido atual

Retorno nominal

no mês
Última cota do 

mês

Rentabilidade mensal (%) 

baixo médio alto

novo

Top Gestor Insight MM FIC

CNPJ/ME nº 32.471.535/0001-37

30%

22%

16%

16%

10%

5%

ACE CAPITAL

PERSEVERA

ENTERCAPITAL

MACRO CAPITAL

CONSTÂNCIA

BV

Estatísticas – Desde o início (29/11/2019)¹

Volatilidade

Sharpe 

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

nov/19 fev/20 abr/20 jul/20 set/20 dez/20

CDI Top Gestor Insight Multimercado FIC

Fundo -0,14% -0,26% 0,43% 1,24% 1,20% 0,24% 2,06% -0,68% -1,98% -0,49% 0,87% 2,44% 4,97%

%CDI -38,3% -86,8% 127,6% 435,4% 504,5% 112,6% 1058,2% -422,8% -1261,7% -310,0% 585,3% 1482,1% 179,5%

Fundo - - - - - - - - - - - 0,28% 0,28%

%CDI - - - - - - - - - - - 74,5% 74,5%

JAN FEV MAR ABR MAI NOV DEZJUL AGO ANOJUN SET OUT

2020

2019

3,97%

0,49

95,46 2,44% 1,0526
Objetivo do fundo

O fundo busca obter ganhos superiores ao CDI no

longo prazo, mediante aplicação em cotas de fundos de

investimento de novos gestores por meio de uma

seleção dinâmica e criteriosa realizada pela equipe de

Multi-Asset Solutions da BV asset, dedicada a capturar as

melhores oportunidades do mercado.

Fonte: BV asset; data base da análise: 31 de dezembro de 2020. 

¹Quantum Axis, Dezembro de 2020. 
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https://www.bancobv.com.br/web/site/pt/vam/destaque/fundos-de-investimentos/fundos-gestao-vam/detalhes-do-fundo.html?cdfundo=4901
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Renda Variável
Diante da ampla liquidez global, o otimismo dos investidores

estrangeiros com os mercados acionários de países emergentes foi

mantido ao longo de dezembro.

A bolsa brasileira voltou a se beneficiar desse movimento e

registrou a segunda maior entrada de capital estrangeiro de sua

história, atrás apenas do número apresentado em novembro de 2020.

Todo esse fluxo seguiu privilegiando as empresas/setores de

maior liquidez da bolsa, e o movimento de rotação de ações de

“crescimento” para “valor” foi mantido, trazendo novamente

dificuldades na geração de alpha por parte da indústria de gestão ativa.

Apesar dos resultados aquém do índice registrados nos dois

últimos meses, reforçamos o caráter de longo prazo dessas alocações

e nossa convicção de que a seleção e alocação em bons gestores deve

ser crucial para a entrega de resultados e preservação do capital dos

investidores.

Fonte: BV asset; data base da análise: 31 de dezembro de 2020. 
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257,49 7,17% 2,6634

Fundo 1,35% -7,33% -31,76% 10,92% 8,03% 10,03% 8,51% -2,76% -5,44% -1,71% 11,92% 7,17% -0,61%

ΔIbovespa 2,98% 1,10% -1,85% 0,67% -0,54% 1,27% 0,24% 0,68% -0,65% -1,02% -3,98% -2,13% -3,52%

Fundo 9,65% -1,38% -0,49% 1,72% 2,11% 4,46% 4,18% 1,26% 1,80% 1,70% 2,35% 8,84% 42,05%

ΔIbovespa -1,17% 0,48% -0,31% 0,74% 1,41% 0,40% 3,35% 1,92% -1,77% -0,66% 1,40% 1,99% 10,47%

Fundo 6,51% -0,30% 0,24% 0,26% -8,51% -2,88% 5,89% -4,42% 0,10% 11,15% 4,02% 1,61% 12,86%

ΔIbovespa -4,63% -0,82% 0,23% -0,62% 2,36% 2,32% -2,98% -1,21% -3,38% 0,96% 1,64% 3,42% -2,18%

AGOJAN FEV

2018

2020

2019

SET OUT NOV DEZ ANOMAR ABR MAI JUN JUL

Value Selection Ações FIC baixo médio alto

Objetivo do fundo

O fundo busca superar a variação do Ibovespa por meio

da aplicação de seus recursos em fundos,

preponderantemente na modalidade de ações, de forma a

obter retornos no longo prazo.

Composição de carteira 
(Por Gestor %)

CNPJ/ME nº 13.614.709/0001-29

Rentabilidade acumulada X Benchmark (%)
(desde o início) 

Volatilidade anualizada(%)¹ 

Estatísticas – 36 meses¹ 

Tracking Error (Ibov)

Clique aquiConheça mais sobre o fundo

Este Fundo observa as vedações estabelecidas

na Resolução CMN nº 4.661.

Patrimônio

Líquido atual

Retorno nominal

no mês
Última cota do 

mês

Sharpe
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14%

14%
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12%
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11%
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ITAÚ

BV

NEO

10,04%

-0,019

Fonte: BV asset; data base da análise: 31 de dezembro de 2020. 

¹Quantum Axis, Dezembro de 2020. 

https://www.bancobv.com.br/web/site/pt/vam/destaque/fundos-de-investimentos/fundos-gestao-vam/detalhes-do-fundo.html?cdfundo=4011
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Asset Allocation

Apesar da boa performance apresentada em dezembro,

impulsionada pela forte valorização dos ativos de risco locais,

seguimos carregando um nível de risco moderado nos fundos,

compatível com nossa convicção.

Neste contexto, continuamos privilegiando um estilo de gestão

“tático”, com posições menores e horizonte de investimento mais curto.

Não realizamos mudanças relevantes na carteira ao longo do

período.

Na carteira ao longo do período, como destaque, podemos

citar movimentos táticos de aumento e redução da posição de bolsa em

função de preços.

O posicionamento atual segue zerado em dólar, comprado na

bolsa e aplicado em juros, nominais e reais.

As posições compradas, e o movimento tático, na bolsa local,

em conjunto com as posições aplicadas em juros reais e nominais,

contribuíram positivamente para o resultado dos fundos.

Fonte: BV asset; data base da análise: 31 de dezembro de 2020. 
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Fundo 0,70% -0,55% -3,70% 1,85% 1,11% 1,33% 1,55% -0,16% -0,90% -0,08% 1,28% 2,09% 4,45%

%CDI 184,7% -186,6% -1086,8% 647,8% 465,3% 617,2% 798,05% -99,2% -573,1% -51,0% 854,0% 1269,5% 160,90%

Fundo 1,25% 0,23% 0,20% 0,70% 0,90% 1,30% 0,87% 0,62% 0,64% 1,09% 0,18% 1,13% 9,50%

%CDI 230,6% 47,2% 43,0% 135,0% 166,4% 276,4% 153,1% 123,6% 137,6% 226,5% 48,5% 300,0% 159,3%

Fundo - - - - - - - - - -0,29% 0,31% 0,23% 0,24%

%CDI - - - - - - - - - -99,5% 62,4% 46,4% 18,8%
2018

OUT NOV DEZJUL AGO

2020

2019

JUN SETJAN FEV MAR ABR MAI ANO

17,21 2,09%

36%

12%

10%

10%

9%

9%

8%

4%

2%

BV

VERDE

AZ QUEST

ICATU

ADAM

GARDE

SPX

APEX

MILES

Votorantim Icatu Top Gestor 

Previdência MM Crédito Privado FIC

Composição de carteira 
(Por Gestor %)

CNPJ/ME nº 25.987.700/0001-42

Rentabilidade acumulada X Benchmark (%)
(desde o início) 

Volatilidade anualizada(%)¹ 

Estatísticas – 12 meses¹ 

Volatilidade

Clique aquiConheça mais sobre o fundo

Patrimônio

Líquido atual

Retorno nominal

no mês
Última cota do 

mês

Sharpe

Rentabilidade mensal (%) 

baixo médio alto

5,31%

-0,11

-4%

0%

4%

8%

12%

16%

out/18 mar/19 ago/19 jan/20 jun/20 dez/20

CDI Votorantim Icatu Top Gestor Prev FIC MM CP

1,1090
Objetivo do fundo

O fundo busca obter ganhos superiores ao CDI no

longo prazo, por meio da alocação balanceada em

diferentes classes de ativos e em cotas de diversos

fundos de investimento (próprios e de terceiros) nos

mercados de juros, índices de preço, câmbio e renda

variável. Esta análise e seleção ágil é realizada pela

equipe de Multi-Asset Solutions da BV asset dedicada a

capturar oportunidades do cenário econômico.

Fonte: BV asset; data base da análise: 31 de dezembro de 2020. 

¹Quantum Axis, Dezembro de 2020. 
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https://www.bancobv.com.br/web/site/pt/vam/destaque/fundos-de-investimentos/fundos-gestao-vam/detalhes-do-fundo.html?cdfundo=4691
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Fundo 0,51% 0,13% -1,62% 1,37% 0,89% 0,69% 0,88% -0,46% -0,89% 0,22% 0,72% 1,07% 3,53%

%CDI 134,8% 45,5% -474,9% 480,9% 372,7% 319,7% 454,5% -288,8% -565,0% 142,3% 479,4% 653,5% 127,69%

Fundo 1,53% 0,22% 0,69% 0,73% 1,98% 2,27% 1,09% 0,19% 1,23% 1,34% -0,06% 1,25% 13,16%

%CDI 282,3% 44,3% 147,5% 141,2% 365,5% 484,7% 191,2% 36,8% 264,5% 278,3% -16,4% 330,9% 220,6%

Fundo 4,28% 0,64% 0,66% 0,10% -2,45% -0,06% 1,99% -0,40% 0,65% 2,75% 1,45% -0,02% 9,86%

%CDI 733,7% 136,6% 124,9% 20,2% -472,9% -11,5% 366,1% -70,8% 139,8% 506,3% 294,7% -4,4% 153,5%
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Votorantim Icatu Seg Diamond

MM Previdenciário Crédito Privado FIC

Composição de carteira 
(Por Gestor %)

CNPJ/ME nº 08.533.743/0001-39

Rentabilidade acumulada X Benchmark (%)
(desde o início) 

Volatilidade anualizada(%)¹

(desde 16/10/2018)

Estatísticas – 12 meses¹ 

Volatilidade

Clique aquiConheça mais sobre o fundo

Patrimônio

Líquido atual

Retorno nominal

no mês
Última cota do 

mês

Sharpe

Rentabilidade mensal (%) 

baixo médio alto
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4,37%

0,19

1,07%

-100%

0%

100%

200%

300%

jul/07 mar/10 nov/12 jul/15 mar/18 dez/20

CDI BV Icatu Seg Diamond Prev FIC MM CP

2,7198
Objetivo do fundo

O Fundo busca obter ganhos superiores ao CDI no

longo prazo mediante a aplicação da totalidade de seus

recursos em cotas de fundos de investimento de Renda

Fixa e até 45% em cotas de fundos de investimento em

Ações.

Fonte: BV asset; data base da análise: 31 de dezembro de 2020. 

¹Quantum Axis, Dezembro de 2020. 
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https://www.bancobv.com.br/web/site/pt/vam/destaque/fundos-de-investimentos/fundos-gestao-vam/detalhes-do-fundo.html?cdfundo=2961


INTERNO

Aviso importante

Este material foi preparado pela Votorantim Asset Management DTVM Ltda. (“BV asset”). As informações aqui apresentadas têm como única intenção

fornecer um panorama da situação atual do mercado, estando baseadas em dados de conhecimento público, não significando, portanto, quaisquer

compromissos e/ou recomendações de negócios por parte do Banco Votorantim S.A. (“Banco BV”). As informações contidas neste material são de

caráter meramente informativo. Este conteúdo não deve ser reproduzido no todo ou em parte, redistribuído ou transmitido para qualquer outra pessoa

sem o consentimento prévio do administrador.

É recomendável que as decisões de investimento sejam tomadas com plena compreensão dos riscos envolvidos. Este material

não deve ser considerado como recomendação de investimento nem deve servir como única base para tomada de decisão. O Banco BV e suas

empresas coligadas se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste

material, de seu conteúdo e da realização de operações com base neste material.

Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Estes documentos podem ser encontrados no site

www.bancobv.com.br/web/site/pt/vam. 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. 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.

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). Os Fundos de Investimento

apresentados neste material utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma

como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital

aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos Fundos de Investimento.

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).

RATING S&P¹:

AMP-1

¹Publicado no site www.standardandpoors.com, em julho de 2020. 
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https://www.vam.com.br/web/export/sites/vam/pt/Arquivos/Apresentacao-Institucional-VAM.pdf

