Brasil Capital comemora década do fundo que mais parece uma holding
A Brasil Capital completou 10 já faz um tempinho, em outubro do ano
passado. Naquela época, as eleições e toda a turbulência que envolveu o
pleito acabaram fazendo a casa postergar os planos de comemoração, mas a
bela trajetória — e rendimento entregue — ao longo dessa primeira década
pediam um evento à altura.
Para se ter uma ideia, o Brasil Capital 30 FIC Ações, produto sugerido por nós,
tem retorno de 149% desde o início do espelho, em 2012, o que corresponde
a um excedente de 90 pontos percentuais sobre o Ibovespa.
O segredo, segundo o gestor André Ribeiro, é enxergar o portfólio do fundo
de ações — o único da casa — como se fosse uma holding de empresas, todas
líderes em seus segmentos, e acompanhadas de perto pela equipe, com olhar
de dono. A carteira costuma ter em média 15 companhias e muda pouco. O
patrimônio gerido pela casa soma R$ 2,5 bilhões.
Na semana passada, a Brasil Capital reuniu investidores e parceiros no “Brasil Capital Day” para fazerem juntos uma das
vocações da casa: discutir os rumos das companhias em que investem. Convidaram os diretores de diversas empresas
do portfólio, como Rumo, B3, Cosan e CVC. No segundo dia, teve visita à Cubo, divisão de tecnologia do Itaú, e à Alupar.
Pela intimidade dos gestores da Brasil Capital com os dirigentes das empresas, fica muito nítida a relação de parceria
que estabelecem com as companhias. “Eles são chatos pra caramba, ficam no nosso pé”, disse em tom de brincadeira
Julio Fontana, conselheiro e ex-CEO da Rumo sobre André Ribeiro.
Também pudera; são muito anos de relacionamento. A CVC, principal posição do fundo, teve seu investimento inicial da
Brasil Capital em 2013. Mas há casos como o da Cosan, que em novembro completará dez anos no portfólio. Outras
ações que fazem parte da carteira atualmente são Alupar, Itaúsa, Rumo, Petrobras, B3, Aliansce, Equatorial e Energisa.
Como sempre falamos aqui, o fundo da Brasil Capital é para o investidor que gosta de se associar a empresas de
qualidade, para quem tem cabeça de dono. Que venham os próximos dez anos!
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