CARTA MENSAL: Abril/2012
Prezados Investidores,
No mês de Abril os Fundos BC FIA e BC FIM tiveram retorno de +0,71% e +0,74% (104,47% do CDI), versus desempenho do Ibovespa
de -4,17%. Em 12 meses, as variações acumuladas são de +13,19% (BC FIA) e +14,51% (BC FIM) versus Ibovespa de -6,52% e CDI de
+11,29%, respectivamente. Desde o início, em termos anualizados, o retorno do BC FIA é de +54,47% e do BC FIM de +20,09%
(185,41% do CDI), em comparação com +12,46% do Ibovespa.
A situação mundial piorou consideravelmente ao longo das últimas semanas com (i) receio da saída da Grécia da zona do Euro, (ii)
indicadores econômicos extremamente fracos na Europa, (iii) percepção de potencial desaceleração abrupta da economia chinesa e
(iv) piora marginal dos dados macroeconômicos de curto prazo nos EUA.
O Ibovespa, mais uma vez, foi um dos índices mais penalizados do mundo, tendo caído mais de 30% em US$ desde as máximas
alcançadas no início de março.
Em linhas gerais, além dos receios descritos no parágrafo anterior, (i) a intervenção do Estado na economia brasileira, e (ii) a atuação
do Banco Central do Brasil, vêm sendo drasticamente criticados nos últimos meses. Curioso notar que os mesmos economistas que
criticam hoje a atuação do Banco Central Brasileiro são aqueles que repudiaram a decisão corretíssima do Banco de iniciar o ciclo de
queda da Selic em setembro de 2011. Ao mesmo tempo, a intervenção de Dilma Roussef em setores diversos da economia com
objetivo de reativar o crescimento a qualquer custo intensifica a percepção de risco em relação ao Brasil.
Para piorar a situação de curto prazo, a safra de resultados das empresas brasileiras do primeiro trimestre de 2012 desapontou
fortemente analistas e investidores. Felizmente, em linhas gerais, as empresas do nosso portfólio tiveram desempenho superior ao
esperado, o que, em conjunto com os hedges dos fundos, tem gerado resultados satisfatórios para nossos investidores ao longo do
ano.
Temos convicção que o desapontamento dos investidores em relação aos balanços das empresas brasileiras no primeiro trimestre
de 2012 reflete a conjuntura econômica desafiadora do segundo semestre de 2011, quando a Selic se encontrava em torno de 12% e
o dólar no patamar de R$ 1,70. Com a drástica queda da Selic e dos juros Reais no Brasil, bem como com a desvalorização do Real
frente ao dólar, os resultados de uma série de empresas brasileiras deve apresentar substancial melhoria ao longo dos trimestres.
Especialmente os resultados futuros das empresas em que investimos, mas também a capacidade de nos protegermos ao longo
desse período conturbado da economia local e mundial, ditarão os resultados dos fundos ao longo dos próximos meses. Estamos
extremamente atentos a distorções importantes que períodos tão turbulentos podem gerar, de modo a evitar perdas permanentes
de capital e gerar resultados consistentes de longo prazo para nossos investidores.
Não houve alterações significativas da carteira ao longo de abril. Permanecemos investidos em empresas voltadas para o mercado
doméstico, especialmente nos setores de saúde, educação, financeiro, consumo não discricionário e infra estrutura, com hedges em
puts de Ibovespa e Euro.
Seguem abaixo os resultados obtidos pelos fundos em Abril:

A BC Gestão de Recursos não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter
exclusivamente informativo. É fundamental a leitura do regulamento dos fundos antes de qualquer decisão de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Os Fundos de Investimento não contam com garantia da instituição administradora, da gestora ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade divulgada não é liquida de
impostos. Riscos gerais: em função das aplicações do fundo, eventuais alterações nas taxas de juros, câmbio ou bolsa de valores podem ocasionar valorizações ou desvalorizações de suas
cotas. Fundos de ações com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Categoria ANBID: BC FIA - Fundo
de Investimento de Ações Outros e Brasil Capital FIM - Multimercado Macro.
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CARTA MENSAL: Abril/2012
BRASIL CAPITAL FIC FIM - Fundo de Investimento Multimercado

RETORNO ACUMULADO (% - eixo esquerdo) & PL (R$ MM - eixo direito)

VOLATILIDADE

Atribuição de performance por mercado
Abril 2012

ANO

A BC Gestão de Recursos não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter
exclusivamente informativo. É fundamental a leitura do regulamento dos fundos antes de qualquer decisão de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Os Fundos de Investimento não contam com garantia da instituição administradora, da gestora ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade divulgada não é liquida de
impostos. Riscos gerais: em função das aplicações do fundo, eventuais alterações nas taxas de juros, câmbio ou bolsa de valores podem ocasionar valorizações ou desvalorizações de suas
cotas. Fundos de ações com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Categoria ANBID: BC FIA - Fundo
de Investimento de Ações Outros e Brasil Capital FIM - Multimercado Macro.
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CARTA MENSAL: Abril/2012
BC FICFIA – Fundo de Investimento de Ações

RETORNO ACUMULADO (% - eixo esquerdo) & PL (R$MM - eixo direito)

VOLATILIDADE

Atribuição de performance por mercado
Abril 2012

ANO

A BC Gestão de Recursos não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter
exclusivamente informativo. É fundamental a leitura do regulamento dos fundos antes de qualquer decisão de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Os Fundos de Investimento não contam com garantia da instituição administradora, da gestora ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade divulgada não é liquida de
impostos. Riscos gerais: em função das aplicações do fundo, eventuais alterações nas taxas de juros, câmbio ou bolsa de valores podem ocasionar valorizações ou desvalorizações de suas
cotas. Fundos de ações com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Categoria ANBID: BC FIA - Fundo
de Investimento de Ações Outros e Brasil Capital FIM - Multimercado Macro.
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CARTA MENSAL: Abril/2012
BRASIL CAPITAL II FIC FIM - Fundo de Investimento Multimercado

RETORNO ACUMULADO (% - eixo esquerdo) & PL (R$ MM - eixo direito)

VOLATILIDADE

Atribuição de performance por mercado
Abril 2012

ANO

A BC Gestão de Recursos não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter
exclusivamente informativo. É fundamental a leitura do regulamento dos fundos antes de qualquer decisão de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Os Fundos de Investimento não contam com garantia da instituição administradora, da gestora ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade divulgada não é liquida de
impostos. Riscos gerais: em função das aplicações do fundo, eventuais alterações nas taxas de juros, câmbio ou bolsa de valores podem ocasionar valorizações ou desvalorizações de suas
cotas. Fundos de ações com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Categoria ANBID: BC FIA - Fundo
de Investimento de Ações Outros e Brasil Capital FIM - Multimercado Macro.
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CARTA MENSAL: Abril/2012
BC II FICFIA – Fundo de Investimento de Ações

RETORNO ACUMULADO (% - eixo esquerdo) & PL (R$MM - eixo direito)

VOLATILIDADE

Atribuição de performance por mercado
Abril 2012

ANO

A BC Gestão de Recursos não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter
exclusivamente informativo. É fundamental a leitura do regulamento dos fundos antes de qualquer decisão de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Os Fundos de Investimento não contam com garantia da instituição administradora, da gestora ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade divulgada não é liquida de
impostos. Riscos gerais: em função das aplicações do fundo, eventuais alterações nas taxas de juros, câmbio ou bolsa de valores podem ocasionar valorizações ou desvalorizações de suas
cotas. Fundos de ações com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Categoria ANBID: BC FIA - Fundo
de Investimento de Ações Outros e Brasil Capital FIM - Multimercado Macro.
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CARTA MENSAL: Abril/2012
Carteira de ações
Atribuição de performance por setor
Abril 2012

ANO

Posições da carteira de ações

Liquidez diária

%

Valor de mercado

%

< R$ 1MM

7,1%

< R$ 1 bi

3,7%

R$ 1MM - R$ 10MM

32,0%

R$ 1 bi - R$ 10 bi

85,1%

> R$ 10 MM

61,0%

> R$ 10 bi

11,3%

Exposição

%

Long

129%

Short

-37%

Exposição Líquida

92%

*Todos os dados desta carta são com cota de 30/04/2012 e as rentabilidades são líquidas de taxas de administração e performance.

A BC Gestão de Recursos não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter
exclusivamente informativo. É fundamental a leitura do regulamento dos fundos antes de qualquer decisão de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Os Fundos de Investimento não contam com garantia da instituição administradora, da gestora ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade divulgada não é liquida de
impostos. Riscos gerais: em função das aplicações do fundo, eventuais alterações nas taxas de juros, câmbio ou bolsa de valores podem ocasionar valorizações ou desvalorizações de suas
cotas. Fundos de ações com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Categoria ANBID: BC FIA - Fundo
de Investimento de Ações Outros e Brasil Capital FIM - Multimercado Macro.
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