CARTA MENSAL: janeiro/2017
Prezados Investidores,
Em janeiro os Fundos Brasil Capital FIA e Brasil Capital Long Biased tiveram retornos de +6,22% e +6,36%, respectivamente, e o Brasil
Capital FIM obteve retorno de +2,49%. O Ibovespa subiu +7,38%.
Retornos

BC FIA
BC Long Biased
Ibov
BC FIM
CDI

2017

60 meses

Desde o Início

Anualizado

Ibov desde o Início1

Ibov Anualizado1

+6,22%
+6,36%
+7,38%
+2,49%
+1,08%

+92,68%
+2,54%
+72,72%
+68,11%

+669,94%
+55,39%
+230,29%
+146,46%2

+27,93%
+10,48%
+14,73%
+10,93%

+58,39%
+11,29%
-12,03%
-

+5,71%
+2,45%
-1,46%
-

1Ibov
2CDI

e Ibov Anualizado desde o início de cada Fundo.
desde o início do FIM (20/05/2008)

O impacto da eleição do novo presidente americano nos preços dos ativos globais permaneceu em janeiro. Depois da posse, as
primeiras sinalizações confirmam a expectativa de uma política comercial protecionista e de uma política fiscal expansionista, em
conjunto com potencial corte de impostos para empresas americanas. Os índices de confiança permanecem em patamar sólido nos
Estados Unidos. Isso vem contribuindo para percepção de maior crescimento potencial no curto e médio prazos, elevando as
expectativas de inflação nos Estados Unidos, fortalecendo o dólar contra uma cesta de moedas globais e impactando taxas futuras
de juros.
No Brasil, o enfraquecimento além do esperado da inflação e da atividade econômica aceleraram a intensidade do ciclo de corte de
juros promovido pelo Banco Central. Isto posto e, ainda considerando a agenda reformista do governo e a gravidade da questão
fiscal no país, é muito provável que o Banco Central leve as taxas de juros para um dígito ainda em 2017. A sustentabilidade da
redução dos juros para um dígito, no entanto, dependerá da aprovação da reforma da previdência no primeiro semestre de 2017.
Entraram na pauta do governo também as reformas trabalhista e fiscal. Os resultados das eleições dos presidentes da Câmara do
Deputados e do Senado ratificaram a força do governo, o que favorece a aprovação dessas reformas.
Entendemos que um ciclo relevante de queda de taxas de juros no país associado à melhoria gradual da atividade ao longo do
segundo semestre de 2017 e 2018, e aprovação de reformas estruturais, levarão as empresas brasileiras ao aumento relevante de
rentabilidade nos próximos anos.
Permanecemos com nossa carteira comprada em empresas líderes, resilientes, com vantagens competitivas claras e em que
enxergamos valor intrínseco relevante no médio/longo prazo. Investimentos em empresas que têm sido capazes de entregar
resultados consistentes por especificidades microeconômicas mesmo sob ambiente macroeconômico desafiador permanecem
sendo priorizados.
Seguem as tabelas com o perfil de crescimento de receita, EBITDA e lucro do portfólio de empresas da Brasil Capital, bem como seus
respectivos múltiplos:
2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

P/E

Multiple

12,6

18,7

15,4

12,2

Receita Líquida

Growth

15,0%

6,7%

10,2%

2018
8,4%

FCF Yield

5,1%

3,1%

4,7%

7,3%

EBITDA

11,3%

9,2%

11,8%

11,3%

Dividend Yield

3,5%

3,9%

3,8%

4,7%

Lucro Líquido

21,4%

14,3%

29,8%

23,3%

Seguem abaixo os resultados obtidos pelos Fundos:

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 valor es 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: janeiro/2017
BC FICFIA – Fundo de Investimento de Ações

RETORNO ACUMULADO

VOLATILIDADE

Atribuição de performance por mercado

janeiro 2017

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 valor es 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: janeiro/2017
BC II FICFIA – Fundo de Investimento de Ações

RETORNO ACUMULADO

VOLATILIDADE

Atribuição de performance por mercado
janeiro 2017

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 valor es 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: janeiro/2017
BC LONG BIASED FICFIA – Fundo de Investimento de Ações

RETORNO ACUMULADO

VOLATILIDADE

Atribuição de performance por setor

janeiro 2017

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 valor es 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: janeiro/2017

Posições da carteira de ações

Liquijan diária

%

Valor de mercado

%

< R$ 1MM

5,68%

< R$ 1 bi

1,54%

R$ 1MM - R$ 5MM

3,03%

R$ 1 bi - R$ 5 bi

29,98%

R$ 5MM - R$ 10MM

8,39%

R$ 5 bi - R$ 10 bi

6,81%

> R$ 10 MM

79,19%

> R$ 10 bi

57,96%

Exposição FIA

%

Exposição Long Biased

%

Exposição FIM

%

Long

96,80%

Long

97,00%

Long

42,00%

Proteção Estrut Ibov Delta Adj

-5,10%

Proteção Estrut Ibov Delta Adj

-4,08%

Proteção Estrut Ibov Delta Adj

-12,30%

Exposição Líquida

91,70%

Exposição Líquida

92,92%

Exposição Líquida

29,70%

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 valor es 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: janeiro/2017
BRASIL CAPITAL FIC FIM - Fundo de Investimento Multimercado

RETORNO ACUMULADO

VOLATILIDADE

Atribuição de performance por mercado

janeiro 2017

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 valor es 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: janeiro/2017
BRASIL CAPITAL II FIC FIM - Fundo de Investimento Multimercado

RETORNO ACUMULADO

VOLATILIDADE

Atribuição de performance por mercado
janeiro 2017

Ano

*Todos os dados desta carta são com cota de 31/01/2017 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 valor es 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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