CARTA MENSAL: Outubro/2013
Prezados Investidores,
Em outubro os Fundos Brasil Capital FIA, Brasil Capital Long Biased e Brasil Capital Long Only tiveram retornos de +3,86%, +3,39% e
+3,22% respectivamente, e o Brasil Capital FIM obteve retorno de +1,55%, versus desempenho do Ibovespa de +3,66%.
Em 12 meses, as variações acumuladas são de +0,71% (BC FIA), +6,66% (BC LB), +6,00% (BC LO) e +2,32% (BC FIM) versus queda do
Ibovespa de -4,93% e CDI de +7,69%, respectivamente.
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Ibov e Ibov Anualizado desde o início de cada Fundo.
2
CDI desde o início do FIM (20/05/2008)

Durante o mês de outubro os mercados financeiros continuaram a apresentar um bom desempenho. Os principais índices acionários
continuaram subindo e os mercados de juros e moedas apresentaram redução importante de volatilidade, com juros no Brasil e USA
fechando estáveis e o dólar fechando com queda em relação a real.
No cenário internacional, os mercados continuaram repercutindo o adiamento da redução de estímulos nos Estados Unidos. A
discussão em torno da elevação do teto da divida americana foi uma fonte de volatilidade, mas acabou sendo resolvida durante o
mês. No Brasil, outubro finalizou com o pedido de Recuperação Judicial da OGX. A empresa, que chegou a ter mais de 5% de
participação no Ibovespa durante o mês, foi retirada dos índices acionários.
Continuamos com a visão de que o alivio no mercado financeiro brasileiro deve ser temporário, pois como mencionado em nossas
cartas anteriores, entendemos que o ambiente empresarial no Brasil ainda deve continuar com baixa confiança devido a política
fiscal do governo, a intervenção do Estado na economia, o crescimento expressivo do balanço dos bancos públicos e a incerteza em
relação as eleições no ano que vem.

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: Outubro/2013
BRASIL CAPITAL FIC FIM - Fundo de Investimento Multimercado

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

VOLATILIDADE

Atribuição de performance por mercado
Outubro 2013

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: Outubro/2013
BC FICFIA – Fundo de Investimento de Ações *

* Fundo fechado para captação

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

VOLATILIDADE

Atribuição de performance por mercado
Outubro 2013

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: Outubro/2013
BRASIL CAPITAL II FIC FIM - Fundo de Investimento Multimercado

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

VOLATILIDADE

Atribuição de performance por mercado
Outubro 2013

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: Outubro/2013
BC II FICFIA – Fundo de Investimento de Ações *

* Fundo fechado para captação

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

VOLATILIDADE

Atribuição de performance por mercado
Outubro 2013

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: Outubro/2013
BC LONG BIASED FICFIA – Fundo de Investimento de Ações

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

VOLATILIDADE

Atribuição de performance por setor

Outubro 2013

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: Outubro/2013
Carteira de ações
Atribuição de performance por setor
Outubro 2013

ANO

Posições da carteira de ações

Liquidez diária

%

Valor de mercado

%

< R$ 1MM

3,0%

< R$ 1 bi

3,9%

R$ 1MM - R$ 10MM

7,6%

R$ 1 bi - R$ 10 bi

54,9%

> R$ 10 MM

89,4%

> R$ 10 bi

41,2%

Exposição

%

Long

100,6%

Short

-18,3%

Exposição Líquida
82,3%
*Todos os dados desta carta são com cota de 31/10/2013 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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CARTA MENSAL: Outubro/2013
BC LONG ONLY FICFIA – Fundo de Investimento de Ações

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

VOLATILIDADE

Atribuição de performance por setor
Outubro 2013

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: Outubro/2013

Posições da carteira de ações – Long Only FIC FIA

Liquidez diária

%

Valor de mercado

%

< R$ 1MM

0,0%

< R$ 1 bi

0,0%

R$ 1MM - R$ 10MM

0,5%

R$ 1 bi - R$ 10 bi

55,0%

> R$ 10 MM

99,5%

> R$ 10 bi

45,0%

Exposição

%

Long

74,0%

*Todos os dados desta carta são com cota de 31/10/2013 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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