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RELATÓRIO DE GESTÃO SEMESTRAL 

30 DE JUNHO DE 2013 
 

1. CARACTERIZAÇÃO DO FUNDO 

1.1. HISTORIAL E OBJECTIVO DO FUNDO 

O Banco BIC Brasil – Fundo Especial de Investimento Aberto, adiante designado por Fundo, é um Fundo Especial de 
Investimento Aberto, gerido pela Dunas Capital – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.. 

A sua constituição foi autorizada por deliberação do Conselho Diretivo da Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários em 4 de Agosto de 2011, por tempo indeterminado, tendo iniciado a sua atividade em 30 de Agosto de 
2011. 

A entidade depositária dos valores mobiliários do Fundo é o Banco BIC Português, S.A.. 

As entidades comercializadoras são a Dunas Capital – Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de 
Investimento Mobiliário S.A., na sua sede na Av. da Liberdade nº 229 – 3º andar em Lisboa, o depositário, Banco BIC 
Português S.A. na sua sede na Av. António Augusto Aguiar, 132 em Lisboa, bem como nos seus balcões e centros de 
empresa e o Best – Banco Electrónico de Serviço Total, S.A., nos Centros de Investimento BEST que são agências do 
Banco BEST e através dos canais de comercialização à distância: por Internet através do sítio www.bancobest.pt e 
por serviço telefônico 707 246 707. 

A gestão da carteira de ativos do Fundo foi subcontratada pela Sociedade Gestora à BRZ Investimentos Ltda., que é 
uma sociedade constituída de acordo com a legislação brasileira e tem sede na Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr. 
758 conj. 52, São Paulo. 

Os serviços de gestão de carteira que a BRZ Investimentos Ltda. presta consubstancia-se, principalmente, na escolha 
dos ativos que compõem o património do Fundo. 

O Fundo tem como principal objetivo proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de ativos do 
mercado brasileiro, quer de rendimento fixo, quer de rendimento variável, com predominância para os ativos de 
rendimento fixo. Assim, os principais ativos serão obrigações e outros títulos de dívida emitidos por empresas 
brasileiras e títulos de dívida emitidos pelo Tesouro Nacional Brasileiro.  

A moeda de referência do Fundo é o Dólar dos Estados Unidos. 

 

1.2. POLÍTICA DE INVESTIMENTO 

O Fundo investe em obrigações e títulos de dívida de empresas brasileiras e do Tesouro Nacional Brasileiro, podendo, 
contudo haver um investimento até 30% do valor líquido global do Fundo em acções ou valores mobiliários similares. 

Poderão ser realizados investimentos no mercado brasileiro ou fora do mercado brasileiro, mas com exposição ao 
mesmo, através de obrigações, american depositary receipts (ADR’s) e exchange trade funds (ETF’s).  

Apesar da moeda de referência do Fundo ser o dólar americano, os ativos podem ser adquiridos nessa moeda ou em 
reais ou em euros. 

A política de investimento do Fundo será orientada de forma a assegurar direta ou indiretamente, a manutenção, em 
permanência, de pelo menos dois terços do valor líquido global do Fundo aplicado em instrumentos do mercado 
monetário, títulos de dívida pública e privada, títulos de participação e unidades de participação de outros OIC, OEI e 
ETF’s. 
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A Entidade Gestora poderá efetuar cobertura de risco cambial quando entender oportuno. 

O Fundo não privilegia, em termos de investimento, sectores económicos específicos. 

A política de investimento mantém-se inalterada desde a constituição do Fundo. 

 

1.3. PERFIL DO INVESTIDOR 

O Fundo destina-se a investidores com tolerância ao risco que assumam uma perspectiva de valorização do seu 
capital no médio/longo prazo e, como tal, que estejam na disposição de imobilizar as suas poupanças por um período 
mínimo recomendado de 3 anos. 

 

1.4. BENCHMARK (PARÂMETRO DE REFERÊNCIA) 

O Fundo tem como benchmark a US Dollar Libor 6 Meses + 3,00%. 

 

1.5. VALORIZAÇÃO DOS ACTIVOS DO FUNDO 

Os ativos encontram-se valorizados de acordo com as regras de valorimetria estabelecidas no ponto 3.2. do Capítulo 
II do prospecto completo do Fundo, as quais se encontram descritas na Nota 4 do Anexo às Demonstrações 
Financeiras. 

 

1.6. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO  

Subscrição inicial 1500 USD Prazo Liq. Subscrição D+1

Investimentos adicionais 100 USD Prazo Liq. Resgate D+3

Subscrição 0% Gestão Fixa 1%

Resgate até 180 dias - 1% Variável *

após 180 dias - 0% Depositário 0.20%

* 20% a incidir sobre a valorização positiva do Fundo face ao benchmark com high w ater mark, ou seja, quando a
rendibilidade do Fundo exceda na data do seu aniversário, a US Dollar Libor 6 Meses+ 3,00% em cada ano após a
constituição do Fundo.

Condições de Investimento em 30 de Junho de 2013

Comissões
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2. EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE DO FUNDO 

2.1. ENQUADRAMENTO MACRO-ECONÓMICO – PRINCIPAIS TEMAS 

Estados Unidos 

O mês de Maio foi o divisor de águas do primeiro semestre tendo-se iniciado as discussões sobre a redução de 
compra de títulos e de estímulos monetários pelo Federal Reserve. A economia americana começou a apresentar 
indicadores positivos com maior crescimento, menor desemprego e inflação ainda muito baixa.   

A situação económica melhor e promissora, levou o presidente do Banco Central americano Ben Bernanke a alertar o 
mercado sobre a retirada dos estímulos. O movimento iniciado no mês foi grande e abrupto com as obrigações a 10 
anos dos Estados Unidos a saírem do patamar de 1,60% para 2,60%, uma desvalorização de 7,5% em pouco mais de 
um mês. O mercado sofreu com a abertura de taxas e com resgates em ativos de renda fixa.   

O Federal Reserve reviu as suas projeções para um crescimento mais forte no ano de 2014 e manteve o crescimento 
para 2013 e 2015. Além disso, os membros do FED alteraram a projeção de taxa de desemprego para os próximos 
dois anos (7,3% para 2013, 6,8% para 2014 e 6,2% em 2015), onde esperam, assim como o mercado, voltar a 
aumentar a taxa básica de juros.  

Outro ponto que afetou diretamente as decisões do FED foi a inflação, que oscilou bastante no semestre e continua 
abaixo do alvo desejado pelo comité de 2%. 

A taxa implícita de inflação para os 5 anos passou maior parte do semestre pressionado, com preço próximo a 2,9%, 
mas cedeu no último mês do semestre. Essa maior oportunidade em gerar inflação no curto prazo pode forçar a 
manutenção do afrouxamento monetário por um maior período de tempo. 

 

Asia 

Na China, a inflação do mercado imobiliário continua a dificultar a adopção de medidas políticas mais expansionistas. 

A desaceleração da economia chinesa e as abruptas mudanças das taxas do interbancário chinês causaram 
apreensão, bem como a assunção de que o ciclo de commodities em alta tenha chegado ao fim. 

Na maioria dos meses houve forte oscilação na expectativa de crescimento do país, contudo o crescimento na China 
atingiu as métricas mínimas desejadas pelos governantes do país. Outro ponto que criou temor aos investidores foi a 
oscilação da Shibor, taxa básica de juros interbancários chinesa, que atingiu níveis preocupantes para a sustentação 
do sistema bancário. Depois de algumas semanas o governo Chinês atuou ativamente na injeção de liquidez e a taxa 
voltou a patamares normais. 

Outro grande centro de oscilações foi o Japão, com as decisões de grande estímulo adotadas pelo primeiro ministro 
Shinzo Abe. Esse aumento na liquidez e nos estímulos fez com que a bolsa japonesa apresentasse uma forte 
oscilação no primeiro semestre do ano, assim como as obrigações a 10 anos. Além disso, o Yen teve forte oscilação 
devido a essa política expansionista. 

 

Europa 

O destaque principal foi a aversão ao risco iniciada pelo “bail-in” de Chipre. A condução do processo de ajuda ao 
Chipre trouxe risco aos bancos e países em situação mais delicada. Esse maior enrijecimento da política de ajuda aos 
países pode ser vista como uma atitude da chanceler alemã para manutenção do seu eleitorado.  
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Os países europeus periféricos mantiveram as suas políticas de austeridade fiscal, contudo enfrentando muitas 
críticas e dificuldades na condução desses cortes. O exemplo principal foi a turbulência no governo português que não 
resistiu a um duro processo de redução nos gastos. 

Do lado positivo, nos últimos meses do semestre os índices de produção (PMI) superaram a expectativa do mercado. 

O crescimento para os países mais endividados é fundamental para assegurar a melhoria efetiva da relação dívida 
PIB. 

 

Ambiente económico 

O semestre no Brasil foi o mais turbulento dos últimos anos, não só pelas revoltas que tomaram conta das ruas em 
junho, mas pelo endividamento das famílias, pressões inflacionárias persistentes e perda continuada da 
competitividade da indústria que provocou uma forte deterioração nos indicadores fundamentais do país. Essa 
deterioração refletiu-se não só em indicadores mais fracos mas também na crítica realizada pelas empresas de rating. 

O resultado dessa piora de fundamentos é um PIB mais fraco e sinais que crescimento baseado no crédito para o 
consumo começa a apresentar sinais de abrandamento. Além de sinais claros mais fracos no PIB, os resultados das 
manifestações que tomaram as ruas de todo o país não são claros e os pedidos feitos nas manifestações são 
contrários às exigências de uma política fiscal mais austera que vem dos mercados financeiros. O governo lida com 
uma pressão por maior gastos nas ruas contra uma austeridade fiscal melhor exigida pelos investidores de seus títulos 
de dívida. 

No primeiro semestre a visão de que a interferência governamental continua e tem atrapalhado o crescimento do país 
fez com que o CDS brasileiro subisse 79 pontos desde o início do ano.  

A pressão inflacionária na renda brasileira ficou evidenciada com dados do retalho mais fracos e com pesquisas 
demonstrando a perda de popularidade da presidente Dilma com o aumento da inflação. Nesse cenário o Banco 
Central ganhou o apoio que faltava para aumentar a velocidade de subida na taxa Selic. O Banco Central mostrou um 
endurecimento ao combate à inflação, com declarações do presidente do Banco Central durante os últimos meses do 
semestre. Esta decisão parece-nos acertada no longo prazo para o país, mesmo podendo custar alguns pontos de 
crescimento do PIB no ano. 

 Além disso, o BCB também flexibilizou a sua atuação contra a desvalorização do real, mostrando que com uma Selic 
mais alta espera poder controlar a inflação. No semestre o governo zerou o IOF para renda fixa, o que deve ser 
positivo para o real no longo prazo e deve aumentar a procura dos investidores estrangeiros no mercado de dívida 
local.  

O ambiente externo no primeiro semestre de 2013 mostrou-se potencialmente desfavorável para as economias 
emergentes e, em especial, para o Brasil, com a possibilidade de deslocamento dos fluxos de capitais e efeitos 
negativos sobre os ativos financeiros destes países. Boa parte do primeiro semestre o real manteve contínuo 
movimento de depreciação. O real saiu de R$ 2,05 para R$ 2,23 no período e a expectativa é que mais depreciação 
ocorra nos próximos semestres. Em relação ao mercado de ações brasileiro, observamos uma forte desvalorização no 
índice Ibovespa, acumulando uma queda de -22,14% desde o início do ano. 

 

2.2. POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO 

No primeiro semestre de 2013 focamos em preservar o capital dos participantes do fundo. A volatilidade e grandes 
resgates realizados nos fundos de emerging markets tanto em renda fixa quanto de renda variável dificultaram o 
objetivo. 

No começo do ano estávamos incomodados com as taxas de juro americanas de 10 anos, acreditávamos que mais 
cedo ou mais tarde o regresso aos patamares normais aconteceria. A assimetria das taxas era muito grande, pouco a 
cair e muito a subir. Dessa forma reduzimos a duration do fundo e começámos a atuar de forma mais tática.  
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O fundo obteve retornos positivos em alguns papéis de bancos, como Banco do Brasil perpétuo, e da companhia 
telefônica Oi. Porém, em atuações no mercado de ações via o ETF EWZ as operações trouxeram retornos negativos à 
valorização do fundo. As operações foram descontinuadas através de ordens de stop, o que fazemos por disciplina. 

No semestre o risco Brasil aumentou fortemente durante todos os meses, alguns meses diminuímos a posição 
comprada no Brazil 21´, mas de qualquer forma o movimento foi forte e atingiu o portfólio. O movimento não foi 
somente nos ativos soberanos brasileiros, mas também em todos os países da América latina, contudo, pela 
idiossincrasia dos acontecimentos macroeconómicos brasileiros foi o ativo que mais sofreu. 

O fundo procurou alocar em ativos mais curtos na curva de emissões brasileiras, dessa forma conseguimos comprar 
operações de bancos BTG e HSBC, além de comprar o bond da Petrobras com taxas flutuantes. Com o menor 
número de emissões realizadas no primeiro semestre o fundo focou em alguns nomes que já possuímos na carteira. 

No semestre o benchmark de ativos de obrigações brasileiras em USD rendeu -11,88% e o Ibovespa em dólar -8,35%. 
O fundo Banco BIC Brasil obteve um retorno de -5,52%. 

 

2.3. EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE DO FUNDO 

Em 30 de Junho de 2013, o montante sob gestão do Fundo ascendia a 10.551.092 USD, sendo o valor da unidade de 
participação de 101,7356 USD e havendo em circulação 103 710,8523 unidades de participação. 

No que se refere às unidades de participação em circulação e seu correspondente valor unitário, de seguida 
apresenta-se quadro com o seu valor no final dos últimos exercícios bem como a evolução mensal registada no ano 
de 2013: 

2012 2011

Nº de UP's 100,655.6369 100,050.8890

Valor das UP's $106.9786 $99.6262
 

 

Mês Valor da UP Nº de UP's *
Montante sob 

gestão *

Janeiro $106.9327 100,762.5882 $10,774,825

Fevereiro $107.1400 103,309.0128 $11,068,537

Março $107.0420 103,309.0128 $11,058,405

Abril $107.7969 103,588.4172 $11,166,517

Maio $106.5491 103,634.7137 $11,042,196

Junho $101.7356 103,710.8523 $10,551,092

* Valores de f inal de mês

Evolução da actividade do Fundo - 2013
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Desde o início do Fundo o valor da unidade de participação teve a evolução que é descrita pelo gráfico seguidamente 
apresentado: 

101.7356

96.00 $

98.00 $

100.00 $

102.00 $

104.00 $

106.00 $

108.00 $

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA UP

 

 

2.4. RENDIBILIDADES E RISCO HISTÓRICO 

De seguida apresenta-se as medidas de rendibilidade e risco do Fundo ao longo da sua actividade: 

 

Rendibilidade 
anualizada

Risco

2012 7.38% 2

Últimos 12 meses -0.53% 2
 

 

Acresce referir que dando cumprimento ao disposto no art. 87º do Regulamento nº 15/2003 da CMVM: 

 

a) a rendibilidade divulgada representa dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, 

porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia 

entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo); 

b) as rendibilidades mencionadas têm como base os valores das unidades de participação calculados no último 

dia de cada periodo e apenas seriam obtidas se o investimento fosse efectuado durante a totalidade do 

período de referência. 
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2.5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE APLICAÇÕES EM 30 DE JUNHO DE 2013 

Principais activos em carteira %

BRAZ 2.625% 01/05/23 8.34%

Daycov 6,25% 1/28/16 5.00%

Petro 5,375% 1/27/21 4.88%

BRF 5,875% 06/06/22 4.87%

Hyperm 6,5% 04/20/21 4.87%

Total 27.96%  

 

Liquidez 
13.77%

Dívida 
Pública 
8.34%

Obrigações 
77.89%

 

 

2.6. PERSPECTIVAS PARA 2013 

Acreditamos que o segundo semestre de 2013 continuará desafiante para os países emergentes.  

O grande mote do segundo semestre deverá ser o fluxo monetário para ativos de países desenvolvidos e a tendência 
de subida da taxa de juro americana. 

A expectativa de crescimento no Brasil continua a deteriorar-se e com os protestos dos últimos meses a confiança do 
consumidor e do empresariado diminuiu bastante. A indústria e os investimentos mostram sinais leves de 
recuperação, mas com as incertezas que pairam sobre o futuro os números não devem apresentar uma melhoria nos 
tempos mais próximos. 

Uma nova incerteza que surgiu é a possibilidade de não reeleição da presidente Dilma Rousseff, cuja popularidade 
caiu bastante logo após o início dos protestos. Não necessariamente esse declínio faz com que ela perca a eleição do 
próximo ano, mas colocamos a probabilidade de um novo presidente e o que isso representaria para os preços dos 
ativos. Face a isto, a corrida eleitoral deve começar logo no final do semestre, podendo causar alguma deterioração 
no âmbito fiscal do país.  

Continuamos acreditando que os setores domésticos e com recebimentos atrelados à inflação parecem ser os mais 
defensivos neste cenário. Alguns exportadores começam a ter uma boa perspectiva de crescimento levando em 
consideração a desvalorização do dólar e melhora de margens. Além disso, estamos procurando projetos específicos 
que podem trazer rentabilidade à carteira do fundo. 

Assim manteremos um perfil cauteloso do fundo, tendo bons nomes na carteira e buscando aumentar os ganhos 
através de mais táticas. 

 

2.7. NOTAS FINAIS 

O prospecto completo e simplificado bem como os relatórios anual e semestral, encontram-se à disposição de todos 

os interessados junto da sede da Entidade Gestora ou nos balcões do Depositário. 

 

Lisboa, 26 de Agosto de 2013 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

O Conselho de Administração da Sociedade Gestora 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

Em 30 de Junho de 2013 
(montantes expressos em USD) 
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Custo de Mais Menos Valor de Juro Valor de 
aquisição valias valias mercado corrido balanço

(Nota 17)
Valores Mobiliários Cotados:

Mercado de bolsa de Estado membro da UE
Títulos de Dívida Pública

BRAZ 2.625% 01/05/23 968,000 - (100,500) 867,500 12,020 879,520

Obrigações Diversas
Daycov 6,25% 1/28/16 514,500 2,230 - 516,730 10,556 527,286
BRF 5,875% 06/06/22 546,250 - (33,465) 512,785 1,567 514,352
Hyperm 6,5% 04/20/21 530,625 - (21,540) 509,085 5,056 514,141
HSBC 4% 05/11/16 524,375 - (17,730) 506,645 2,178 508,823
BMG 6,5% 3/14/14 503,750 - (3,180) 500,570 7,656 508,226
Sabes 6,25% 12/16/20 516,750 - (9,615) 507,135 972 508,107
Norbr 3,625% 11/9/15 503,750 - (4,035) 499,715 2,054 501,769
ITAU 5,65% 03/19/22 500,150 - (13,355) 486,795 6,341 493,136
BABC 7,875% 04/08/20 474,250 752 - 475,002 6,458 481,460
BRProp 9,% Perpetual 261,125 - (5,198) 255,928 4,150 260,078
EMBR 5,15% 06/15/22 262,750 - (11,195) 251,555 429 251,984
OAS 8,25% 10/19/19 271,250 - (22,693) 248,558 3,254 251,812
Suzan 5,875% 1/23/21 251,750 - (12,788) 238,963 5,124 244,087
Fibria 6,75%03/03/21 221,400 - (6,958) 214,442 3,510 217,952
PETBRA Float 011519 200,000 - (4,232) 195,768 440 196,208

6,082,675 2,982 (165,983) 5,919,675 59,743 5,979,418

Mercado de bolsa de Estados não membros da EU
Obrigações diversas:

Petro 5,375% 1/27/21 543,225 - (37,910) 505,315 9,138 514,453
ValeB 4,375% 1/11/22 248,054 - (10,129) 237,925 4,108 242,033
Esal 6,25% 02/05/23 251,250 - (22,180) 229,070 5,035 234,105

1,042,529 - (70,219) 972,310 18,280 990,590

Outros valores
Valor Mobiliários estrangeiros não cotados

Obrigações diversas:
Brades 5,75% 3/1/22 502,400 - (3,890) 498,510 7,603 506,113
BTG 4,5% 04/17/18 497,240 - (28,935) 468,305 3,650 471,955
Votora 6,75% 4/5/21 293,000 - (26,065) 266,935 3,188 270,123

1,292,640 - (58,890) 1,233,750 14,440 1,248,190
9,385,844 2,982 (395,592) 8,993,235 104,483 9,097,717

BANCO BIC BRASIL 

FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO ABERTO

INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS EM 30 DE JUNHO DE 2013

(Montantes expressos em Dólares dos Estados Unidos)
ANEXO I
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2012

Activo bruto Mais-valias Menos-valias Activo líquido Activo líquido

CARTEIRA DE TÍTULOS CAPITAL do OEI

21 Obrigações 3 9,385,844 2,982 (395,592) 8,993,235 8,257,258 61 Unidades de participação 1 10,371,085 10,014,972

TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS 9,385,844 2,982 (395,592) 8,993,235 8,257,258 62 Variações patrimoniais 1 24,383 28

64 Resultados transitados 1 699,135 (37,309)

TERCEIROS 66 Resultado líquido do período 1 (543,511) 265,394

Contas de devedores 21 242,069 - - 242,069 219,844 TOTAL DO CAPITAL DO OEI 10,551,092 10,243,085

411+...+418 TOTAL DOS VALORES A RECEBER 242,069 - - 242,069 219,844

TERCEIROS

DISPONIBILIDADES 423 Comissões a pagar 18 10,631 617

Depósitos à ordem 3 1,316,096 - - 1,316,096 1,706,555 424+...+429 Outras contas de credores 18 49,803 35,983

12 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1,316,096 - - 1,316,096 1,706,555 TOTAL DOS VALORES A PAGAR 60,434 36,600

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

51 Acréscimos de proveitos 17 92,523 - - 92,523 99,165 55 Acréscimo de custos 19 44,361 14,757

52 Despesas com custo diferido 17 11,964 - - 11,964 11,620 TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS PASSIVOS 44,361 14,757

TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACTIVOS 104,487 - - 104,487 110,785

TOTAL DO PASSIVO 104,795 51,357

TOTAL DO ACTIVO 11,048,496 2,982 (395,592) 10,655,886 10,294,441 TOTAL DO CAPITAL E PASSIVO 10,655,886 10,294,441

1 103,710.8523 100,149.7181 1 101.7356 102.2777

O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração

2012

CAPITAL E PASSIVOACTIVO

(Montantes expressos em Dólares dos Estados Unidos)

Número total de unidades de participação em circulação

DESIGNAÇÃO

Valor unitário da unidade de partcipação

O Anexo faz parte integrante destes balanços.
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CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES

Comissões e taxas Juros e proveitos equiparados

722+723 Da carteira de títulos e outros activos 5 18,459 9,050 812+813 Da carteira de títulos e outros activos 5 249,578 230,696

724+...+728 Outras, de operações correntes 5 71,783 70,415 811+814+817+818 Outros, de operações correntes 5 1,369 1,585

729 De operações extrapatrimoniais 5 - 16 819 De operações extrapatrimoniais - -

Perdas em operaçoes f inanceiras Rendimentos de títulos e outros activos

732+733 Na carteira de títulos e outros activos 5 775,228 127,872 822+...+824/5 Da carteira de títulos e outros activos - -

731+738 Outras, de operações correntes 5 629 104 829 De operações extrapatrimoniais - -

Impostos Ganhos em operações f inanceiras

7411+7421 Impostos sobre o rendimento 9 86,317 45,356 832+833 Na carteira de títulos e outros activos 5 123,938 286,259

7412+7422 Impostos Indirectos 9 559 359 831+838 Outros, em operações correntes 5 401 27

75 Provisões do exercício Reposição e anulação de provisões

751 Provisões para encargos 51,654 - 851 Provisões para encargos 85,914 -

77 Outros custos e perdas correntes 81 - 87 Outros proveitos e ganhos correntes 0 -

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 1,004,711 253,172 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 461,199 518,566

CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS

788 Outros Custos e Perdas Eventuais - - 888 Outros Proveitos e Ganhos Eventuais -

TOTAL DE CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C) - - TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D) - -

66 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO / PERÍODO (se >0) - 265,394 66 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO / PERÍODO (se <0) 543,511 -

TOTAL 1,004,711 518,566 TOTAL 1,004,711 518,566

(8x2/3/4/5)-(7x2/3) Resultados da carteira de títulos (420,172) 380,032 D-C Resultados eventuais - -

8x9-7x9 Resultados das operações extrapatrimoniais - - B+D-A-C+74 Resultados antes de imposto sobre o rendimento (457,194) 310,750

B-A Resultados correntes (543,511) 265,394 B+D-A-C+7411/8+7421/8 Resultado líquido do exercício / período (543,511) 265,394

O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração

2012

CUSTOS E PERDAS

BANCO BIC BRASIL FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO ABERTO

Demonstrações dos resultados para os períodos de seis meses f indos em

DESIGNAÇÃO

PROVEITOS E GANHOS

CÓDIGO

30 de Junho de 2013 e de 2012

(Montantes expressos em Dólares dos Estados Unidos)

O Anexo faz parte integrante destas demonstrações.
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2013 2012

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO OIC

Recebimentos:

Subscrições de unidades de participação 326,600 10,000

Fluxo das operações sobre as unidades do OIC 326,600 10,000

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS E OUTROS ACTIVOS

Recebimentos:

Venda de títulos 8,018,145 4,346,951

Reembolso de títulos e outros activos - 487,500

Rendimento de títulos e outros activos 823 -

Juros e proveitos similares recebidos 233,354 186,070

Outros recebimentos relacionados com a carteira - 28,551

Pagamentos:

Compra de títulos (9,025,728) (6,605,264)

Comissões de corretagem (18,281) (9,050)

Outros pagamentos relacionados com a carteira 13,000 -

Fluxo das operações da carteira de títulos e outros activos (778,687) (1,565,242)

OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS

Recebimentos

Operações cambiais - 11

Pagamentos

Operações cambiais (228) (104)

Fluxo das operações a prazo e de divisas (228) (93)

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE

Recebimentos:

Juros de depósitos bancários 1,353 1,592

Pagamentos:

Comissão de gestão (54,980) (75,908)

Comissão de depósito (5,372) (15,181)

Impostos e taxas (93,322) (6,342)

Outros pagamentos correntes (7,553) (9,298)

Fluxo das operações de gestão corrente (159,874) (105,138)

Disponibilidades no início do período 1,928,285 3,367,028

Saldo dos fluxos de caixa do período (612,189) (1,660,473)

Disponibilidades no fim do período 1,316,096 1,706,555

O Técnico Oficial de Contas A Administração

BANCO BIC BRASIL FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO ABERTO

Demonstração dos fluxos de caixa para os períodos de seis meses f indos em

30 de Junho de 2013 e 2012

(Montantes expressos em Dólares dos Estados Unidos)

O Anexo faz parte integrante destas demonstrações.
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INTRODUÇÃO 

A constituição do Banco BIC Brasil Fundo Especial de Investimento Aberto (adiante igualmente designado por “Fundo” 
ou “OEI”), foi autorizada por deliberação do Conselho Directivo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários de 4 
de Agosto de 2011, tendo iniciado a sua actividade em 30 de Agosto de 2011. 

É um organismo especial de investimento (OEI), constituído por tempo indeterminado, e tem como principal objectivo 
proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de activos do mercado brasileiro, de rendimento fixo e 
variável, com predominância para os activos de rendimento fixo. Os principais activos serão obrigações e títulos de 
dívida de empresas brasileiras e do Tesouro Nacional Brasileiro, podendo, contudo haver um investimento até 30% do 
valor líquido global do Fundo em acções ou valores mobiliários similares. Poderão ser realizados investimentos no 
mercado brasileiro ou fora do mercado brasileiro, mas com exposição ao mesmo, através de obrigações, American 
depositary receipts (ADRs) e Exchange-trade funds (ETFs). Apesar da moeda de referência do Fundo ser o Dólar dos 
Estados Unidos, os activos podem ser adquiridos nessa moeda em Reais ou em Euros. 

O Fundo é administrado, gerido e representado pela Dunas Capital - Gestão de Activos – Sociedade Gestora de 
Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.. As funções de banco depositário são exercidas pelo Banco BIC Português, 
S.A. (Banco BIC). 

 

BASES DE APRESENTAÇÃO 

As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos do OEI, mantidos de acordo 
com o Plano de Contas dos Organismos de Investimento Colectivo, estabelecido pelo Regulamento nº 16/2003, de 18 
de Dezembro de 2003, da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e regulamentação complementar emitida por 
esta entidade, no âmbito das competências que lhe estão atribuídas através do Decreto-Lei n.º 252/2003, de 17 de 
Outubro.  

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano de Contas dos Organismos de 
Investimento Colectivo. As notas cuja numeração se encontra ausente não são aplicáveis, ou a sua apresentação não 
é relevante para a leitura das demonstrações financeiras anexas. 

 

1. CAPITAL DO OEI 

 O capital do OEI está formalizado através de unidades de participação, com características iguais e sem valor 
nominal, as quais conferem aos seus titulares o direito de propriedade sobre os valores do OEI, 
proporcionalmente ao número de unidades que representam. O valor da unidade de participação para efeitos de 
constituição do Fundo foi de cem Dólares dos Estados Unidos. 

 O valor da unidade de participação para efeitos de subscrição e de resgate é o valor da unidade de participação 
que vier a ser apurado no fecho do dia do pedido e divulgado no dia seguinte, pelo que o mesmo é efectuado a 
preço desconhecido. 



BANCO BIC BRASIL 
FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO ABERTO 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2013 
(Montantes expressos em Dólares dos Estados Unidos) 
 

 
RELATÓRIO E CONTAS 
 30 DE JUNHO DE 2013 
 

15 

 O movimento ocorrido no capital do OEI, durante o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2013, foi 
como segue: 

 
Saldo em 

31.12.2012 Subscrições Resgates Transferências

Resultado 
líquido do 
período

Saldo em 
30.06.2013

Valor base 10.065.564 305.521 - - - 10.371.085
Diferença para o valor base 3.304 21.079 - - - 24.383
Resultados transitados (37.309) - - 736.444 - 699.135
Resultado líquido do período 736.444 - - (736.444) (543.511) (543.511)

10.768.003 326.600 - - (543.511) 10.551.092

Número de unidade de participação 100.655,6369 3.055,2154 -                 -                      -                 103.710,8523

Valor da unidade de participação 106,9786 106,8992 -                 -                      -                 101,7356
 

 
  

 O valor líquido global do OEI, o valor de cada unidade de participação e o número de unidades de participação 
em circulação no último dia de cada mês do período de seis meses findo em 30 de Junho de 2013, foram os 
seguintes: 

 

 Valor líquido Valor da Número de unidades de
Meses global do Fundo unidade de participação participação em circulação

Janeiro 10.774.825 106,9327 100.762,5882
Fevereiro 11.068.537 107,1400 103.309,0128

Março 11.058.405 107,0420 103.309,0128
Abril 11.166.517 107,7969 103.588,4172
Maio 11.042.196 106,5491 103.634,7137

Junho 10.551.092 101,7356 103.710,8523  
  

3. CARTEIRA DE TÍTULOS E DISPONIBILIDADES 

 O detalhe da carteira de títulos em 30 de Junho de 2013 é apresentado no Anexo I.  

O movimento ocorrido na rubrica de disponibilidades durante o período de seis meses findo em 30 de Junho de 
2013 foi o seguinte: 

Depósitos à 
ordem

Saldo em 31 de Dezembro de 2012 1.928.285

.   Aumentos -

.   Reduções (612.189)

Saldo em 30 de Junho de 2013 1.316.096
 

 
  

 Em 30 de Junho de 2013, os depósitos à ordem estavam domiciliados junto do Banco BIC Português, S.A., eram 
essencialmente denominados em Dólares dos Estados Unidos, e venciam juros à taxa de juro anual bruta de 
0,15%. 
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4. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

 As políticas contabilísticas mais significativas, utilizadas na preparação das demonstrações financeiras, foram as 
seguintes: 

 

a) Especialização de exercícios 

O OEI regista as suas receitas e despesas de acordo com o princípio da especialização de exercícios, 
sendo reconhecidas à medida que são geradas, independentemente do momento do seu recebimento ou 
pagamento. 

Os juros corridos relativos a títulos adquiridos são registados na rubrica “Despesas com custo diferido” 
(Nota 17), atendendo a que a periodificação dos juros a receber é efectuada apenas a partir da data de 
aquisição dos respectivos títulos. 

 

b) Juros de aplicações 

Os juros das aplicações são reconhecidos na demonstração dos resultados do período em que se vencem, 
independentemente do momento em que são recebidos.  Os juros são registados pelo montante bruto na 
rubrica “Juros e proveitos equiparados”, sendo o respectivo imposto reconhecido na rubrica “Impostos 
sobre o rendimento”. 

 

c) Carteira de títulos 

  As compras de títulos são registadas na data de transacção, pelo valor efectivo de aquisição. 

  Os valores mobiliários em carteira são avaliados ao seu valor de mercado ou presumível de mercado, de 
acordo com as seguintes regras: 

  i) Os valores mobiliários admitidos à cotação ou negociação em mercados regulamentados são 
valorizados com base na última cotação disponível no momento de referência (17 horas de Lisboa). 
Caso não exista cotação nesse dia, utiliza-se a última cotação de fecho disponível, desde que a 
mesma se tenha verificado nos quinze dias anteriores; 

  ii) Os valores representativos de dívida não cotados ou cujas cotações não sejam consideradas 
representativas do seu presumível valor de realização, são valorizados com base nas ofertas de 
compra firmes ou, na impossibilidade da sua obtenção, ao valor médio das ofertas de compra e venda 
(“MID”) difundidas pelos sistemas internacionais de informação de cotações, tais como, a Bloomberg. 
Alternativamente, a cotação pode ser obtida através de modelos teóricos de avaliação de obrigações; 
e 

  iii) Os outros valores representativos de dívida de curto prazo, na falta de preços de mercado, são 
valorizados com base no reconhecimento diário do juro inerente à operação. 
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As mais e menos-valias apuradas de acordo com os critérios de valorização descritos anteriormente, são 
reconhecidas na demonstração dos resultados do período nas rubricas “Ganhos ou perdas em operações 
financeiras”, por contrapartida das rubricas “Mais-valias” e “Menos-valias” do activo. 

  Para efeitos de determinação do custo dos títulos vendidos é utilizado o critério FIFO. 

 

 d) Valorização das unidades de participação 

  O valor de cada unidade de participação é calculado semanalmente, no segundo dia útil de cada semana 
dividindo o valor do capital do OEI pelo número de unidades de participação em circulação. Para efeitos 
exclusivos de obtenção de um valor da unidade de participação em 31 de Dezembro de cada ano, é 
calculado um valor da unidade de participação nesse dia, sendo que tal valor não tem qualquer relevância 
para efeitos de subscrições e resgates do OEI, excepto caso essa data coincida com o segundo dia útil de 
cada semana.  

  O capital do OEI corresponde ao somatório das rubricas unidades de participação, variações patrimoniais, 
resultados transitados e resultado líquido do período.  

  A rubrica “Variações patrimoniais” resulta da diferença entre o valor de subscrição ou resgate e o valor base 
da unidade de participação, na data de subscrição ou resgate. 

   

 e) Comissão de gestão 

  A comissão de gestão corresponde à remuneração da sociedade responsável pela gestão do património do 
OEI. De acordo com o regulamento de gestão do OEI, esta comissão apresenta uma componente fixa 
calculada diariamente, por aplicação de uma taxa anual de 1,00% sobre o valor global do OEI, sendo a sua 
liquidação efectuada trimestralmente, e uma componente variável de 20% a incidir sobre a valorização 
positiva do Fundo face ao benchmark. Esta comissão é devida quando a rendibilidade do Fundo exceda na 
data do seu aniversário, a US Dollar Libor 6 Meses + 3,00% em cada ano após a constituição do Fundo. 

  Caso a rendibilidade não seja atingida num determinado período, não havendo direito à cobrança da 
comissão de performance, no período seguinte esta será apurada relativamente ao objectivo traçado, 
acrescentando-lhe ainda a obrigatoriedade de recuperar a diferença para o objectivo não alcançado no 
período anterior e assim sucessivamente. 

  A comissão de gestão é registada na rubrica “Comissões e taxas”. 

 

f) Comissão de depósito 

 A comissão de depósito corresponde à remuneração do banco depositário. De acordo com o regulamento 
de gestão do OEI, esta comissão é calculada diariamente, por aplicação de uma taxa anual de 0,20% sobre 
o valor global do OEI, sendo a sua liquidação efectuada trimestralmente. 

 A comissão de depósito é registada na rubrica “Comissões e taxas”. 
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g) Taxa de supervisão 

  A taxa de supervisão devida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, constitui um encargo do OEI, 
sendo calculada por aplicação de uma taxa sobre o valor global do OEI no final de cada mês e registada na 
rubrica “Comissões e taxas”. A taxa mensal aplicável ao OEI é de 0,003%, com um limite mensal mínimo e 
máximo de 200 Euros e 20.000 Euros, respectivamente.  

 

 h) Operações em moeda estrangeira  

Os activos não denominados em Dólares dos Estados Unidos são convertidos para Dólares dos Estados 
Unidos com base no câmbio indicativo para as operações à vista (“fixing”), divulgado pelo Banco de 
Portugal na data de encerramento do balanço. Os ganhos e perdas resultantes da reavaliação cambial são 
registados como proveitos e custos do período, respectivamente. 

 

 i) Impostos 

Em conformidade com o Artigo 22º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, os rendimentos obtidos pelos fundos 
de investimento mobiliário em território Português são tributados como se de pessoas singulares se 
tratassem, em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, conforme se segue: 

  . A partir de 1 de Janeiro de 2013, os juros de valores mobiliários e outros valores representativos de 
dívida de emitentes nacionais, bem como os juros de depósitos bancários em instituições de crédito no 
país são tributados por retenção na fonte à taxa de 28% (25% ou 26,5% consoante o seu vencimento 
tenha ocorrido entre 1 de Janeiro e 29 de Outubro de 2012 ou entre 30 de Outubro e 31 de Dezembro 
de 2012, respectivamente). Adicionalmente, os juros de valores mobiliários e outros valores 
representativos de dívida de emitentes estrangeiros são tributados autonomamente à taxa de 20% e os 
juros de depósitos bancários em instituições de crédito estrangeiras são tributados autonomamente à 
taxa de 25%; 

  . A partir de 1 de Janeiro de 2013, as mais-valias realizadas em obrigações obtidas em território 
português ou fora dele, são tributadas autonomamente à taxa de 25% sobre a diferença positiva entre 
as mais-valias e as menos-valias obtidas em cada ano. Até 31 de Dezembro de 2012, o saldo positivo 
entre as mais-valias e as menos-valias resultante da alienação de obrigações estava excluído de 
tributação; 

  . O diferencial positivo entre o valor de reembolso de obrigações ou de outros títulos de dívida de 
emitentes nacionais e o seu valor de aquisição é tributado autonomamente à taxa de 25% (20% para 
obrigações e outros títulos de dívida de emitentes estrangeiros); 

  . Os dividendos recebidos de empresas nacionais são tributados à taxa de 28% (25% ou 26,5% 
consoante o seu pagamento tenha ocorrido entre 1 de Janeiro e 29 de Outubro de 2012 ou entre 30 de 
Outubro e 31 de Dezembro de 2012, respectivamente); 

  . Os dividendos recebidos de empresas estrangeiras são tributados em 20% sobre o respectivo valor 
ilíquido. Ao imposto devido sobre esses rendimentos pode ser deduzido um crédito de imposto 
correspondente ao imposto pago no estrangeiro relativamente aos rendimentos em causa. Existindo 
uma convenção para eliminar a dupla tributação celebrada por Portugal e o país onde os rendimentos 
são obtidos que não exclua os fundos de investimento, o crédito de imposto não pode exceder o 
imposto pago nesse país nos termos previstos pela convenção; 
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  . Os rendimentos (resgates e distribuições) respeitantes a unidades de participação estão isentos de 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, com excepção dos rendimentos de unidades de 
participação de fundos de investimento estrangeiros que são tributados autonomamente à taxa de 20%. 

 

  No seguimento das alterações fiscais decorrentes da entrada em vigor do Orçamento do Estado para 2013, 
nomeadamente do fim da isenção de tributação das mais-valias realizadas pelos Fundos de Investimento 
Mobiliário em acções detidas há mais de um ano e em obrigações e outros instrumentos de dívida, a CMVM 
veio estabelecer no dia 7 de Fevereiro de 2013 a obrigatoriedade do registo de impostos diferidos passivos 
sobre as mais-valias potenciais líquidas geradas nas diversas categorias de títulos após 1 de Abril de 2013, 
utilizando como referência o valor pelo qual os títulos se encontravam inscritos no balanço em 31 de Março 
de 2013, independentemente da existência, ou não, de mais ou menos valias potenciais líquidas geradas até 
aquela data. Relativamente às mais-valias potenciais líquidas geradas até 31 de Março de 2013, o respectivo 
impacto fiscal apenas será reconhecido quando os títulos forem alienados. Deste modo, para os títulos 
adquiridos e para os títulos em carteira com mais-valias potenciais líquidas geradas após 1 de Abril de 2013, 
o OEI passou a registar impostos diferidos passivos sobre aquelas mais-valias assumindo a compensação de 
mais e menos valias potenciais e a alienação das obrigações antes da sua maturidade. Os impostos diferidos 
passivos representam um encargo para o Fundo e são registados na demonstração dos resultados nas 
rubricas “Provisões do período – Provisões para encargos” ou “Reposição e anulação de provisões – 
Provisões para encargos”, por contrapartida da rubrica do balanço “Provisões para encargos”. 

  

 Em 30 de Junho de 2013 o Fundo não tinha registados impostos diferidos passivos atendendo a que as valias 
potenciais geradas a partir de 1 de Abril de 2013 eram negativas nessa data. Os impostos diferidos passivos 
registados no período na rubrica “Provisões do período – Provisões para encargos” foram revertidos por 
contrapartida da rubrica “Reposição e anulação de provisões – Provisões para encargos” (Nota 20). 

Em 30 de Junho de 2013, a rubrica de “Impostos” apresenta a seguinte composição:  

 Impostos sobre o rendimento pagos em Portugal: 
 - Juros da carteira de títulos 52.171  
 - Mais-valias na carteira 33.739  
 - Juros de depósitos à ordem 407 
   --------- 
   86.317 
   --------- 
 Impostos indirectos pagos no estrangeiro - Imposto do Selo 559 
   --------- 
   86.876 
   ===== 
 

11. EXPOSIÇÃO AO RISCO CAMBIAL  

 Em 30 de Junho de 2013, o Fundo detinha apenas um depósito à ordem no montante de 290 Dólares dos 
Estados Unidos, expresso em Euros.  
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12. EXPOSIÇÃO AO RISCO DE TAXA DE JURO 

 Em 30 de Junho de 2013, os prazos residuais até à data de vencimento dos títulos com taxa de juro fixa 
apresentam a seguinte composição: 

 Maturidade   Valor da carteira 

Até 1 ano  508.226  
De 1 a 3 anos  1.537.878 
De 3 a 5 anos  471.955 
De 5 a 7 anos  733.271 
Superior a 7 anos  5.6501.80 
   -------------- 
Total     8.901.510 
    ======== 

 

15. CUSTOS IMPUTADOS 

 Os custos imputados ao Fundo no período de seis meses findo em 30 de Junho de 2013, apresentam o seguinte 
detalhe: 

% Valor médio líquido
Custos Valor global do Fundo

Comissão de gestão:
   Componente fixa 54.689 1,00%
Comissão de depósito 10.938 0,20%
Taxa de supervisão 1.965 0,04%

67.592

Outros custos 3.977 0,07%
Total de custos imputados ao Fundo 71.569

Valor médio líquido global do Fundo 10.988.395
Taxa global de custos (TGC) 1,30%

 
 
As taxas acima apresentadas encontram-se anualizadas. 

 

17. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS - ACTIVO  

Em 30 de Junho de 2013, esta rubrica tem a seguinte composição: 

 Acréscimos de proveitos: 
 . Juros da carteira de títulos (Nota 3)   92.519 
 . Juros de depósitos à ordem   4 
    --------- 

      92.523 
  
 Despesas com custo diferido: 
 . Juros da carteira de títulos (Nota 3)   11.964 
    ---------- 
       104.487 
    ====== 



BANCO BIC BRASIL 
FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO ABERTO 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2013 
(Montantes expressos em Dólares dos Estados Unidos) 
 

 
RELATÓRIO E CONTAS 
 30 DE JUNHO DE 2013 
 

21 

18. OUTRAS CONTAS DE CREDORES 

Em 30 de Junho de 2013, esta rubrica tem a seguinte composição: 

 Comissões e taxas a pagar: 
 . Comissão de depósito   5.624 
 . Custos de auditoria  4.022 
 . Taxa de supervisão  985 
    --------- 

      10.631 
  
 Estado e Outros Entes Públicos: 
 . Imposto sobre juros da carteira de títulos   49.803 
    --------- 
       60.434 
    ===== 
 

 Em 30 de Junho de 2013, a rubrica “Comissão de depósito” refere-se às comissões de depósito dos meses de 
Março, Abril e Maio de 2013, as quais ainda não tinham sido liquidadas naquela data. 

 

19. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS - PASSIVO 

Em 30 de Junho de 2013, esta rubrica tem a seguinte composição: 

 Impostos sobre mais-valias  33.740 
 Comissão de gestão   8.851 
 Comissão de depósito   1.770 
    --------- 
       44.361 
    ===== 
 

 A rubrica “Impostos sobre mais-valias” refere-se ao imposto a liquidar resultante das mais-valias realizadas na 
carteira de títulos durante o primeiro semestre do ano. 

 As rubricas “Comissão de gestão” e “Comissão de depósito” referem-se às comissões de gestão e de depósito 
do mês de Junho de 2013, as quais apenas serão devidas pelo Fundo no mês de Setembro de 2013. 

 

20. PROVISÕES E REPOSIÇÃO E ANULAÇÃO DE PROVISÕES – PROVISÕES PARA ENCARGOS 

O saldo líquido destas rubricas refere-se à anulação da comissão de gestão variável que se encontrava registada 
em 31 de Dezembro de 2012, no montante de 34.260 Euros, em virtude da performance do Fundo ser agora 
inferior ao benchmark definido. 

 

21. CONTAS DE DEVEDORES 

 Em 30 de Junho de 2013, o saldo desta rubrica refere-se a vendas de títulos realizadas no final do mês e cuja 
liquidação financeira ocorreu no início do mês seguinte. 

 








