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RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL 

31 DE DEZEMBRO DE 2014 
 

1. CARACTERIZAÇÃO DO FUNDO 

1.1. HISTORIAL E OBJETIVO DO FUNDO 

A denominação do FUNDO é ”Banco BIC-Brasil - Fundo de Investimento Alternativo Aberto” (adiante designado 
abreviadamente por “Fundo”). 

O Fundo constituiu-se como um Fundo Especial de Investimento Aberto, não harmonizado, tendo desde o dia 9 
de setembro de 2013 assumido a forma de Fundo de Investimento Alternativo Aberto nos termos do nº 2 do artº 
2º do Regulamento da CMVM nº 5/2013. 

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. 

O Fundo é administrado pela Dunas Capital – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. 
(“sociedade gestora”) e a entidade depositária dos valores mobiliários é o Banco BIC Português, S.A. 
(“depositário”). 

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 telefónico 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 consubstanciam-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 ações 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).  
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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. 

A sociedade gestora poderá efetuar cobertura de risco cambial quando entender oportuno. 

O Fundo não privilegia, em termos de investimento, setores 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 perspetiva de valorização do seu 
capital no médio/longo prazo e, como tal, 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%. 

A taxa Libor 6 meses é a taxa de juro de referência para o dólar norte americano utlizada nos mercados 
financeiros e reconhecida como representativa das condições de mercado, fixada diariamente para o prazo de 6 
meses. 

 

1.5. POLÍTICA DE EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES E TRANSMISSÃO DE ORDENS 

A sociedade gestora encontra-se sujeita ao dever de assegurar as melhores condições na execução de todas as 
operações, tomando sempre em consideração todos os fatores considerados relevantes para se assegurar o 
melhor resultado possível para o Fundo. 

 

1.6. VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO 

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

As condições de investimento em vigor são as que seguidamente se apresentam: 

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 31 de Dezembro de 2014

Comissões
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2. EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE DO FUNDO 

2.1. ENQUADRAMENTO MACRO-ECONÓMICO – PRINCIPAIS TEMAS 

Estados Unidos  

No primeiro trimestre do ano o PIB nos Estados Unidos sofreu uma retração acentuada face ao trimestre anterior 
fortemente condicionado pelas adversas condições climatéricas. 

Por seu lado o segundo trimestre trouxe a recuperação dos indicadores de atividade que continuou ao longo do 
segundo semestre que foi marcado pela contínua melhora das expectativas de crescimento. O crescimento 
médio ficou em 3.8% por trimestre. 

No ano, o crescimento ficou em 2.5%, um pouco abaixo das expectativas do início do ano, mas bem acima do 
crescimento esperado no final do primeiro semestre. Os destaques que propiciaram o crescimento do PIB foram 
a melhora na atividade do consumo e do aumento dos stocks.  

Por outro lado o dólar mais forte influenciou as importações que limitaram o crescimento no ano.  

 
PIB NORTE AMERICANO 

 

Fonte: Bloomberg 

Com o crescimento dentro das expectativas da Federal Reserve “FED” o fim do Quantitative Easing “QE” 
ocorreu durante o segundo semestre. Tal decisão parece indiciar que a melhoria da economia norte americana 
mais do que compensou a deterioração do cenário internacional. Outro ponto de grande discussão foi a 
utilização da expressão “considerable time”, utilizado pelo Federal Open Market Committee “FOMC”, para 
ancorar as expectativas do mercado financeiro em relação à taxa básica de juros em níveis baixos por um longo 
período de tempo. A previsão sobre o número de meses para a primeira subida de taxas de juros, pelo FED, 
continuou a aumentar e terminou o ano em aproximadamente oito meses. 
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ESTIMATIVA DE MESES PARA A PRIMEIRA SUBIDA DE TAXAS NOS ESTADOS UNIDOS 

 

Fonte: Bloomberg 

Outro acontecimento interessante do segundo semestre foi a reprecificação das obrigações americanas para um 
novo cenário de inflação baixa por um período prolongado de tempo. Isso aconteceu em resultado da expetativa 
que a procura global de commodities se deve manter em níveis fracos. Em algumas análises a procura mais 
fraca pode ter influenciado a queda do petróleo, em outras há uma análise de que os produtores do Médio 
Oriente procuram apenas defender seu market share contra produtores via shale oil. 

 
COMPARATIVO ENTRE OBRIGAÇÕES AMERICANAS E EXPECTATIVA DE INFLAÇÃO2014 

 

Fonte: Bloomberg 
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No mercado de trabalho os números continuaram a surpreender, terminando o ano com uma taxa de 
desemprego de 5,70%. Por outro lado, mesmo com números positivos de emprego criado, o nível de salários 
não tem apresentado desempenho tão robusto. Esses números, que apontam para a continuidade de forte 
criação de vagas ao mesmo tempo em que o nível de salários continua enfraquecido e até recuou, reforçam a 
perceção de que apesar da quantidade de trabalho permanecer em níveis satisfatórios, a qualidade está pior. O 
enfraquecimento do nível de salários é algo que merece atenção, visto que tem impacto direto nas despesas 
com consumo, sendo que esse tipo de gastos é responsável por cerca de 70% do PIB americano. 

 

Ásia 

Durante o primeiro semestre do ano o governo chinês implementou um conjunto de mini-estímulos, seja de 
caráter monetário, seja na liberação de investimento e empréstimos para o setor ferroviário, pequenas empresas 
e revitalização urbana que permitisse atingir objetivos de crescimento próximo de 7,5% / ano. 

Outro fator importante no primeiro semestre foi o incentivo a IPO’s visando a desalavancagem das empresas. 

Em novembro o banco central da China, “People’s Bank of China” “POBC”, cortou as taxas de juro de referência, 
alterando a taxa de depósito a um ano de 3% para 2,75% e a taxa de juro de referência de um ano de 6% para 
5,6%. Além disso, o PBOC flexibilizou os prémios das taxas de depósito, transmitindo sinais de uma política 
monetária mais agressiva.  

No ano o PIB Chinês cresceu 7.4%, sendo a menor taxa de crescimento desde 1990. Esse crescimento mais 
fraco demonstra claros sinais de que o fôlego do modelo de desenvolvimento económico baseado nas 
exportações e no baixo custo da mão de obra está diminuindo.  

No Japão, as contínuas políticas expansionistas mantidas pelo primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, fizeram 
com que a moeda do país se desvalorizasse 18.2% face ao dólar. A estratégia do banco central japonês tem 
como objetivo o combate à deflação e a retoma do crescimento. 

No segundo semestre o primeiro-ministro japonês decidiu convocar eleições, mesmo tendo cumprido apenas 
metade do seu mandato, depois do impato negativo gerado sobre a economia japonesa pelo aumento do 
imposto sobre o consumo verificado em abril. O objetivo prioritário de Abe para seu terceiro mandato será 
consolidar a agressiva estratégia económica, que pretende tirar o Japão de um ciclo deflacionário de mais de 
duas décadas. 

 

Europa 

Na Europa a primeira metade do ano é essencialmente marcada pela alteração do sentimento de risco dos 
países periféricos que possibilitou o refinanciamento das suas dívidas. 

Neste período apesar de o PMI Composite da zona euro continuar a crescer, principalmente puxado pela 
Alemanha e França, os países periféricos apesar de mostrarem melhorias continuam sem uma forte tendência 
de crescimento que acabou por se prolongar pelo segundo semestre. 

O crescimento dos empréstimos no setor privado continua fraco e o risco de deflação aumentou. Estes pontos 
influenciaram a decisão do Banco Central Europeu em avançar para uma política expansionista.  

Durante o segundo semestre, Mario Draghi, apresentou as linhas gerais do programa de compra de ativos 
anunciado pelo Banco Central Europeu “BCE”, que deveria injetar um montante próximo de € 700 bilhões na 
economia, o que desde logo começou a influenciar os preços dos bonds dos países como Itália e Espanha. Já 
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em 2015 o montante global definido para o programa acabou por ser muito maior, próximo de € 1.1 trilhão de 
euros. 

As tensões na Ucrânia e Rússia, tendo como auge o trágico acidente aéreo, aumentaram o fluxo comprador 
para ativos livre de risco principalmente no início do segundo semestre. A tensão entre os dois países e o 
relacionamento da Russia com o mundo ocidental deverá continuar a ser um fator de instabilidade em 2015.  

 

Brasil 

No primeiro semestre o mercado de trabalho começou a mostrar sinais de fraqueza sendo criados baixos 
números de postos de trabalho, apresentando o resultado mais franco em anos. Nos dados de crédito 
divulgados houve um pequeno aumento nos atrasos das famílias brasileiras, além de uma menor concessão de 
crédito por parte dos bancos públicos. 

O Banco Central começou o segundo semestre dando sinais contrários em relação à política monetária. Por um 
lado divulgou uma ata mais dura e logo após a divulgação da mesma, liberou um volume grande de recursos 
para os bancos realizarem empréstimos, através do afrouxamento do compulsório. Mesmo com a expetativa de 
corte na taxa de juros adiada, a expetativa de inflação, pelo relatório FOCUS, continuou pressionada.  

Em agosto, o foco continuou sendo a corrida eleitoral, principalmente depois do trágico falecimento do candidato 
Eduardo Campos, impulsionando a candidatura da Marina Silva, que liderou as pesquisas eleitorais no mês. O 
PIB do primeiro semestre ficou negativo, sendo que no segundo trimestre a queda foi de 0,6%. Para tentar 
estimular a economia, o Banco Central Brasileiro diminuiu a necessidade do compulsório para algumas linhas de 
crédito e o governo propôs alterar regras do financiamento imobiliário e de veículos.   

Com o aproximar das eleições, em setembro, a volatilidade nas pesquisas eleitorais brasileiras, somadas com 
os dados económicos nos Estados Unidos, deixaram o cenário incerto, resultando numa forte queda nos preços 
dos ativos financeiros brasileiros. Além disso, a Moody’s colocou o rating soberano em perspetiva negativa. 
Dessa forma o CDS Brasileiro subiu 50bps, o real desvalorizou 8.44% e a bolsa caiu 13.50%. 

Outubro foi marcado pela reeleição da presidente Dilma Roussef. O mercado foi apanhado de surpresa quando 
o Banco Central elevou em 0,25% a taxa básica de juros, atingindo 11,25%, alegando conter os riscos 
inflacionários trazidos pela moeda mais desvalorizada. Uma decisão correta, contudo o mercado não esperava 
esse movimento. No seu próximo mandato, o governo de Dilma deverá focar-se na melhoria dos números 
fiscais, dentre outros inúmeros ajustes, para não perder o grau de investimento. 

Em novembro o mercado reagiu a novas surpresas positivas na parte económica, tendo sido definido que 
Joaquim Levy seria o próximo ministro da fazenda dos últimos 4 anos do governo Dilma. Em seu primeiro 
discurso, o futuro ministro da fazenda deixou claro que iria utilizar números fiscais mais claros almejando 
aumentar a credibilidade do governo. No âmbito fiscal, a meta para 2015 é um superávit primário de 1,2% do 
PIB e para os anos seguintes de 2%.  

Todos os holofotes no final do ano ficaram por conta da operação Lava Jato, uma investigação da Polícia 
Federal sobre denúncias de corrupção na contratação de fornecedores pela Petrobras. A operação Lava Jato 
tornou-se uma bola de neve, levando executivos da Petrobras e de construtoras à prisão (inclusive três ex-
diretores da petrolifera), à proibição temporária, pela Petrobras, de 23 grupos comerciais implicados no caso de 
participarem em licitações e, conseqüentemente ao incumprimento de uma construtora, a OAS. 

Por fim, em dezembro, o governo iniciou os trabalhos para arrumar a casa em 2015, com isso aumentou as 
taxas SELIC, TJLP e do PSI, além de ajustar os benefícios previdenciários aos trabalhadores. Esse mote deve 
continuar durante o ano de 2015, onde a equipe económica deve focar em colocar o país no eixo, almejando 
crescimento económico e um superávit fiscal de R$ 66 bilhões, o que não é uma tarefa fácil. 



 

BANCO BIC BRASIL 

FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO 
 

 

 

RELATÓRIO E CONTAS 31 DE DEZEMBRO DE 2014 

9 

2.2. POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO 

No segundo semestre de 2014 continuámos cautelosos com os nomes adicionados na carteira do fundo. 

De modo geral, mantivemos o foco principal no controle de duration da carteira e quais obrigações melhor 
condiziam com a perspetiva económica que víamos, sendo uma economia com grandes dificuldades para o 
crescimento no ano de 2014 e 2015. 

Dado o cenário de crescimento mais conservador, mantivemos a posição em bancos, no geral em 30% da 
carteira do fundo, atuando de forma mais ativa nas obrigações com as novas regras de Basilieia III.  

Mantivemos a posição de alocar em nomes que se aproveitavam de um câmbio brasileiro desvalorizado como, 
por exemplo, Minerva, JBS, Braskem e Gerdau.  

Terminámos alocados em posições de project finance da Odebrecht Drilling que apresentou um spread muito 
superior ao da Petrobras, o principal cliente da operação.  

No semestre, mantivemos uma pequena alocação em bolsa, atuando mais oportunisticamente. 

Fechámos a posição nas obrigações de Sabesp devido à expetativa de crise hídrica no estado de São Paulo, o 
que de fato aconteceu, afetando bastante os preços do papel. 

De modo geral os ativos brasileiros sofreram uma forte desvalorização, o índice MSCI Brasil caiu 22.50%, tendo 
forte volatilidade durante o período. Os spreads de crédito abriram em todos os setores que acompanhamos 
como exemplo as obrigações do Brasil com vencimento em 2023 foram de 123bps de spread para 170bps. 

 

2.3. EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE DO FUNDO 

Em 31 de dezembro de 2014, o montante sob gestão do Fundo ascendia a 10.534.918 USD, sendo o valor da 
unidade de participação de 104,0834 USD e havendo em circulação 101 216,0505 unidades de participação. 

No que se refere às unidades de participação em circulação e seu correspondente valor unitário, de seguida 
apresenta-se quadro com a sua evolução mensal no ano de 2014: 

Mês Valor da UP Nº de UP's
Montante sob 

gestão
Janeiro 101,6512 104.005,3807 $10.572.279

Fevereiro 103,8063 104.005,3807 $10.796.419

Março 105,3863 104.005,3807 $10.960.745

Abril 106,7818 104.057,7517 $11.111.484

Maio 108,0787 103.925,4116 $11.232.125

Junho 108,4809 103.798,7265 $11.260.185

Julho 108,2974 103.762,4752 $11.237.216

Agosto 108,6662 103.762,4752 $11.275.479

Setembro 107,6051 103.762,4752 $11.165.373

Outubro 108,4465 101.216,0505 $10.976.532

Novembro 107,2902 101.216,0505 $10.859.494

Dezembro 104,0834 101.216,0505 $10.534.918

* Valores de f inal de cada mês  
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O quadro seguinte apresenta a evolução, desde o início do Fundo, do número de unidades de participação em 
circulação, do valor da unidade de participação e do número de participantes: 

2014 2013 2012 2011

Volume Total sob Gestão $10.534.917,83 $10.626.686,55 $10.768.002,90 $9.967.691,38

Valor das UP's $104,0834 $102,1743 $106,9786 $99,6262

Nº de UP's 101.216,0505 104.005,3807 100.655,6369 100.050,8890

Nº Participantes 10 15 N/D N/D  

 

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

104,0834
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98 $

100 $
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104 $
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110 $
EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA UP

 

 

Durante o ano de 2014 os custos com comissões de gestão e de depósito ascenderam respetivamente a 
110.102 USD e 22.021 USD. Relativamente aos custos e proveitos do Fundo, os mesmos ascenderam no 
exercício de 2014 ao montante total de 740.048 USD e 948.599 USD respetivamente. 

O quadro seguinte apresenta a evolução desde o início do fundo, do volume sob gestão, total de proveitos e 
custos e comissões de gestão e depósito suportadas: 

2014 2013 2012 2011

Proveitos (totais) $948.600 $729.781 $1.171.029 $142.221

Custos (totais) $740.048 $1.227.697 $434.586 $179.530

Comissão de gestão

    - Fixa $110.102 $108.219 $104.257 $33.451

    - Variável $0 $0 $50.871 $0

Comissão de depósito $22.021 $21.644 $20.851 $6.690  
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2.4. RENDIBILIDADES E RISCO HISTÓRICO 

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

 

2014 2013 2012
Rendibilidade 1,87% -4,49% 7,38%
Risco 4 4 3  

 

 

Acresce referir, dando cumprimento ao disposto no art. 71º do Regulamento nº 5/2013 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 7 (risco máximo); 

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

último dia de cada ano e apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade 

do período de referência; 

c) As rendibilidades históricas apresentadas são calculadas na divisa em que se encontra denominado o 

Fundo. 

 

2.5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE APLICAÇÕES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 

  

 

 

 

 

 

 

2.6. PERSPETIVAS PARA 2015 

O desempenho da economia brasileira em 2015 terá como pano de fundo um processo de crescimento da 
economia global, liderado pelos EUA. Mas o ritmo diferenciado de expansão das principais economias 
desenvolvidas deverá acarretar o início do processo de subida do juro básico nos EUA e Reino Unido, enquanto 
a Zona do Euro, Japão e China poderão adicionar estímulos monetários adicionais, cenário que favorece a 
apreciação do dólar norte-americano. 

O Brasil iniciará o seu ciclo político sob o comando de uma nova equipa económica, que já anunciou metas para 
o superávit primário e dívida bruta do governo geral para os próximos três anos, passo fundamental para 
recuperar a credibilidade dos agentes económicos. O ajuste fiscal em 2015 terá apoio importante na 
recomposição dos preços administrados, o que nos leva a esperar uma aceleração do IPCA para 7,3%, acima 
do teto da banda. Com isso, esperamos que a taxa Selic seja majorada para 13%. 

Liquidez
7%

Ações
5%

Dívida 
Pública 

8%

Obrigações 
78%

Principais activos em carteira %

IShares MSCI Brazil 5,21%

BRF 5,875% 2022|06|06 5,06%

Hypermarcas 6,5% 2021|04|20 5,05%

Bradesco 5,75% 2022|03|01 4,93%
Odebrecht  2022|10|01 4,89%

Total 25,15%
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A taxa de câmbio deverá manter sua trajetória de desvalorização, alcançando R$ 2,90/US$ no final de 2015. 
Esperamos uma recessão do PIB de 0,5%, repetindo o quadro de estagnação de 2014. Mas acreditamos que a 
recuperação da confiança permitirá um quadro mais favorável para o crescimento, com inflação mais baixa, a 
partir de 2016. 

No cenário corporativo esperamos mais dificuldades na parte de captação de novas dívidas, principalmente pelo 
aumento de risco sistémico causado pela operação Lava Jato. Os principais setores afetados são Oil & Gas e 
construção pesada. Porém, o crescimento mais fraco por dois anos consecutivos deve influenciar a qualidade 
dos balanços das empresas brasileiras, mesmo levando em consideração a política cautelosa dos seus planos 
de CapEx em 2014. 

Dessa forma, devemos continuar com o favorecimento de empresas que sofrem menos com um crescimento 
mais fraco do Brasil e possam aproveitar uma moeda mais frágil no caminhar do segundo semestre. 

 

2.7. NOTAS FINAIS 

O Prospeto, o IFI (Informações Fundamentais destinadas aos Investidores) bem como o relatório anual e 
semestral encontram-se à disposição de todos os interessados junto da sede da sociedade gestora ou nos 
balcões do depositário. 

 

. 

 

 

________________________________________________ 

O Conselho de Administração da Sociedade Gestora 
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A - Composição discriminada da carteira de aplicações dos FIM

1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS

1.3 Mercado de bolsa de Estado-membro da UE

1.3.1 Títulos de Dívida Pública

BRAZ 2.625% 01/05/23 500.000 91,50% USD 5.104 381.026

1.3.3 Obrigações diversas

BABC 7,875% 04/08/20 450.000 103,10% USD 6.458 387.461
BANBRA 9 06/29/49 250.000 92,81% USD 600 191.603
Brades 5,75% 3/1/22 500.000 102,38% USD 7.603 427.895
BRF 5,875% 06/06/22 500.000 106,37% USD 1.567 439.364
BRProp 9,% Perpetual 250.000 98,64% USD 4.150 206.538
CAIXBR 7,25% 7/23/24 200.000 95,96% USD 5.059 162.234
DAYCOV 5 3/4 03/19/1 500.000 99,44% USD 6.453 414.849
Gerdau 4,75% 4/15/23 500.000 92,48% USD 3.958 384.119
HSBC 4% 05/11/16 500.000 101,92% USD 2.178 421.516
Hyperm 6,5% 04/20/21 500.000 105,39% USD 5.056 438.181
ITAU 5,65% 03/19/22 500.000 101,24% USD 6.341 422.153
Norbr 3,625% 11/9/15 500.000 100,71% USD 2.054 416.452
Odebre 6,75% 10/1/22 565.500 90,75% USD 2.461 424.720
PETBRA Float 011519 200.000 88,27% USD 811 146.068
Suzan 5,875% 1/23/21 250.000 101,66% USD 5.124 213.561

1.5 Mercados regulamentados de Estado não membro da UE

1.5.3 Obrigações diversas

Braske 5,375% 5/2/22 500.000 97,85% USD 3.464 405.826
Esal 6,25% 02/05/23 250.000 94,95% USD 5.920 200.398
Miner 7,75% 1/31/23 500.000 97,94% USD 13.885 414.768
Petro 5,375% 1/27/21 250.000 92,41% USD 4.569 194.050
ValeB 4,375% 1/11/22 250.000 95,75% USD 4.108 200.552

1.5.10 Outros instrumentos financeiros

IShares MSCI Brazil 15.000 36,57 USD 451.816

2. OUTROS VALORES

2.2 Outros valores mobiliários estrangeiros não cotados

2.2.3 Obrigações Diversas

Andrgi 4,0% 04/30/18 500.000 86,79% USD 2.667 359.634

7. LIQUIDEZ

7.1 À vista

7.1.2 Depósitos à ordem

BIC 0%  EUR 0 41
BIC .15%  USD 10 1.075.593

9. OUTROS VALORES A REGULARIZAR

9.1 Valores activos
Valores activos 9  EUR 9

9.2 Valores passivos
Valores passivos -22.192  USD -18.278
Valores passivos -85.006  EUR -85.006

B - Valor Líquido Global do Fundo: 8.677.142

D - Número de Unidades de Participação em Circulação: 101.216,0505

BANCO BIC BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO

Designação Quantidade Preço unitário Moeda
Juro Decorrido 
(Dólares dos 

Estados Unidos)

Valor Total       
(Dólares dos 

Estados Unidos)
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2013
Ativo bruto Mais-valias Menos-valias Ativo líquido Ativo líquido

CARTEIRA DE TÍTULOS CAPITAL DO FUNDO

21 Obrigações 3 9.019.269 31.710 (344.739) 8.706.240 9.214.448 61 Unidades de participação 1 10.121.605 10.400.538

23 Outros títulos de capital 3 587.223 - (38.673) 548.550 558.500 62 Variações patrimoniais 1 3.542 24.930

TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS 9.606.492 31.710 (383.412) 9.254.790 9.772.948 64 Resultados transitados 1 201.219 699.135

66 Resultado líquido do exercício 1 208.552 (497.916)

DISPONIBILIDADES TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO 10.534.918 10.626.687

12 Depósitos à ordem 3 1.305.916 - - 1.305.916 884.642

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.305.916 - - 1.305.916 884.642 TERCEIROS

423 Comissões a pagar 18 18.733 13.261

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 424+...+429 Outras contas de credores 18 95.843 105.771

51 Acréscimos de proveitos 17 90.318 - - 90.318 91.034 TOTAL DOS VALORES A PAGAR 114.576 119.032

52 Despesas com custo diferido 17 9.271 - - 9.271 7.918

TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ATIVOS 99.589 - - 99.589 98.952 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

55 Acréscimos de custos 19 10.787 10.823

58 Outros acréscimos e diferimentos 19 14 -

TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS PASSIVOS 10.801 10.823

TOTAL DO PASSIVO 125.377 129.855

TOTAL DO ATIVO 11.011.997 31.710 (383.412) 10.660.295 10.756.542 TOTAL DO CAPITAL E PASSIVO 10.660.295 10.756.542

1 101.216,0505 104.005,3807 1 104,0834 102,1743

O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração

O Anexo faz parte integrante destes balanços.

2013

CAPITAL E PASSIVOATIVO

(Montantes expressos em dólares dos Estados Unidos)

Número total de unidades de participação em circulação

DESIGNAÇÃO

Valor unitário da unidade de participação

CÓDIGO
2014

CÓDIGO

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

Notas Notas 2014DESIGNAÇÃO

 

 



 

BANCO BIC BRASIL 

FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO 
 

 

 

RELATÓRIO E CONTAS 31 DE DEZEMBRO DE 2014 

16 

 

CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES

Comissões e taxas Juros e proveitos equiparados

722+723 Da carteira de títulos e outros ativos 5 7.476 24.911 812+813 Da carteira de títulos e outros ativos 5 514.459 503.521

724+...+728 Outras, de operações correntes 5 147.342 146.410 811+814+817+818 Outros, de operações correntes 5 1.752 2.535

Perdas em operações f inanceiras Rendimentos de títulos e outros ativos

732+733 Na carteira de títulos e outros ativos 5 312.867 892.890 822+...+824/5 Da carteira de títulos e outros ativos 5 14.964 -

731+738 Outras, de operações correntes 5 454 685 Ganhos em operações financeiras

739 Em operações extrapatrimoniais 5 17 14 832+833 Na carteira de títulos e outros ativos 5 246.818 137.363

Impostos 831+838 Outros, em operações correntes 5 54 445

7411+7421 Impostos sobre o rendimento 9 97.808 108.623 839 De operações extrapatrimoniais 5 185 3

7412+7422 Impostos indiretos 9 264 773 Reposição e anulação de provisões

Provisões do exercício 851 Provisões para encargos 9 e 20 170.368 85.914

751 Provisões para encargos 9 170.368 51.654

77 Outros custos e perdas correntes 3.452 1.737 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 948.600 729.781

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 740.048 1.227.697 PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS

888 Outros proveitos e ganhos eventuais - -

66 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (se > 0) 208.552 -

TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D) - -

66 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (se < 0) - 497.916

TOTAL 948.600 1.227.697 TOTAL 948.600 1.227.697

(8x2/3/4/5)-(7x2/3) Resultados da carteira de títulos 455.898 (276.917) D-C Resultados eventuais - -

8x9-7x9 Resultados das operações extrapatrimoniais 168 (11) B+D-A-C+74 Resultados antes de imposto sobre o rendimento 306.624 (388.520)

B-A Resultados correntes 208.552 (497.916) B+D-A-C+7411/8+7421/8 Resultado líquido do exercício 208.552 (497.916)

O Anexo faz parte integrante destas demonstrações.

O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração

DESIGNAÇÃO 20142014 NotasNotas 2013 2013

(Montantes expressos em dólares dos Estados Unidos)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

DESIGNAÇÃO

PROVEITOS E GANHOS

CÓDIGOCÓDIGO

CUSTOS E PERDAS
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2014 2013

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO

Recebimentos:

Subscrições de unidades de participação 5.527 5.447.067

Pagamentos

Resgates de unidades de participação (305.848) (5.090.467)

Fluxo das operações sobre as unidades do Fundo (300.321) 356.600

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS E OUTROS ATIVOS

Recebimentos:

Venda de títulos 3.469.233 10.548.482

Reembolso de títulos e outros ativos 746.549 542.990

Rendimentos de títulos e outros ativos da carteira 14.964 823

Juros e proveitos similares recebidos 515.173 492.914

Pagamentos:

Compra de títulos (3.763.673) (12.744.880)

Comissões de corretagem (2.009) (24.911)

Outras taxas e comissões (5.467) -

Outros pagamentos relacionados com a carteira (1.353) 17.047

Fluxo das operações da carteira de títulos e outros ativos 973.417 (1.167.535)

OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS

Recebimentos

Operações cambiais 238 3

Pagamentos

Operações cambiais (471) (254)

Fluxo das operações a prazo e de divisas (233) (251)

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE

Recebimentos:

Juros de depósitos bancários 1.769 2.520

Pagamentos:

Comissão de gestão (110.076) (108.342)

Comissão de depósito (16.027) (16.344)

Impostos e taxas (111.880) (95.906)

Outros pagamentos correntes (15.375) (14.385)

Fluxo das operações de gestão corrente (251.589) (232.457)

Disponibilidades no início do período 884.642 1.928.285

Saldo dos f luxos de caixa do período 421.274 (1.043.643)

Disponibilidades no fim do período 1.305.916 884.642

O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

(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 de Investimento Alternativo Aberto” (adiante igualmente designado 
por “Fundo”), foi autorizada por deliberação do Conselho Diretivo da Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários de 4 de agosto de 2011, tendo iniciado a sua atividade em 30 de agosto de 2011. 

É um Fundo, constituído por tempo indeterminado, e tem como principal objetivo proporcionar aos seus 
participantes o acesso a uma carteira de ativos do mercado brasileiro, de rendimento fixo e variável, com 
predominância para os ativos de rendimento fixo. Os principais ativos 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 ações 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 ativos podem ser adquiridos nessa moeda em reais ou em euros. 

No seguimento da entrada em vigor do Regulamento da CMVM n.º 5/2013, de 7 de setembro, o Fundo alterou a 
sua designação de “Banco BIC Brasil Fundo Especial de Investimento Aberto” para a designação atual. 

O Fundo é administrado, gerido e representado pela Dunas Capital - Gestão de Ativos – Sociedade Gestora de 
Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. (Sociedade Gestora). 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 Fundo, mantidos de 
acordo com o Plano de Contas dos Organismos de Investimento Coletivo, estabelecido pela Comissão do 
Mercado de Valores Mobiliários, e regulamentação complementar emitida por esta entidade na sequência da 
competência que lhe foi atribuída pelo Decreto-Lei nº 252/03, de 17 de outubro.  

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano de Contas dos Organismos de 
Investimento Coletivo. 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 FUNDO 

O património do Fundo 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 Fundo, 
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 na avaliação semanal do Fundo imediatamente seguinte ao dia do pedido, pelo que o 
mesmo é efetuado a preço desconhecido. 
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O movimento ocorrido no capital do Fundo durante os exercícios de 2013 e 2014 foi o seguinte: 

Valor
Diferença Resultado Número de unitário da

Valor para o valor Resultados líquido do unidades de unidade de
base base transitados exercício Total participação participação

Saldos em 31 de dezembro de 2012 10.065.564 3.304 (37.309) 736.444 10.768.003 100.655,6369 106,9786

Subscrições 5.322.475 124.592 - - 5.447.067 53.224,7438 102,3409
Resgates (4.987.500) (102.967) - - (5.090.467) (49.875,0000) 102,0645
Transferências (1) 1 736.444 (736.444) - - -
Resultado líquido do exercício - - - (497.916) (497.916) - -

Saldos em 31 de dezembro de 2013 10.400.538 24.930 699.135 (497.916) 10.626.687 104.005,3807 102,1743

Subscrições  5.237  290 -                       - 5.527  52 105,5355
Resgates (284.170)         (21.678)       -                       - (305.848) (2.842)            107,6285
Transferências -                      -                  (497.916) 497.916 - -                     -
Resultado líquido do exercício - - -                        208.552 208.552 - -

Saldos em 31 de dezembro de 2014 10.121.605 3.542 201.219 208.552 10.534.918 101.216,0505 104,0834
 

 

O valor líquido global do Fundo, o valor de cada unidade de participação e o número de unidades de 
participação em circulação no último dia de cada trimestre dos exercícios de 2012 a 2014, foi o seguinte: 

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

2014 março 10.960.745 105,3863 104.005,3807
junho 11.260.185 108,4809 103.798,7265

setembro 11.165.373 107,6051 103.762,4752
dezembro 10.534.918 104,0834 101.216,0505

2013 março 11.058.405 107,0420 103.309,0128
junho 10.551.092 101,7356 103.710,8523

setembro 10.600.329 102,1133 103.809,4139
dezembro 10.626.687 102,1743 104.005,3807

2012 março 10.265.010 102,4966 100.149,7181
junho 10.243.085 102,2777 100.149,7181

setembro 10.523.501 105,1814 100.050,8890
dezembro 10.768.003 106,9786 100.655,6369  

 

Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, o número de participantes em função do Valor líquido global do Fundo 
apresentava o seguinte detalhe: 

2014 2013

Superior a 25% 2 1
Entre 10% e 25% 1 2
Entre 2% e 5% - 1
Até 0,5% 7 11
Total de participantes 10 15
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2. VOLUME DE TRANSAÇÕES 

O volume de transações ocorrido durante os exercícios de 2014 e 2013 foi o seguinte: 

Compras Vendas Total
Bolsa Fora de Bolsa Bolsa Fora de Bolsa Bolsa Fora de Bolsa

Dívida pública - 207.000 - 207.520 - 414.520
Obrigações diversas - 2.969.450 - 2.739.125 - 5.708.575
Outros títulos de capital 587.223 - 522.588 1.109.811 -

587.223 3.176.450 522.588 2.946.645 1.109.811 6.123.095

Compras Vendas Total
Bolsa Fora de Bolsa Bolsa Fora de Bolsa Bolsa Fora de Bolsa

Dívida pública - 2.574.274 - 2.958.800 - 5.533.074
Fundos públicos e equiparados - 243.125 - - - 243.125
Obrigações diversas - 6.812.319 - 5.247.790 - 12.060.109
Outros títulos de capital 3.115.162 - 2.884.882 - 6.000.044 -

3.115.162 9.629.718 2.884.882 8.206.590 6.000.044 17.836.308

2013

2014

 

 

Durante os exercícios de 2014 e 2013, o valor das subscrições ascendeu a 5.527 dólares dos Estados Unidos e 
5.447.067 dólares dos Estados Unidos, respetivamente.  Nas mesmas datas, o valor dos resgates ascendeu a 
305.848 dólares dos Estados Unidos e 5.090.467 dólares dos Estados Unidos, respetivamente. 

O Fundo não cobra comissões de subscrição.  Por outro lado, apenas é cobrada comissão de resgate, caso o 
resgate seja efetuado até 180 dias após a data de subscrição (inclusive).  A comissão de resgate cobrada é de 
1% sobre o valor do resgate. Em 2014 foi cobrada uma comissão de resgate de 56 dólares dos Estados Unidos. 
Em 2013, não foram cobradas comissões de resgate em virtude de todos resgates terem sido efetuados 180 
dias após a data de subscrição. 
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3. CARTEIRA DE TÍTULOS E DISPONIBILIDADES 

O detalhe da carteira de títulos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 é apresentado nos Anexos I e II, 
respetivamente.  

O movimento ocorrido nas rubricas de disponibilidades durante os exercícios de 2013 e 2014 foi o seguinte: 

Depósitos à 
ordem

Saldos em 31 de dezembro de 2012 1.928.285

.   Aumentos -

.   Reduções (1.043.643)

Saldos em 31 de dezembro de 2013 884.642

.   Aumentos 421.274

.   Reduções -

Saldos em 31 de dezembro de 2014 1.305.916
 

 

Em 31 de dezembro de 2014 e 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%. 

 

4. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

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

a) Especialização 

O Fundo regista as suas receitas e despesas de acordo com o princípio da especialização, 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 efetuada apenas a partir 
da data de aquisição dos respetivos títulos. 

b) Reconhecimento de juros de aplicações 

Os juros das aplicações são reconhecidos na demonstração dos resultados do exercício em que se 
vencem, independentemente do momento em que são recebidos.  Os juros são registados pelo 
montante bruto, sendo o respetivo Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) 
reconhecido na demonstração dos resultados do exercício na rubrica “Impostos sobre o rendimento” 
(Nota 9). 
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c)  Rendimento de títulos 

A rubrica de rendimento de títulos e outros ativos corresponde a dividendos, os quais são registados 
na demonstração dos resultados do período em que são recebidos ou quando o emitente procede à 
sua divulgação. 

d)  Carteira de títulos 

As compras de títulos são registadas na data de transação, pelo valor efetivo 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. 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 
“BID” 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. 

As mais e menos-valias apuradas de acordo com os critérios de valorização descritos anteriormente, 
são reconhecidas na demonstração dos resultados do exercício nas rubricas “Ganhos ou perdas em 
operações financeiras”, por contrapartida das rubricas “Mais-valias” e “Menos-valias” do ativo. 

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

e) 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 líquido do património do Fundo pelo número de unidades de participação 
em circulação. Para efeitos exclusivos de obtenção de um valor da unidade de participação no final de 
cada ano civil, é calculado um valor da unidade de participação no último dia de cada ano civil, sendo 
que tal valor não tem qualquer relevância para efeitos de subscrições e resgates do Fundo, exceto 
caso essa data coincida com o segundo dia útil de cada semana. 

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

A rubrica "Variações patrimoniais" resulta da diferença entre o valor de subscrição ou resgate 
relativamente ao valor base da unidade de participação na data de subscrição ou resgate, 
respetivamente.   



BANCO BIC-BRASIL 
FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 
(Montantes expressos em dólares dos Estados Unidos) 
 

 

 

RELATÓRIO E CONTAS 31 DE DEZEMBRO DE 2014 

23 

 

f) Comissão de gestão 

A comissão de gestão corresponde à remuneração da sociedade responsável pela gestão do 
património do Fundo. De acordo com o regulamento de gestão do Fundo, esta comissão apresenta 
uma componente fixa calculada diariamente, por aplicação de uma taxa anual de 1,00% sobre o valor 
global do Fundo, sendo a sua liquidação efetuada 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 objetivo traçado, 
acrescentando-lhe ainda a obrigatoriedade de recuperar a diferença para o objetivo não alcançado no 
período anterior e assim sucessivamente. 

A comissão de gestão é registada na rubrica “Comissões e taxas – Outras, de operações correntes” 
da demonstração dos resultados, por contrapartida da rubrica “Comissões a pagar” do balanço. 

Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, a rentabilidade do Fundo era inferior à do benchmark pelo que 
não foi calculada comissão de performance. 

g)  Comissão de depósito 

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

A comissão de depósito é registada na rubrica “Comissões e taxas – Outras, de operações correntes” 
da demonstração dos resultados, por contrapartida da rubrica “Comissões a pagar” do balanço. 

h) Taxa de supervisão 

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

i)  Operações em moeda estrangeira  

Os ativos 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 exercício, respetivamente. 
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5. COMPONENTES DO RESULTADO DO FUNDO 

Estas rubricas têm a seguinte composição: 

 

PROVEITOS 

2014
Ganhos de capital

Mais Mais
valias valias Rendimento

potenciais efetivas Total Vencidos Decorridos Total de títulos Total

Operações à vista:
Obrigações 167.454 63.864 231.318 401.562 112.897 514.459 - 745.777
Outros títulos de capital - 15.500 15.500 - - - 14.964 30.464
Depósitos - 54 54 1.752 - 1.752 - 1.806
Operações cambiais - 185 185 - - - - 185

167.454 79.603 247.057 403.314 112.897 516.211 14.964 778.232

Juros

 

2013
Ganhos de capital

Mais Mais
valias valias

potenciais efetivas Total Vencidos Decorridos Total Total

Operações à vista:
Obrigações 11.025 110.168 121.193 388.864 114.657 503.521 624.714
Outros títulos de capital - 16.170 16.170 - - - 16.170
Depósitos - 445 445 2.531 4 2.535 2.980
Operações cambiais - 3 3 - - - 3

11.025 126.786 137.811 391.395 114.661 506.056 643.867

Juros

 

 

Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, os juros decorridos líquidos de imposto ascendiam a 90.318 dólares dos 
Estados Unidos e 91.034 dólares dos Estados Unidos, respetivamente (Nota 17). 
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CUSTOS 

2014
Perdas de capital

Menos Menos
valias valias

potenciais efetivas Total Vencidas Decorridas Total Total
(Notas 18 e 19)

Operações à vista:
Obrigações 235.455 2.827 238.282 - - - 238.282
Outros títulos de capital 38.673 35.912 74.585 - - - 74.585
Depósitos - 454 454 - - - 454
Operações cambiais - 17 17 - - - 17

Comissões:
De gestão - - - 101.057 9.045 110.102 110.102
De depósito - - - 8.899 13.122 22.021 22.021
Taxa de supervisão - - - 3.236 633 3.869 3.869
Da carteira de títulos - - - 7.476 - 7.476 7.476
Outras comissões - - - 4.630 6.720 11.350 11.350

274.128 39.210 313.338 125.298 29.520 154.818 468.156

Comissões

 

 
2013

Perdas de capital
Menos Menos
valias valias

potenciais efetivas Total Vencidas Decorridas Total Total
(Notas 18 e 19)

Operações à vista:
Obrigações 568.044 217.345 785.389 - - - 785.389
Outros títulos de capital 8.117 99.384 107.501 - - - 107.501
Depósitos - 685 685 - - - 685
Operações cambiais - 14 14 - - - 14

Comissões:
De gestão - - - 99.200 9.019 108.219 108.219
De depósito - - - 19.840 7.128 21.644 21.644
Taxa de supervisão - - - 3.266 643 3.909 3.909
Da carteira de títulos - - - 24.911 - 24.911 24.911

Outras comissões - - - 5.344 7.294 12.638 12.638
576.161 317.428 893.589 152.561 24.084 171.321 1.064.910

Comissões

 

  

9. IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO 

Em conformidade com o Artigo 22º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, os rendimentos obtidos pelos fundos de 
investimento mobiliário, são tributados da seguinte forma: 

 . 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%. 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%; 
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 . 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); 

 . As mais-valias realizadas em ações, contratos de futuros, obrigações e em outros instrumentos de 
dívida, 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; 

 . Os dividendos recebidos de empresas estrangeiras são tributados em 20% sobre o respetivo 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; 

 . Os dividendos recebidos de empresas nacionais são tributados à taxa de 28%; 

 . Os ganhos realizados em operações cambiais a prazo são tributados à taxa de 28% quando obtidos em 
território nacional, e à taxa de 25%, quando resultem de operações com não residentes.  Os ganhos 
para efeitos fiscais são calculados com base na diferença entre as taxas spot e forward contratadas no 
início das operações. 

 

Regime fiscal aplicável a partir de 1 de julho de 2015 

Foi publicado o Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13 de janeiro, que aprova o novo regime fiscal aplicável aos 
organismos de investimento coletivo, nomeadamente aos fundos de investimento mobiliário. 

O novo regime assenta no método de tributação “à saída”, ou seja, a tributação passa essencialmente a ter 
impacto na esfera dos investidores.  Por outro lado, é criada uma taxa, em sede de Imposto do Selo, incidente 
sobre o ativo líquido dos fundos de investimento mobiliário.  

Os fundos de investimento mobiliário passam a ser sujeitos à taxa geral de Imposto Sobre o Rendimento das 
Pessoas Coletivas (IRC) sobre o seu resultado líquido, expurgado, contudo, dos rendimentos (e respetivos 
gastos associados) de capitais e mais-valias, tal como qualificados para efeitos de IRS, com exclusão dos 
provenientes de entidades com residência ou domicílio em país, território ou região sujeito a um regime fiscal 
claramente mais favorável constante de lista aprovada por portaria. 

Não relevam, igualmente, para efeitos de determinação do lucro tributável os rendimentos, incluindo os 
descontos, e gastos relativos a comissões de gestão e outras comissões que revertam para os fundos de 
investimento mobiliário, bem como os gastos não dedutíveis previstos no Código do IRC. 

O novo regime entra em vigor a partir de 1 de julho de 2015, sendo, ainda, previsto um regime transitório que 
permite acomodar a transição para o novo regime, através do qual: 

 - Os fundos de investimento mobiliário devem apurar o imposto devido, de acordo com as regras ainda 
em vigor, por referência ao período decorrente até 30 de junho de 2015 e proceder à sua entrega, no 
prazo de 120 dias após a entrada em vigor das novas regras; 
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 - Existindo rendimentos adiantados ainda não reconhecidos em resultados, cujo imposto já tenha sido 
entregue até àquela data, e, bem assim, rendimentos ainda não recebidos, mas já reconhecidos em 
resultados, cujo imposto ainda não tenha sido entregue, o saldo líquido de imposto refletido nas 
respetivas rubricas de ativo e passivo, deduzido ou acrescido do imposto eventualmente reembolsado 
aos participantes isentos e ainda não compensado, deve (i) sendo credor, ser entregue ao Estado e (ii) 
sendo devedor, ser solicitado o seu reembolso, ambos no prazo de 120 dias após a entrada em vigor 
das novas regras; 

  - As mais-valias e menos-valias resultantes da alienação de ativos adquiridos na vigência das regras 
ainda em vigor são tributadas nos termos destas, mas apenas por referência ao exercício em que os 
respetivos ativos venham a ser resgatados, reembolsados, amortizados, liquidados ou transmitidos, 
considerando-se como valor de realização o seu valor de mercado em 1 de julho de 2015 e aplicando-
se o método FIFO. 

Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, a rubrica da demonstração dos resultados de “Impostos” apresentava a 
seguinte composição:  

 

2014 2013

Impostos sobre o rendimento - Impostos pagos em Portugal:
. Juros da carteira de títulos 94.317 107.267
. Juros de depósitos à ordem 497 731
. Outros rendimentos 749 625

95.563 108.623

Impostos sobre o rendimento - Impostos pagos no estrangeiro:
. Outros rendimentos 2.245 -

97.808 108.623

Impostos indiretos pagos em Portugal - Imposto do Selo 264 773
98.072 109.396

 

 

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 ações 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 respetivo 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 Fundo 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 exercício – Provisões para encargos” ou “Reposição e anulação de provisões – Provisões para 
encargos”, por contrapartida da rubrica do balanço “Provisões para encargos”. 
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Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013, o movimento ocorrido na rubrica “Provisões 
para encargos” foi como segue: 

2014
31-12-2013 Aumentos Reposições 31-12-2014

Provisões para encargos - 170.368 (170.368) -

2013
31-12-2012 Aumentos Reposições 31-12-2013

Provisões para encargos - 51.654 (51.654) -
 

 

Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, o Fundo não tinha registado impostos diferidos passivos dado que as 
valias potenciais geradas a partir de 1 de abril de 2013 eram negativas nessas datas. 

 

11. EXPOSIÇÃO AO RISCO CAMBIAL  

Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, o Fundo detinha depósitos à ordem no montante de 50 dólares dos 
Estados Unidos e 82 dólares dos Estados Unidos, expressos em euros, respetivamente.  

Nestas datas, não existem operações de cobertura de risco cambial em aberto. 

 

12. EXPOSIÇÃO AO RISCO DE TAXA DE JURO 

Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, os prazos residuais até à data de vencimento dos ativos com taxa de juro 
fixa apresentavam a seguinte composição (inclui juros corridos): 

Valor da carteira
Maturidade 2014 2013

Até 1 ano 505.614 508.416
De 1 a 3 anos 511.763 1.015.232
De 3 a 5 anos 940.300 1.433.482
De 5 a 7 anos 1.497.294 963.367
Superior a 7 anos 5.173.518 5.196.337
Total 8.628.488 9.116.834
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15. ENCARGOS IMPUTADOS 

Os encargos imputados ao Fundo durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 apresentam 
o seguinte detalhe: 

Encargos Valor %VLGF(1)

Comissão de gestão fixa 110.102 1,00%
Comissão de depósito 22.021 0,20%
Taxa de supervisão 3.869 0,04%
Custos de auditoria 11.350 0,10%
Publicações 3.011 0,03%
Total 150.353

Valor médio líquido global do Fundo 10.990.311
Taxa de encargos correntes (TEC) 1,37%

2014

 

Encargos Valor %VLGF(1)

Comissão de gestão fixa 108.219 1,00%
Comissão de depósito 21.644 0,20%
Taxa de supervisão 3.909 0,04%
Custos de auditoria 12.638 0,12%
Publicações 1.649 0,02%
Total 148.059

Valor médio líquido global do Fundo 10.791.859
Taxa de encargos correntes (TEC) 1,37%

(1) Percentagens calculadas sobre a média diária do valor do Fundo relativa ao período de referência.

2013

 

 

No seguimento da publicação do Regulamento da CMVM n.º 5/2013, de 9 de setembro, e de acordo com o seu 
artigo 68º, a taxa global de custos passou a ser denominada taxa de encargos correntes e consiste no quociente 
entre a soma da comissão de gestão fixa, a comissão de depósito, a taxa de supervisão, os custos de auditoria 
e os outros custos correntes, num dado período, e o valor médio líquido global do Fundo nesse mesmo período.  
Adicionalmente, o cálculo da taxa de encargos correntes de um Fundo que estime investir mais de 30% do seu 
valor líquido global noutros fundos, inclui as taxas de encargos correntes dos fundos em que invista.  Por outro 
lado, a taxa de encargos correntes não inclui os seguintes encargos: (i) componente variável da comissão de 
gestão; (ii) custos de transação não associados à aquisição, resgate ou transferência de unidades de 
participação; (iii) juros suportados; e (iv) custos relacionados com a detenção de instrumentos financeiros 
derivados. 

 



BANCO BIC-BRASIL 
FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 
(Montantes expressos em dólares dos Estados Unidos) 
 

 

 

RELATÓRIO E CONTAS 31 DE DEZEMBRO DE 2014 

30 

 

17. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS - ATIVO  

Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, estas rubricas têm a seguinte composição: 

2014 2013

Acréscimos de proveitos:
. Juros da carteira de títulos (Notas 3 e 5) 90.318 91.031
. Juros de depósitos à ordem (Nota 5) - 3

90.318 91.034

Despesas com custo diferido:
. Juros da carteira de títulos (Nota 3) 9.271 7.918

99.589 98.952
 

 

18. OUTRAS CONTAS DE CREDORES 

Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, esta rubrica tem a seguinte composição: 

2014 2013

Comissões e taxas a pagar:
. Comissão de depósito 11.324 5.324
. Custos de auditoria 6.720 7.294
. Taxa de supervisão 633 643
. Comissão de gestão fixa 56 -

18.733 13.261
Estado e outros entes públicos:
. Imposto sobre juros da carteira de títulos 95.094 105.755
. Outros 749 16

114.576 119.032
 

 

Em 31 de dezembro de 2014, a rubrica “Comissão de depósito” refere-se às comissões de depósito dos meses 
de junho a dezembro de 2014, as quais foram liquidadas pelo Fundo no início de 2015. 
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19. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS - PASSIVO 

Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, esta rubrica tem a seguinte composição: 

2014 2013

Comissão de gestão fixa 8.989 9.019
Comissão de depósito 1.798 1.804

10.787 10.823
Outras operações a regularizar 14 -

10.801 10.823
 

  

As rubricas “Comissão de gestão” e “Comissão de depósito” referem-se às comissões de gestão e de depósito 
dos meses de dezembro de 2014 e 2013, as quais apenas são devidas pelo Fundo nos meses de março de 
2015 e 2014, respetivamente. 

 

20. REPOSIÇÃO E ANULAÇÃO DE PROVISÕES 

Em 2013, 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 inferior ao benchmark definido. 
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ANEXO I 
 
 

INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

(Montantes expressos em dólares dos Estados Unidos)

Custo de Mais Menos Valor de Juro Valor de 
aquis ição valias valias mercado corrido balanço

(Nota 17)
Valores Mobiliários Cotados

Mercado de Bolsa de Estados Membros UE 
Títulos de dívida pública:

BRAZ 2.625% 01/05/23 486.000 - (28.500) 457.500 5.104 462.604

Obrigações diversas:
BRF 5,875% 06/06/22 546.250 - (14.385) 531.865 1.567 533.432
Odebre 6,75% 10/1/22 567.690 - (54.499) 513.191 2.461 515.652
ITAU 5,65% 03/19/22 500.150 6.045 - 506.195 6.341 512.536
HSBC 4% 05/11/16 524.375 - (14.790) 509.585 2.178 511.763
Norbr 3,625% 11/9/15 503.750 - (190) 503.560 2.054 505.614
Miner 7,75% 1/31/23 515.000 - (25.315) 489.685 13.884 503.569
BABC 7,875% 04/08/20 474.250 - (10.291) 463.959 6.458 470.417
Gerdau 4,75% 4/15/23 479.500 - (17.100) 462.400 3.958 466.358
Andrgi 4,0% 04/30/18 476.250 - (42.285) 433.965 2.667 436.632
Suzan 5,875% 1/23/21 251.750 2.410 - 254.160 5.124 259.284

BRProp 9% Perpetual 261.125 - (14.518) 246.608 4.150 250.758
CAIXBR 7,25% 7/23/24 200.000 - (8.090) 191.910 5.059 196.969
PETBRA Float 011519 200.000 - (23.470) 176.530 811 177.341

5.500.090 8.455 (224.932) 5.283.613 56.712 5.340.325

Mercado de Bolsa de Estados Não Membros UE 
Obrigações diversas:

Hyperm 6,5% 04/20/21 531.625 - (4.685) 526.940 5.056 531.996
DAYCOV 5 3/4 03/19/1 497.575 - (360) 497.215 6.453 503.668
Braske 5,375% 5/2/22 475.500 13.750 - 489.250 3.464 492.714
ValeB 4,375% 1/11/22 248.054 - (8.672) 239.383 4.108 243.491
Esal 6,25% 02/05/23 256.250 - (18.868) 237.383 5.920 243.303
Petro 5,375% 1/27/21 277.525 - (46.498) 231.028 4.569 235.597
BANBRA 9 06/29/49 244.250 - (12.225) 232.025 600 232.625

2.530.779 13.750 (91.307) 2.453.223 30.170 2.483.393
Outros valores mobiliários:

IShares MSCI Brazil 587.223 - (38.673) 548.550 - 548.550

Outros Valores
Valores Mobiliários Estrangeiros Não Cotados

Obrigações diversas:
Brades 5,75% 3/1/22 502.400 9.505 - 511.905 7.603 519.508

9.606.492 31.710 (383.412) 9.254.790 99.589 9.354.379  
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ANEXO II 
 

 

Custo de Mais Menos Valor de Juro Valor de 
aquisição valias valias mercado corrido balanço

(Nota 17)
Valores Mobiliários Cotados

Mercado de Bolsa de Estados Membros UE 
Títulos de dívida pública:

BRAZ 2.625% 01/05/23 486.000 - (57.250) 428.750 5.104 433.854

Obrigações diversas:
Odebre 6,75% 10/1/22 592.949 8.150 - 601.099 2.571 603.670
Sabes 6,25% 12/16/20 516.750 - (2.375) 514.375 970 515.345
HSBC 4% 05/11/16 524.375 - (13.375) 511.000 2.178 513.178
BMG 6,5% 3/14/14 503.750 - (2.990) 500.760 7.656 508.416
Norbr 3,625% 11/9/15 503.750 - (3.750) 500.000 2.054 502.054
BNDES 5,75% 09/26/23 501.274 - (8.359) 492.915 6.006 498.921
CAIXBR 4,5% 10/03/18 496.773 - (3.023) 493.750 4.350 498.100
BRF 5,875% 06/06/22 546.250 - (51.560) 494.690 1.567 496.257
ITAU 5,65% 03/19/22 500.150 - (20.650) 479.500 6.341 485.841
Andrgi 4,0% 04/30/18 476.250 - (1.560) 474.690 2.667 477.357
BABC 7,875% 04/08/20 474.250 - (32.688) 441.562 6.458 448.020
BRProp 9,% Perpetual 261.125 - (12.275) 248.850 4.150 253.000
Suzan 5,875% 1/23/21 251.750 - (9.563) 242.187 5.124 247.311
BBras 5,875% 1/26/22 243.125 - (3.125) 240.000 5.916 245.916
Gerdau 4,75% 4/15/23 230.250 2.875 - 233.125 1.979 235.104
Fibria 6,75%03/03/21 221.400 - (3.650) 217.750 3.510 221.260
PETBRA Float 011519 200.000 - (4.250) 195.750 813 196.563

7.044.171 11.025 (173.193) 6.882.003 64.310 6.946.313

Mercado de Bolsa de Estados Não Membros UE 
Obrigações diversas:

Petro 5,375% 1/27/21 543.225 - (48.165) 495.060 9.138 504.198
ValeB 4,375% 1/11/22 248.054 - (5.044) 243.010 4.108 247.118
Esal 6,25% 02/05/23 251.250 - (28.750) 222.500 5.036 227.536

1.042.529 - (81.959) 960.570 18.282 978.852
Outros valores mobiliários:

IShares MSCI Brazil 566.617 - (8.117) 558.500 - 558.500

Outros Valores
Valores Mobiliários Estrangeiros Não Cotados

Obrigações diversas:
Brades 5,75% 3/1/22 502.400 - (13.650) 488.750 7.603 496.353
BTG 4,5% 04/17/18 497.240 - (42.865) 454.375 3.650 458.025

999.640 - (56.515) 943.125 11.253 954.378
10.138.957 11.025 (377.034) 9.772.948 98.949 9.871.897

INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

(Montantes expressos em dólares dos Estados Unidos)

 

 






