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1. CARACTERIZAÇÃO DO FUNDO 

 

1.1. HISTORIAL E OBJETIVO DO FUNDO 

A denominação do FUNDO é ”Banco BIC-Brasil - Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário 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 no Largo Duque de Cadaval nº 17 – 1º andar, fração J 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, 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 e o Banco Invest, S.A., na sua 
sede na Av. Engº Duarte Pacheco, Torre 1, 11º andar, em Lisboa, através dos seus balcões e através do site 
www.bancoinvest.pt, para os clientes que tenham aderido a este serviço. 

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. 
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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).  

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. 
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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. 

 

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 30 de junho de 2016

Comissões

 

 

2. EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE DO FUNDO 

2.1. ENQUADRAMENTO MACRO-ECONÓMICO – PRINCIPAIS TEMAS 

Estados Unidos  

Nos EUA, o ano foi positivo no campo económico, com bons indicadores de emprego, consumo e investimento. 
O ritmo de recuperação não sofreu grandes perturbações ao longo do primeiro semestre e a economia 
americana encontra-se próxima da capacidade máxima. Mesmo assim, a inflação não deu sinais de 
convergência para a meta de 2%. Nesse cenário, a Federal Reserve não deu sinais de que elevará os juros no 
curto e médio prazo e a inclinação da curva de juros diminuiu ficando quase plana. 

Em novembro serão realizadas as eleições presidenciais nos EUA. Apesar de ainda ser a favorita, a candidatura 
de Hillary Clinton vem perdendo momento devido ao envolvimento da democrata em escândalos envolvendo o 
uso de contas de email secretas quando era secretária de estado e, mais recentemente, o vazamento de emails 
implicando favorecimento a ela por membros do partido Democrata nas primárias.  

A possibilidade da vitória de Trump gera incertezas quanto ao futuro da economia norte americana. Com uma 
agenda anti livre comércio, o candidato ameaça a parceria transpacífico e acordo de parceria transatlântica de 
comércio e investimento, acordos económicos que vêm sendo costurados pela administração Obama. Também 
existe o risco de novas incursões militares ao estilo do Iraque e do Afeganistão, com impato social e fiscal 
bastante negativo. 
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Europa 

No evento mais significativo do ano, o Reino Unido votou pela saída da União Europeia. O resultado 
surpreendeu a todos e teve forte impato nos preços, com desvalorização da libra esterlina e queda nas bolsas 
europeias. 

O impato doméstico da votação foi instantâneo. O primeiro ministro David Cameron anunciou no dia seguinte à 
votação que iria renunciar ao cargo, e, posteriormente, Theresa May assumiu o posto. Ela deverá agora 
conduzir o acionamento do artigo 50 do Tratado de Lisboa, que regula a saída de países membros da União 
Europeia. 

Os resultados apurados mostraram claramente a divisão entre os países do Reino Unido, e aumentou a chance 
de fragmentação política da região. A Escócia, que realizou referendo em 2014 e decidiu pela permanência na 
Grã Bretanha, votou maioritariamente pela permanência na União Européia e pode buscar a independência 
como forma de se manter no bloco europeu. 

 

 

Commodities 

O destaque do semestre foi a reversão da tendência de queda de preços das commodities, predominante desde 
a crise de 2008, favorecendo ganhos para os emergentes. Destaque para o petróleo, que subiu 30,5%, e 
impulsionou a bolsa brasileira, e o minério de ferro, que subiu 27,75%. Esta valorização aliviou as empresas do 
setor, inclusive a brasileira Vale. 
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CRB SPOT INDICES 

 

Fonte: Bloomberg 

 

IRON ORE SPOT PRICE 62% Fe 

 

Fonte: Bloomberg 
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Brasil 

Em abril, a câmara dos deputados aceitou o pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff por 367 
votos, 25 a mais do que o necessário. O senado ainda precisa ratificar a decisão, algo que deve ocorrer no início 
do segundo semestre. O presidente em exercício desde então, Michel Temer, sinalizou uma agenda de reformas 
económicas visando o reequilíbrio das finanças públicas, mas ainda é incerto se ele terá o capital político para 
fazer avançar essas medidas. Após a votação definitiva do impeachment no senado devemos ter mais clareza 
quanto a isso. 

A nova equipe económica conta com o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, para o Ministério da 
Fazenda e um time que conta com a confiança do mercado. Meirelles anunciou algumas medidas fiscais que 
pretende levar adiante, entre elas as mais importantes são: (i) teto para o gasto público, (ii) reforma na 
previdência social, (iii) mudanças na política de subsídios, (iv) flexibilização dos investimentos da Petrobras no 
pré-sal. 

Para o Banco Central foi nomeado Ilan Goldfajn, até então economista chefe do Itaú, que renovou a diretoria da 
instituição. Essa troca no Banco Central fez o mercado esperar os juros no patamar atual por mais tempo e 
menor inflação no longo prazo. O Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa Selic em 14,25% 
durante todo o primeiro semestre, mas deve realizar algum corte de juros até o final do ano. 

 

CURVA DE JUROS DEZ/15 COMPARADO A JUN/16 

 

Fonte: Bloomberg 
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2.2. POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO 

O Brasil mostrou um dos melhores retornos no primeiro semestre comparado ao resto do mundo. A melhora das 
expetativas quanto ao país motivada pela troca de governo aliada com o ambiente internacional de alta liquidez 
e retornos baixos, que aumentam o apetite de risco dos investidores. O EWZ ganhou 46.8% YTD. 

O fundo teve boa performance no primeiro semestre. Com alocações estratégicas, pudemos aproveitar ganhos 
em crédito e equities, retornamos valorização de 16.8% nos seis primeiros meses. Destaque positivo para o 
títulos soberanos e de empresas estatais, que renderam cerca de 20% nos primeiros seis meses do ano. 

 

2.3. EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE DO FUNDO 

Em 30 de junho de 2016, o montante sob gestão do Fundo ascendia a 10.685.755 USD, sendo o valor da 
unidade de participação de 105,0325 USD e havendo em circulação 101.737,5195 unidades de participação. 

No quadro seguinte apresenta-se a demonstração do património do fundo com referência a 30 de junho de 
2016: 

Rubrica Montante

Valores mobiliários $8.737.059

Saldos bancários $1.885.155

Outros Ativos $111.409

Total Ativos $10.733.622

Passivo $47.867

Valor Líquido do Inventário $10.685.755
 

 

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 2016 : 

Mês Valor da UP Nº de UP's
Montante sob 

gestão

janeiro 89,7666 101.737,5195 $9.132.632

fevereiro 91,1000 101.737,5195 $9.268.297

março 98,4856 101.737,5195 $10.019.690

abril 101,5732 101.737,5195 $10.333.808

maio 101,1846 101.737,5195 $10.294.270

junho 105,0325 101.737,5195 $10.685.755

* Valores de final 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: 

30/06/16 2015 2014 2013 2012 2011

Volume Total sob Gestão $10.685.755 $9.250.106 $10.534.918 $10.626.687 $10.768.003 $9.967.691

Valor das UP's $105,0325 $90,9212 $104,0834 $102,1743 $106,9786 $99,6262

Nº de UP's 101.737,5195 101.737,5195 101.216,0505 104.005,3807 100.655,6369 100.050,8890

Nº Participantes 10 10 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: 

105,0325

87 $

90 $

93 $

96 $

99 $

102 $

105 $

108 $

111 $

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA UP

 

No periodo compreendido entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2016 os custos com comissões de gestão e de 
depósito ascenderam respetivamente a 49.163 USD e 9.833 USD. Relativamente aos custos e proveitos do 
Fundo, os mesmos ascenderam ao montante total de 87.020 USD e 1.522.669 USD respetivamente. 

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

30/06/16 2015 2014 2013 2012 2011

Proveitos (totais) $1.522.669 $535.268 $948.600 $729.781 $1.171.029 $142.221

Custos (totais) $87.020 $1.873.335 $740.048 $1.227.697 $434.586 $179.530

Comissão de gestão

    - Fixa $49.163 $100.818 $110.102 $108.219 $104.257 $33.451

    - Variável $0 $0 $0 $0 $50.871 $0

Comissão de depósito $9.833 $20.164 $22.021 $21.644 $20.851 $6.690

Comissões de transacção $5.303 $7.002 $7.476 $24.911 $16.076 $1.808  
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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: 

ult. 12 meses 2015 2014 2013 2012

Rendibilidade 2,21% -12,65% 1,87% -4,49% 7,38%

Risco 5 4 4 4 3
 

 

Acresce referir, dando cumprimento ao disposto no art. 72º do Regulamento nº 2/2015 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 apresentadas não incluem comissões de subscrição e/ou resgate e 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 30 DE JUNHO DE 2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.6. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS 

Em 30 de junho 2016 o Fundo não tinha posições em aberto com instrumentos derivados. 

 

 

 

 

Principais activos em carteira %

Divida Publica Brasil 2 5/8 2023|01|05 17,28%

IShares MSCI Brazil 10,23%

BNDES 5 3/4 2023|09|26 4,74%

BRMLBZ 8 1/2  2049|01|29 4,61%

CSANBZ  5 2029|03|14 4,45%

Total 41,31%

Liquidez
17%

ETF's
10%

Dívida Pública 
22%

Obrigações 
51%
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2.7. MOVIMENTOS OCORRIDOS NOS ATIVOS DO OICVM 

Os movimentos ocorridos nos ativos do Fundo até 30 de junho de 2016 foram os que se 
seguidamente se discriminam: 

Rubrica Montante

Rendimento do investimento 56.010 €

Custos de gestão 33.335 €

Custos de depósito 6.667 €

Outros encargos, taxas e depósitos 6.700 €

Custos de negociação 3.110 €

Aumento ou diminuição da conta de capital -3.110.014 €

Alteração que afete os ativos e passivos 0 €

Lucro líquido -357.516 €
 

 

2.8. PERSPETIVAS PARA 2016 

Com a confirmação do impeachment no Senado, que deve ocorrer em agosto, temos a expetativa de que alguns 
investidores possam alocar nos ativos brasileiros. Algumas casas de análise, exemplo Eurasia, ainda estão com 
uma possibilidade de 20% ~ 10% de Dilma retornar ao cargo de presidente, probabilidade que acreditamos ser 
um tail risk. A partir de então, a melhora no sentimento do mercado deve ocorrer menos por melhoras na 
confiança e dependerá mais de medidas concretas do governo federal para equilibrar as contas públicas. Uma 
eventual rejeição do impeachment, deverá aumentar consideravelmente o prémio de risco do país e piorar 
consideravelmente todas as expetativas de recuperação. 

O saldo do Brexit foi no geral positivo para os mercados emergentes, e em especial para o Brasil, advindos de 
uma coordenação maior dos bancos centrais e da baixa exposição do país à economia bretã. As sinalizações de 
diversas autoridades monetárias em países desenvolvidos que, em face aos eventos recentes, os juros ficarão 
estacionados no nível atual por mais tempo, geraram um fluxo de capital para as economias emergentes. 

Esperamos no segundo semestre o início do ciclo de corte de juros, que pode perdurar durante o ano de 2017. 
Esse novo ciclo é de suma importância para as empresas e retomada do crescimento económico. Uma das 
principais despesas das companhias brasileiras, devido à alavancagem geral alcançada nos últimos anos, são 
despesas financeiras. O crédito precisa voltar a se aquecer para aumentar o dinamismo económico e uma 
retomada consistente de crescimento para os próximos anos. 

Nossa expetativa é que o Brasil já apresente números positivos de crescimento económico no último quarto do 
ano, mas ainda apresentará um número fraco para o ano de 2016, algo em torno de -3,3% de redução do PIB. 

Como risco, iremos acompanhar a evolução do juro nos Estados Unidos e a retomada da valorização da moeda 
americana. Os preços das commodities parecem ter se estabilizado, contudo trazem preocupações para as 
empresas exportadoras brasileiras. Ainda sobre riscos globais, a depreciação da moeda Chinesa é um risco 
importante para as exportações brasileiras. 
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A dinâmica interna continua apresentando grandes riscos, menores que nos últimos semestres, mas ainda 
persistentes. Qualquer falha nas propostas de reforma fiscal pode abalar fortemente a credibilidade do novo 
governo, impactando os preços dos ativos. No lado empresarial, os riscos junto à lava-jato vem se minorando 
enquanto a investigação parte para o âmbito político, tendo como novos investigados senadores e deputados. 

Dessa forma, acreditamos que o cenário ainda deve ser conturbado, porém os preços dos ativos brasileiros 
ainda contam com um prémio para fazer frente a esses desafios. 

 

2.9. ALTERAÇÃO DO REGIME FISCAL APLICÁVEL AOS OIC 

O Decreto-Lei nº 7/2015, de 13 de Janeiro, aprovou um novo regime fiscal aplicável aos OIC o qual entrou em 
vigor em 1 de Julho de 2015 que teve impato na esfera de tributação dos fundos e dos participantes. 

A tributação na esfera dos participantes, ao abrigo do novo regime, passou a assentar numa lógica de 
“tributação à saída”. Assim, desde 1 de Julho de 2015, a tributação incide apenas sobre a parte dos rendimentos 
gerados a partir desta data sendo que a valia apurada no resgate ou transmissão onerosa da unidade de 
participação é dada pela diferença entre o valor de realização e o valor de aquisição / subscrição da unidade de 
participação, exceto quanto a unidades de participação adquiridas / subscritas antes de 1 de julho de 2015, em 
que a valia apurada no resgate ou transmissão onerosa da unidade de participação, é dada pela diferença entre 
o valor de realização e o valor da unidade de participação que reflita o preço de mercado de 30 de Junho de 
2015 (salvo se o valor de aquisição tiver sido superior).  

No âmbito do Fundo este passou a estar sujeito à taxa geral do Imposto sobre o Rendimento aplicável sobre o 
lucro tributável, o qual corresponde ao resultado líquido do exercício, deduzido dos rendimentos (e gastos) de 
capital, prediais e mais-valias obtidas, bem como dos rendimentos, incluindo os descontos, e gastos relativos a 
comissões de gestão e outras comissões que revertam a seu favor. 

Também sobre o OIC passou a incidir Imposto de Selo apurado sobre o ativo líquido do respetivo Fundo. 

 

2.10. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) 

A 6 de Agosto de 2015 foi celebrado entre Portugal e os Estados Unidos um acordo intergovernamental (IGA – 

Model 1), para cumprimento pelas instituições financeiras portuguesas, das obrigações decorrentes do FATCA. 

O FATCA visa evitar a evasão ao pagamento de impostos nos Estados Unidos da América, por parte de 
residentes nesse país, através do investimento em veículos estrangeiros. 

O prazo inicial para a primeira comunicação de informação à administração fiscal portuguesa era o dia 31 de 
Julho de 2015.  

No entanto, em virtude do atraso verificado na assinatura do acordo este prazo tem vindo a ser sucessivamente 
prorrogado e em recente despacho da secretaria de estado dos assuntos fiscais foi estabelecido a data limite 
para a primeira comunicação o dia 30 de setembro de 2016.  
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2.11. 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 

 

 

________________________________ 
 Joaquim Maria Magalhães Luiz Gomes 

  Presidente 
 

 

_________________________________      _________________________________ 
      Nuno Miguel de Lemos Montes Pinto           Pedro Miguel Fernandes e Fernandes 

Vogal                         Vogal 
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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

BNDES 5 3/4 09/26/23 500.000 99,82% USD 7.507 506.617
BRAZIL 2 5/8 1/05/23 2.000.000 91,08% USD 25.521 1.847.021

1.3.3 Obrigações diversas

Andrgi 4,0% 04/30/18 200.000 71,67% USD 1.333 144.673
BABC 7,875% 04/08/20 200.000 100,93% USD 3.588 205.446
BANBRA 6 1/4 10/29/4 200.000 61,48% USD 2.604 125.558
BANBRA 9 06/29/49 250.000 77,39% USD 750 194.220
Brades 5,75% 3/1/22 250.000 103,63% USD 4.752 263.817
BRF 5,875% 06/06/22 250.000 106,73% USD 979 267.792
BRMLBZ 8 1/2 01/29/4 500.000 97,00% USD 8.146 493.121
CSANBZ 5 03/14/23 500.000 93,61% USD 7.361 475.406
DAYCOV 5 3/4 03/19/1 250.000 99,81% USD 4.033 253.558
EMBRBZ 5.696 09/16/2 250.000 103,50% USD 4.114 262.864
Gerdau 4,75% 4/15/23 250.000 85,23% USD 2.474 215.551
GLOPAR 5.307 05/11/2 250.000 101,11% USD 1.806 254.576
ITAU 5,65% 03/19/22 250.000 102,05% USD 3.963 259.075
PETBRA Float 011519 200.000 90,54% USD 1.169 182.255
Sabes 6,25% 12/16/20 200.000 99,63% USD 486 199.738
Suzan 5,875% 1/23/21 250.000 103,37% USD 6.405 264.823
USJACU 9 7/8 11/09/2 200.000 67,50% USD 2.359 137.359

1.5 Mercados regulamentados de Estado não membro da UE

1.5.3 Obrigações diversas

Braske 5,375% 5/2/22 200.000 98,10% USD 1.732 197.938
Esal 6,25% 02/05/23 250.000 97,95% USD 6.293 251.158
Miner 7,75% 1/31/23 250.000 102,00% USD 8.073 263.073
ValeB 4,375% 1/11/22 250.000 93,28% USD 5.135 238.342
VALEBZ 5,875 6/10/21 250.000 100,16% USD 816 251.206

1.5.10 Outros instrumentos financeiros

IShares MSCI Brazil 36.231 30,18 USD 0 1.093.270

7. LIQUIDEZ

7.1 À vista

7.1.2 Depósitos à ordem

BIC 0% 128  EUR 0 143
BIC .15%  USD 10 1.885.023

9. OUTROS VALORES A REGULARIZAR

9.2 Valores passivos
Valores passivos -40.973  USD -40.973
Valores passivos -6.210  EUR -6.894

B - Valor Líquido Global do Fundo: 10.685.755

D - Número de Unidades de Participação em Circulação: 101.737,5195

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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2015

Ativo bruto Mais-valias Menos-valias Ativo líquido Ativo líquido

CARTEIRA DE TÍTULOS CAPITAL DO FUNDO

21 Obrigações 3 7.514.538 263.357 (134.106) 7.643.789 7.206.206 61 Unidades de participação 1 10.173.752 10.173.752

23 Outros títulos de capital 3 896.768 196.502 - 1.093.270 921.361 62 Variações patrimoniais 1 4.651 4.651

TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS 8.411.306 459.859 (134.106) 8.737.059 8.127.567 64 Resultados transitados 1 (928.297) 409.771

66 Resultado líquido do período 1 1.435.649 (133.370)

TERCEIROS TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO 10.685.755 10.454.804

411+...+419 Contas de devedores - - - - -

TOTAL DOS VALORES A RECEBER - - - - - PROVISÕES ACUMULADAS

481 Provisões para encargos - -

DISPONIBILIDADES TOTAL DE PROVISÕES ACUMULADAS - -

12 Depósitos à ordem 3 1.885.155 - - 1.885.155 2.307.461

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.885.155 - - 1.885.155 2.307.461 TERCEIROS

423 Comissões a pagar 18 36.222 10.307

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 424+...+429 Outras contas de credores 18 1.290 46.976

51 Acréscimos de proveitos 17 96.137 - - 96.137 83.968 TOTAL DOS VALORES A PAGAR 37.512 57.283

52 Despesas com custo diferido 17 15.270 - - 15.270 3.409

TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ATIVOS 111.407 - - 111.407 87.377 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

55 Acréscimos de custos 17 10.354 10.318

58 Outros acréscimos e diferimentos - -

TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS PASSIVOS 10.354 10.318

TOTAL DO PASSIVO 47.866 67.601

TOTAL DO ATIVO 10.407.868 459.859 (134.106) 10.733.621 10.522.405 TOTAL DO CAPITAL E PASSIVO 10.733.621 10.522.405

1 101.737,5195 101.737,5195 1 105,0325 102,7625

O Contabilista Certif icado O Conselho de Administração

Notas 2016DESIGNAÇÃO

O Anexo faz parte integrante do balanço em 30 de junho de 2016.

Número total de unidades de participação em circulação Valor unitário da unidade de participação

2015

CAPITAL E PASSIVOATIVO

(Montantes expressos em dólares dos Estados Unidos)

DESIGNAÇÃOCÓDIGO
2016

CÓDIGO

BALANÇOS EM 30 DE JUNHO DE 2016 E 2015

Notas
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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 ativos 5.303 3.275 812+813 Da carteira de títulos e outros ativos 191.595 221.607

724+...+728 Outras, de operações correntes 15 65.639 68.381 811+814+817+818 Outros, de operações correntes 1.832 1.492

Perdas em operações financeiras Rendimentos de títulos e outros ativos

732+733 Na carteira de títulos e outros ativos 11.120 372.387 822+...+824/5 Da carteira de títulos e outros ativos 7.546 17.182

731+738 Outras, de operações correntes 1.029 24.143 Ganhos em operações f inanceiras

739 Em operações extrapatrimoniais 1 948 832+833 Na carteira de títulos e outros ativos 1.318.139 112.770

Impostos 831+838 Outros, em operações correntes 980 33.673

7411+7421 Impostos sobre o rendimento 1.132 50.748 839 De operações extrapatrimoniais - -

7412+7422 Impostos indiretos 2.688 106 Reposição e anulação de provisões

Provisões do período 851 Provisões para encargos - -

751 Provisões para encargos - -

77 Outros custos e perdas correntes 108 106 87 Outros proveitos e ganhos correntes 2.577 -

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 87.020 520.094 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 1.522.669 386.724

66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se > 0) 1.435.649 - 66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se < 0) - 133.370

TOTAL 1.522.669 520.094 TOTAL 1.522.669 520.094

(8x2/3/4/5)-(7x2/3) Resultados da carteira de títulos 1.500.858 (24.103) D-C Resultados eventuais - -

8x9-7x9 Resultados das operações extrapatrimoniais (1) (948) B+D-A-C+74 Resultados antes de imposto sobre o rendimento 1.439.469 (82.516)

B-A Resultados correntes 1.435.649 (133.370) B+D-A-C+7411/8+7421/8 Resultado líquido do período 1.435.649 (133.370)

O Conselho de Administração

CUSTOS E PERDAS

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS PERÍODOS DE SEIS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2016 E 2015

PROVEITOS E GANHOS

(Montantes expressos em dólares dos Estados Unidos)

CÓDIGO 2015

O Contabilista Certif icado

DESIGNAÇÃO 20162016 NotaNota 2015DESIGNAÇÃO CÓDIGO

O Anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2016.
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2016 2015

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO OIC

Recebimentos:
Subscrições de unidades de participação - 60.000

Pagamentos
Resgates de unidades de participação - (6.744)

Fluxo das operações sobre as unidades do OIC - 53.256

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS E OUTROS ATIVOS

Recebimentos:
Venda de títulos 2.371.256 1.906.018
Reembolso de títulos e outros ativos 750.000 -
Rendimento de títulos e outros ativos 7.546 17.182
Juros e proveitos similares recebidos 191.594 227.963
Outros recebimentos relacionados com a carteira 2.577 7.188

Pagamentos:
Compra de títulos (3.592.845) (1.038.412)
Comissões de corretagem (1.063) (771)
Outras taxas e comissões (4.239) (2.504)
Outros pagamentos relacionados com a carteira (14.385) -

Fluxo das operações da carteira de títulos e outros ativos (289.559) 1.116.664

OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS

Recebimentos
Operações cambiais 980 1.199
Outros recebimentos operações a prazo e de divisas - 8.787

Pagamentos
Operações cambiais (1.030) (1.404)

Fluxo das operações a prazo e de divisas (50) 8.582

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE

Recebimentos:
Juros de depósitos bancários 1.831 1.472

Pagamentos:
Comissão de gestão (23.021) (51.876)
Comissão de depósito (4.604) (16.458)
Impostos e taxas (4.590) (103.827)
Outros pagamentos correntes (6.234) (6.268)

Fluxo das operações de gestão corrente (36.618) (176.957)

Disponibilidades no início do período 2.211.382 1.305.916

Saldo dos f luxos de caixa do período (326.227) 1.001.545

Disponibilidades no f im do período 1.885.155 2.307.461

O Contabilista Certif icado O Conselho de Administração

O Anexo faz parte integrante da demonstração dos f luxos de caixa para o período de seis meses f indo em 30 de junho de 2016.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS PERÍODOS DE SEIS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2016 E 2015

(Montantes expressos em dólares dos Estados Unidos)
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INTRODUÇÃO 

A constituição do “Banco BIC-Brasil Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário 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. 

O Fundo é administrado, gerido e representado pela Dunas Capital - Gestão de Activos – 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 no pressuposto da continuidade das operações 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. 

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 o período de seis meses findo em 30 de junho de 2016, foi 
como segue: 

Valor
Diferença Resultado Número de unitário da

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

Saldos em 31 de dezembro de 2015 10.173.752 4.651 409.771 (1.338.068) 9.250.106 101.737,5195 90,9212

Resultados transitados - - (1.338.068) 1.338.068 - - -                 
Resultado líquido do período - - - 1.435.649 1.435.649 - -

Saldos em 30 de junho de 2016 10.173.752 4.651 (928.297) 1.435.649 10.685.755 101.737,5195 105,0325
 

 
 

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 mês do período de seis meses findo em 30 de junho de 2016, 
foram os seguintes: 

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

janeiro 9.132.632 89,7666 101.737,5195
fevereiro 9.268.297 91,1000 101.737,5195
março 10.019.690 98,4856 101.737,5195
abril 10.333.808 101,5732 101.737,5195
maio 10.294.270 101,1846 101.737,5195
junho 10.685.755 105,0325 101.737,5195  

 

Em 30 de junho de 2016, o número de participantes em função do número de unidades de participação do 
Fundo apresentava o seguinte detalhe: 

 Superior a 25%  2 
 Entre 10% e 25%  1 
 Entre 0,5% e 2%  1 
 Até 0,5%  6 
   ---  
 Total de participantes  10  
   ==  
 

Em 30 de junho de 2016 o Fundo era detido por apenas 10 participantes. Nos termos do artigo 17º da Lei n.º 
16/2015, de 24 de fevereiro (Regime Jurídico dos Organismos de Investimento Coletivo) as unidades de 
participação do Fundo deveriam estar dispersas por um número mínimo de 30 participantes. 
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3. CARTEIRA DE TÍTULOS E DISPONIBILIDADES 

O detalhe da carteira de títulos em 30 de junho de 2016 é apresentado no Anexo I.  

O movimento ocorrido na rubrica de disponibilidades durante o período de seis meses findo em 30 de junho de 
2016 foi o seguinte: 

Depósitos à 
ordem

Saldos em 31 de dezembro de 2015 2.211.382

.   Aumentos -

.   Reduções (326.227)

Saldo em 30 de junho de 2016 1.885.155
 

 

Em 30 de junho de 2016, os depósitos à ordem estavam domiciliados junto do Banco BIC, eram essencialmente 
denominados em dólares dos Estados Unidos, e venciam juros à taxa de juro anual bruta correspondente à 
EONIA acrescida 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 período em que se 
vencem, independentemente do momento em que são recebidos na rubrica “Juros e proveitos 
equiparados”. Até 30 de junho de 2015, o respetivo imposto era reconhecido 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 últimos quinze dias; 

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 período nas rubricas de “Ganhos/Perdas em 
operações financeiras – na carteira de títulos e outros ativos”, 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 período.  
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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.   

 

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 30 de junho de 2016, 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.  
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i)  Operações em moeda estrangeira  

Os ativos e passivos 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, respetivamente. 

 

9. IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO 

Até 30 de junho de 2015, os rendimentos obtidos pelos fundos de investimento mobiliário que se constituíssem e 
operassem de acordo com a legislação nacional eram tributados autonomamente ou através de retenção na 
fonte como se de pessoas singulares se tratassem em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Coletivas (IRC). 

 

Regime fiscal aplicável a partir de 1 de julho de 2015  

O Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13 de janeiro, veio aprovar o novo regime fiscal aplicável aos organismos de 
investimento coletivo, incluindo os fundos de investimento mobiliário.  

O novo regime assenta num método de tributação dos rendimentos “à saída”, ou seja, a tributação passa 
essencialmente a ter impacto na esfera dos participantes. Este regime introduz ainda uma taxa de 0,0125%, em 
sede de Imposto do Selo, incidente sobre o valor líquido global dos organismos de investimento coletivo que não 
invistam exclusivamente em instrumentos do mercado monetário e depósitos (a taxa é de 0,0025% nos 
organismos que invistam exclusivamente nestes produtos financeiros). 

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

Não relevam, igualmente, para efeitos de determinação do lucro tributável os rendimentos, incluindo 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 artigo 23.º-A do Código do IRC.  

O novo regime entrou em vigor a 1 de julho de 2015, tendo previsto um regime transitório, através do qual:  

• Os fundos de investimento mobiliário apuraram, com referência a 30 de junho de 2015, o imposto 
devido, de acordo com as regras em vigor até essa data, e procederam à sua entrega até 29 de outubro 
de 2015; 

• As mais-valias e menos-valias relativas a valores mobiliários adquiridos antes de 1 de julho de 2015, 
foram apuradas e tributadas, na esfera dos fundos, nos termos do regime em vigor até 30 de junho de 
2015, considerando-se como valor de realização o seu valor de mercado a 30 de junho de 2015. 
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No entanto, o correspondente imposto deverá ser apenas entregue no âmbito da declaração de rendimentos 
correspondente ao período de tributação em que aqueles ativos sejam resgatados, reembolsados, amortizados, 
liquidados ou transmitidos, sendo a diferença entre o valor da contraprestação obtida e o valor de mercado a 30 
de junho de 2015 tratada para efeitos fiscais, nos termos do novo regime (i.e. não concorre para a formação do 
lucro tributável uma vez que se trata de um rendimento previsto no artigo 10.º do Código do IRS). 

De referir que a AT veio clarificar através da Circular n.º 6/2015, de 17 de junho de 2015, que o imposto apurado, 
à taxa de 25%, sobre o saldo líquido positivo das mais ou menos-valias potenciais, existentes a 30 de junho de 
2015, é definitivo. De facto, segundo a AT, o IRC estimado sobre este saldo corresponde ao imposto a ser 
entregue no futuro (à medida que se realizem as mais ou menos-valias potenciais a 30 de junho de 2015), uma 
vez que o mesmo corresponderá a uma proporção do IRC estimado, baseado na proporção das mais-valias 
realizadas em cada ano face ao somatório das mais-valias potenciais (apenas mais-valias) existentes a 30 de 
junho de 2015.  

 

11. EXPOSIÇÃO AO RISCO CAMBIAL  

Em 30 de junho de 2016, o Fundo detinha apenas depósitos à ordem no montante de 128 euros expressos em 
dólares dos Estados Unidos. 

 

12. EXPOSIÇÃO AO RISCO DE TAXA DE JURO 

Em 30 de junho de 2016, os prazos residuais até à data de vencimento dos ativos com taxa de juro fixa 
apresentam a seguinte composição (inclui juros corridos): 

    _Maturidade   Valor de balanço 

De 1 a 3 anos  398.231 
De 3 a 5 anos  921.212 
De 5 a 7 anos  4.279.173 
Superior a 7 anos  769.481 
   -------------- 
Total   6.368.097 
     ======== 
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15. ENCARGOS IMPUTADOS 

Os encargos imputados ao Fundo no período de seis meses findo em 30 de junho de 2016, apresentam o 
seguinte detalhe: 

Encargos Valor % VLGF

Comissão de gestão fixa 49.163 1,00%
Comissão de depósito 9.833 0,20%
Taxa de supervisão 1.800 0,04%
Custos de auditoria 4.196 0,09%
Publicações 647 0,01%
Total 65.639

Valor médio líquido global do Fundo 9.841.976
Taxa de encargos correntes (TEC) 1,33%

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

 

As taxas acima apresentadas encontram-se anualizadas. 

Nos termos do Regulamento da CMVM n.º 2/2015, de 12 de junho, a taxa de encargos correntes 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. 

 

17. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 

 
Em 30 de junho de 2016, estas rubricas têm a seguinte composição: 

 Acréscimos de proveitos: 
 . Juros da carteira de títulos (Nota 3)   96.128 
 . Juros de depósitos à ordem   9 
    ---------

     96.137 
    --------- 
 Despesas com custo diferido: 
 . Juros da carteira de títulos (Nota 3)   15.270 
    ----------- 
      111.407   
    ====== 
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 Acréscimos de custos: 
 . Comissão de gestão fixa   8.628 
 . Comissão de depósito   1.726 
    --------- 
      10.354 
     ===== 

 

As rubricas “Comissão de gestão fixa” e “Comissão de depósito” referem-se às comissões de gestão e de 
depósito do mês de junho de 2016, as quais apenas são devidas pelo Fundo no mês de agosto de 2016. 

 

18. OUTRAS CONTAS DE CREDORES 

Em 30 de junho de 2016, estas rubricas têm a seguinte composição: 

 Comissões e taxas a pagar: 
 . Comissão de gestão fixa  25.516 
 . Comissão de depósito   5.103 
 . Custos de auditoria  4.097 
 . Taxa de supervisão  1.506 
    ---------

     36.222   
    --------- 
  
 Estado e outros entes públicos: 
 . Imposto do Selo   1.290 
    --------- 
    37.512 
     ===== 

As rubricas “Comissão de gestão fixa” e “Comissão de depósito” referem-se às comissões de gestão e de 
depósito dos meses de março a maio de 2016. 
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ANEXO I 
 
 

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

BRAZIL 2 5/8 1/05/23 1.752.375 69.125 - 1.821.500 25.521 1.847.021
BNDES 5 3/4 09/26/23 482.500 16.610 - 499.110 7.507 506.617

2.234.875 85.735 - 2.320.610 33.028 2.353.638

Obrigações diversas
BRMLBZ 8 1/2 01/29/4 506.750 - (21.775) 484.975 8.146 493.121
CSANBZ 5 03/14/23 464.375 3.670 - 468.045 7.361 475.406
BRF 5,875% 06/06/22 273.125 - (6.313) 266.813 979 267.792
Suzan 5,875% 1/23/21 251.750 6.668 - 258.418 6.405 264.823
Brades 5,75% 3/1/22 257.125 1.940 - 259.065 4.752 263.817
EMBRBZ 5.696 09/16/2 225.625 33.125 - 258.750 4.114 262.864
ITAU 5,65% 03/19/22 250.075 5.038 - 255.113 3.963 259.075
GLOPAR 5.307 05/11/2 246.500 6.270 - 252.770 1.806 254.576
DAYCOV 5 3/4 03/19/1 248.788 738 - 249.525 4.033 253.558
Gerdau 4,75% 4/15/23 249.250 - (36.173) 213.078 2.474 215.551
BABC 7,875% 04/08/20 213.000 - (11.142) 201.858 3.588 205.446
Sabes 6,25% 12/16/20 192.000 7.252 - 199.252 486 199.738
BANBRA 9 06/29/49 216.250 - (22.780) 193.470 750 194.220
PETBRA Float 011519 200.000 - (18.914) 181.086 1.169 182.255
Andrgi 4,0% 04/30/18 130.400 12.940 - 143.340 1.333 144.673
USJACU 9 7/8 11/09/2 121.000 14.000 - 135.000 2.359 137.359
BANBRA 6 1/4 10/29/4 106.000 16.954 - 122.954 2.604 125.558

4.152.013 108.594 (117.096) 4.143.510 56.322 4.199.832

Mercado de Bolsa de Estados Não Membros UE 
Obrigações diversas

Miner 7,75% 1/31/23 260.625 - (5.625) 255.000 8.073 263.073
VALEBZ 5,875 6/10/21 243.750 6.640 - 250.390 816 251.206
Esal 6,25% 02/05/23 256.250 - (11.385) 244.865 6.293 251.158
ValeB 4,375% 1/11/22 175.625 57.583 - 233.208 5.135 238.342
Braske 5,375% 5/2/22 191.400 4.806 - 196.206 1.732 197.938

1.127.650 69.029 (17.010) 1.179.669 22.049 1.201.717
Outros valores mobiliários

IShares MSCI Brazil 896.768 196.502 - 1.093.270 - 1.093.270
8.411.306 459.859 (134.106) 8.737.059 111.398 8.848.457

INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS EM 30 DE JUNHO DE 2016

(Montantes expressos em dólares dos Estados Unidos)

 

 

 
 

 

 

 








