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Material de divulgação
Análise da Gestora
No mês de agosto, o índice ações brasileiro interrompeu o movimento de alta observado nos últimos quatro meses,
apresentando queda de 3,44%. Apesar do mês desafiador o fundo conseguiu performar bem (+0,82%). No ano, o
fundo apresenta retorno de 3,65% contra um retorno de -14,07% do Ibovespa.
Localmente, a bolsa apresentou desempenho pior que as bolsas americanas devido a preocupação com questões
fiscais. O governo anunciou que pretende expandir o programa Bolsa Família, aumentando o valor do benefício e o
número de beneficiários. O mercado não ficou satisfeito com a apresentação do orçamento para 2021, pois não ficou
claro como o programa Renda Brasil seria financiado. As notícias intensificaram as incertezas e a desconfiança pois
coloca a credibilidade construída recentemente em risco por meio da flexibilização do teto de gastos. A credibilidade é
importante pois afeta a percepção de risco dos investidores e o impacto é observado na taxa de retorno exigida nos
títulos públicos; consequentemente afetando a capacidade do governo se financiar. A taxa de juros caiu para 2% no
mês, mas não deve conseguir se sustentar neste nível por muito tempo. No lado positivo, os indicadores mostram
recuperação economia, com melhoras na produção industrial, vendas do varejo e no setor de serviços. Vale ressaltar
que serviços deve manter a tendência de recuperação mais lenta enquanto houver medidas de isolamento e/ou
quarentena.
No exterior, os índices de atividade (PMI) e do mercado de trabalho também mostraram retomada da economia e
impulsionaram altas. Contribuíram para o movimento, os avanços quanto ao desenvolvimento da vacina contra o
Covid-19 e a mudança na forma de atuar do Fed. O banco central americano indicou que vai passar a monitorar a
média da inflação e que, por este motivo, deve manter as taxas de juros em níveis baixos por um longo período,
mesmo que a inflação atinja patamares acima de 2%. As incertezas são devidas a eleição presidencial americana, que
ocorre em novembro. Atualmente, o candidato democrata Joe Biden está na frente nas pesquisas, porém este cenário
pode mudar à medida que os debates ocorram. Os debates se iniciam no final de setembro.
Para os próximos meses, é esperada que a alta volatilidade continue, dado que será preciso conciliar os gastos
públicos com a trajetória fiscal e que a discussão não deve ser fácil. Após o término da pandemia, conseguiremos ter
clareza no real impacto na economia e é possível que haja alto nível de desemprego e fechamento de pequenos e
médios negócios.
O fundo está posicionado de forma semelhante ao fechamento do mês anterior, com exposição bruta de 130% e
exposição líquida de 93%. Continuamos posicionados em setores que devem se recuperar com o relaxamento do
isolamento social, em setores que se beneficiarão com a evolução da agenda liberal do governo, e em ações
defensivas.
Dentre os papéis e setores podemos destacar os seguintes:
•
•
•
•

E-commerce (MGLU3 e VVAR3)
Concessões (CCRO3 e ECOR3)
Elétrico (ALUP11 e EQTL3)
Papel e Celulose (KLBN11 e SUZB3)
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*Início do Fundo: 12/02/2019
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Distribuição Setorial

Patrimônio Líquido R$
Patr. Líq. (último)

5.236.560,36

P. Líq. Médio - 12m

5.377.457,49

50%
44%
40%

(1) Volatilidade é o desvio-padrão
anualizado dos retornos diários nos
últimos 12 meses.
(2) O Value-at-Risk (VaR) do Fundo é
calculado com 97% de confiança com
base na rentabilidade diária nos últimos 12
meses.
(3) Relação entre a variação do retorno de
uma ação (ativo) ou Fundo de
Investimento e o Ibovespa (mercado). Nos
últimos 12 meses.
Fonte: Economática
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Consumo Cíclico Bens Industriais

Materiais
Básicos

Utilidade Pública

Saúde

Classificação: Setor Econômico, disponível B3.

Petróleo, Gás e
Biocombustíveis

BOVA11

Características principais
Objetivo
A política de investimento do FUNDO consiste em
alocar seus recursos em ações admitidas à
negociação no mercado de bolsa de valores e
modalidades, títulos públicos e operações no
mercado de derivativos, observadas as limitações
previstas neste Regulamento e na regulamentação
em vigor, com o objetivo de proporcionar a seus
cotistas ganhos de capital, a médio e longo prazo,
através de gestão ativa de investimentos focada
no mercado de valores mobiliários de forma
preponderante em ações. O objetivo de
proporcionar a seus cotistas ganhos de capital, a
médio e longo prazo, através de gestão ativa de
investimentos focada no mercado de valores
mobiliários de forma preponderante em ações.

Prestadores de Serviço
Administrador
Gestor
Custódia
Auditoria

BNY Mellon Serviços
Financeiros DTVM S.A.
Ouro Preto Gestão de
Recursos S.A.
BNY Mellon Banco S.A.
KPMG Auditores
Independentes

Informações Gerais
Tipo ANBIMA
Classificação CVM
Início do Fundo
Código ANBIMA
Código ISIN

AÇÕES LIVRE
AÇÕES
12/02/2019
487163
BROUP3CTF009

Perfil do Fundo
(Para verificação da adequação ao perfil do cliente)

Agressivo

Público-Alvo
FUNDO tem como público alvo os investidores
em geral nos termos da regulamentação em
vigor, cientes do conteúdo deste Regulamento,
e que busquem ganhos de capital no médio e
longo prazos.

Tributação
Sujeitos ao Imposto de Renda incidente no
resgate de cotas, à alíquota de 15% sobre a
valorização.

Regras de Movimentação
Aplicação mínima
inicial
Aplicação máxima inicial
Aplicações adicionais
Resgate mínimo
Saldo mínimo de
permanência
Horário para
movimentação
Aplicação
Resgate
Liquidação Financeira
- Resgate
Cota

R$ 1.000,00
Não há.
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
Até às 14:30h
Cota D+0 (dias
úteis)
Cota D+1 (dias
utéis)
D+2 (dias úteis)

Taxas
Administração
(máxima/mínima)

2,00% a 2,50%
a.a. paga
mensalmente

Performance

20% do que
exceder 100%
do Ibovespa

Fechamento

Ouro Preto Gestão de Recursos S/A não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As
informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. LEIA O REGULAMENTO, O PROSPECTO E A LÂMINA DE
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANTES DE INVESTIR, disponibilizados em www.bnymellon.com.br/sf. A rentabilidade passada não
representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira,
de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Os fundos multimercados e renda variável podem
estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Pode, eventualmente, resultar
em perdas patrimoniais para seus cotistas. ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM
FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. A rentabilidade divulgada não é líquida
de impostos e taxa. Administração: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. CNPJ: 02.201.501/0001-61, Av. Pres. Wilson nº. 231, 11º
andar, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20030-905, telefone: (21) 3219-2500 Fax: (21) 3219-2501. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC):
sac@bnymellon.com.br (21) 3219-2600 / (11) 3050-8010. Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219. Distribuição:
Diamantina Agente Autônomo de Investimentos Eireli – ME (Sócia Nuccia Sibelle Menezes Peixoto), CNPJ: 11.948.898/0001-40,
atendimento ao cliente: (11) 3080-8187; LR Agente Autônomo de Investimentos S.A. LTDA (Sócio: Paulo Sérgio de Souza Vaz), CNPJ:
09.335.614/0001-60, atendimento ao cliente: (11) 3443-9907. Supervisão e fiscalização: a. Comissão de Valores Mobiliários – CVM; b.
Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.

