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Agenda
 Abordagem:

Características da indústria brasileira de fundos

Fundos

Exclusivos
A estrutura Master & Feeder
Taxa de Administração
Classificação e Categorias de fundos
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Fundos Exclusivos


Fundos vs. Portfólio



Governança: permite ao investidor ter uma melhor compreensão sobre os riscos
assumidos, tendo sua carteira marcada a mercado diariamente.



Nos fundos exclusivos a relação com o cliente é simplificada, o que confere maior
eficiência no controle de riscos, transparência das operações e na gestão dos
patrimônios.



Maior facilidade e controle no pagamento do imposto de renda, que é recolhido pelo
administrador;



Fundos exclusivos contam com o benefício e a proteção da supervisão e da fiscalização
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Master & Feeder


Contexto Histórico:
Passado

Presente

- Diversos FIs
- Alto custo: processamento, custódia, auditoria, etc
- Processo complexo

- Redução dos FIs e Criação de FICs
- Redução dos custos
- Aumento da eficiência



Conceito: Diferentes fundos (feeders), com diferentes taxas de administração e
condições de aplicações e resgates investem em um único fundo (master), administrados
pelo mesmo administrador.



Economias de escala: reduzir potencialmente custos operacionais e de gestão
 Permitem aos fundos de menor volume de investimento o acesso às mesmas equipes.
 Volume para compra e venda de ativos para melhor aplicação da estratégia de investimento




Maior grau de flexibilidade: em um caso extremo, é possível encerrar um FIC (feeder)
sem a necessidade de encerrar o FI (master).
A estrutura de condomínio permite que os direitos e deveres devem ser iguais para
todos os investidores.
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Múltiplas Classes
 Ativo:

Portfólio único
 Regras diferentes no passivo: liquidez, taxas e valor de investimento
 Regra de resgate diferenciada pode trazer desvantagem uma classe em
detrimento da outra
 Os cotistas de múltiplas classes conhecem as condições dos demais
 Cross class liability: pode ser um issue (ocorre se houver politicas de
investimento diferenciadas na mesma carteira)
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Taxas de Administração de fundos no Brasil
Taxa Média por Categoria: Varejo | Jan/12

A amostra de Varejo é constituída por fundos distribuídos para este público, conforme critério de cada Instituição informante.
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Rentabilidade por Tipo
Os Fundos
Referenciado DI e
Renda Fixa
superam o IMA-S.

Os principais
fundos de Ações
superam o
IBOVESPA no
ano, 24 meses e
36 meses.
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Categorias de fundos - ANBIMA


Há espaço para aperfeiçoamento:
– 51 tipos ANBIMA
 2010 – 47 tipos ANBIMA
 2012 – 43 tipos ANBIMA
 2009

Classificação Atual
Regulamentação

Nº de Tipos

Categorias
Curto Prazo

1

Referenciado

1

Renda Fixa

3

Multimercados
Fundos ICVM 409/04



35

2012 - Iniciativa em andamento:

Grupo de trabalho para Racionalização
da Classificação ANBIMA, visando o melhor
entendimento do investidor

Nº de Tipos

10

Cambial

1

FIEX

1

Ações

10

Previdência

7

Exclusivos Fechados

1

ICVM 141/91, 157/91,
266/97, 279/98

1

FMP-FGTS

1

ICVM 359/02

1

Fundos de Índices

1

FIDC

4

Imobiliários

1

FIP / FIEE / FMAI

1

Estruturados

Total

6

43

43
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