
Fundos de Investimento
A BBT Asset Management é uma gestora

de recursos independente, fundada em

2010 da união de profissionais com vasta

experiência no mercado financeiro.

 
Somos especializados na gestão de

fundos de ação e multimercado, cujos

objetivos são proporcionar rentabilidades

superiores ao mercado.

Rentabilidade

Fundo de Ações (FIA)
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Fundos de Investimento
Estratégia dos Fundos

Fundos de Ações BBT Asset Management (FIA) - Investem, no mínimo, 67% do capital 
em ações negociadas nas bolsas de valores ou nos mercados de balcão organizados e

buscam obter lucros acompanhando a rentabilidade dessas ações. O gestor reúne empresas

com potencial de valorização e capacidade de gerar ganhos no longo prazo. O foco são

clientes que objetivam aproveitar a valorização e crescimento das empresas no longo prazo.

Tem como principal vantagem o histórico favorável (longo prazo) sempre buscando

performar acima do Ibovespa.
Exposição por setor

Fundos Multimercado BBT Asset Management (FIM) - Realizam operações com ativos
de diferentes mercados e baseiam suas decisões de investimentos em eventos

macroeconômicos, acreditando nas variações de preços, juros e inflação, por exemplo. Tem

como objetivo financeiro superar a taxa de juros, de forma a proporcionar ganhos

consistentes no longo prazo. O foco são clientes que objetivam se aproveitar de

oportunidades em vários mercados, de acordo com os eventos e análises macroeconômicas.

Tem como vantagem principal a flexibilidade, pois os gestores não precisam estar

concentrados ou imobilizados em um único mercado e podem, portanto, buscar ganhos de

acordo com o cenário e perspectivas gerais.
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Fundos de Investimento
Taxa de Administração

As taxas são cobradas para cobrir os custos de administração dos fundos de investimento. A

rentabilidade apresentada já é liquida da taxa de administração, ou seja, embute todos os

custos, com exceção do Imposto de Renda (quando aplicável).

 

FIA: 2,00% ao ano

 

FIM: 1,5% ao ano

Resgate
Os prazos de resgate determinam em quantos dias úteis o recurso será creditado na sua

conta na BBT Asset Management . O período para o valor da aplicação cair na conta é de 31

dias.

Tributação
Os fundos de investimento têm incidência de Imposto de Renda.

 

Imposto de Renda - A alíquota do IR varia segundo o tipo de fundo de investimento e incide

sobre o rendimento das aplicações.

Aplicação Inicial

Valor do Aporte mínimo é de R$ 10.000,00, depois o cotista pode depositar o valor que

quiser.

 

Administrador e Custodiante

Administrador - Solidus Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários.

 

Custodiante - Bradesco Custódia



Fundos de Investimento
Histórico de Rentabilidade

O histórico de rentabilidade dos fundos de investimento mostra o desempenho da aplicação.

É importante observar esse índice, porém, a rentabilidade passada não é garantia de retorno

futuro.

 

Tabelas com performance dos fundos em anos, comparando com seu benchmark.

 


