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1. INTRODUÇÃO 

A BS2 Asset possui uma política de decisão de investimentos e de seleção e alocação de ativos para 
assegurar que a sua filosofia de investimentos seja cumprida dentro dos parâmetros estabelecidos nos 
Comitês de Crédito, Investimentos e de Risco e Liquidez, de acordo com o regulamento dos fundos e 
manuais de risco e liquidez. 
 
Os temas de investimento e as oportunidades de alocação de recursos são definidos a partir de uma 
criteriosa e detalhada análise de cenários, interno e externo, buscando sempre identificar catalizadores de 
curto e médio prazos. 
 

2. ESTRUTURA DE GESTÃO DE RECURSOS 

A equipe da BS2 Asset é composta por profissionais experientes e altamente capacitados para atuar na 
gestão de recursos. 
 
A BS2 Asset possui um Comitê de Investimentos, composto pelos Gestores e Analistas, que se reúne 
semanalmente para definir as estratégias de investimento dos veículos sob gestão. 

 

3. RENDA VARIÁVEL 

A decisão de investimentos em renda variável baseia-se, principalmente, na análise fundamentalista com 
foco no valor econômico das empresas e nas perspectivas dos segmentos de mercados em que atuam. 
 
A metodologia de análise fundamentalista é utilizada como ferramenta principal para identificar diferenças 
significativas entre o preço de negociação e o valor intrínseco dos ativos, definido principalmente por meio 
de múltiplos de mercado. Preliminarmente à análise das empresas, são selecionados os setores de 
mercado que possuem as melhores perspectivas de crescimento e solidez. 
 
Adicionalmente, buscam-se oportunidades de arbitragem entre ativos emitidos por uma mesma 
empresa/grupo empresarial, bem como, investir de forma oportunista em ações de empresas envolvidas 
em eventos societários como, por exemplo, mudanças de controle acionário, fusões, cisões e 
incorporações. 
 
Os índices de referência utilizados para a análise de performance das carteiras são: IBOVESPA, IBX e IBX-
50. 
 
A nossa filosofia de investimentos se baseia: 

 Participar do crescimento das empresas no País: através do investimento em ações de empresas 
lucrativas; 

 Proteção contra Inflação: o retorno das ações oferece ganho real de longo prazo; 
 Horizonte de Longo Prazo: evitando os perigos da especulação; 
 Gestão Conservadora: compra de ações lucrativas e, preferencialmente, boas pagadoras de 

dividendos; 
 Processo Disciplinado: beneficiar das ineficiências de mercado e blindar a Sociedade contra erros 

de comportamento; 
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 Preservação de Capital + Rentabilidade: benefício dos dividendos, empresas tradicionais, sem 
alavancagem, liquidez controlada. 
 

4. RENDA FIXA 

Para a decisão de investimentos em renda fixa a BS2 Asset atribui aos ativos financeiros, que podem 
compor a carteira do Fundo, uma perspectiva de rentabilidade e risco. Tais atributos podem ser reavaliados 
de forma periódica ou caso as variáveis que deram suporte a estas conclusões se alterem. 
 
As variáveis-chave para a definição destes atributos de rentabilidade e risco incluem, por exemplo, 
perspectivas da economia mundial e brasileira, atuação das autoridades monetária e de mercados de 
capitais, níveis de preços dos ativos financeiros, taxas de câmbio e commodities, demonstrações 
financeiras, fatos relevantes e opiniões de analistas e de outros agentes do mercado de capitais. 
 
Os índices de referência utilizados para a análise de performance das carteiras são: CDI e IMA-B 5. 
 

5. CONSTRUÇÃO DE PORTFÓLIOS 

Compete aos Comitês de Investimento e de Crédito, os quais se reúnem semanalmente, a definição acerca 
da composição dos portfólios dos fundos, mútuos e exclusivos. A abordagem a ser utilizada na definição do 
portfólio possui diferentes características, variáveis de acordo com a natureza do fundo, no caso de: 
 

 Crédito Privado: Para os títulos de renda fixa e credito privado, as alocações só ocorrem em papéis 
de primeira linha, com baixo risco de crédito, aprovados pelos Comitês de Investimento e Crédito, 
levando em consideração a concentração por emissor, classe de ativo e prazo ao recomendar o 
tamanho da alocação para os portfólios. Títulos públicos são alocados normalmente, de acordo 
com os cenários macroeconômicos, que vão determinar os indexadores e durations a serem 
utilizados nas carteiras. 

 
 Fundos de Fundos: É levada em conta a análise de bases de dados de investimentos locais e 

internacionais, com informações atuais e históricas. Valorizando aspectos como competência 
técnica e vivência de mercado, são selecionados gestores aptos para cada classe de investimento. 
Após rigorosa análise de informações e documentos, o Comitê de Investimento decide pela 
alocação nos fundos analisados. 

 
 Fundos Exclusivos e/ou Carteiras Administradas: A formulação de uma política de investimento 

eficaz é definida através de um completo alinhamento da equipe de gestão aos interesses, perfil de 
risco e expectativas de retorno do cliente, buscando direcionar e disciplinar investimentos ao longo 
do tempo, que ajudarão na construção de um portfólio único. 

 

6. ARQUIVAMENTO E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS:  
A documentação da Sociedade é arquivada em meio eletrônico no SISDOC - Sistema de Documentação, 
cujo objetivo consiste na organização de maneira prática e ágil, de todos os documentos internos, as 
deliberações havidas nas reuniões semanais dos Comitês de Investimento e de Crédito para fins de 
definição das estratégias das carteiras.  
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Caso a estratégia previamente definida tenha que ser alterada ao longo da semana, a deliberação sobre a 
mudança e seus fundamentos deve ser formalizada em atas ou e-mails, os quais são arquivados também 
no SISDOC.  
 
Adicionalmente, os principais relatórios e planilhas relevantes para a tomada de decisões são sempre 
salvos e mantidos no SISDOC para eventuais consultas, assim como os relatórios sell-side extraídos das 
plataformas de informação utilizadas pela BS2 Asset.  
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