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Carta aos Investidores 2º Trimestre de 2012

Prezado Investidor,

Em nossa última carta trimestral informamos que estávamos com o maior nível de caixa da história da

Guepardo, por volta de 19%, devido à dificuldade para encontrar grandes oportunidades. Ao longo do segundo

trimestre, as oportunidades de investimento surgiram e como consequência, investimos grande parte do nosso

caixa, fazendo com que o mesmo caísse a níveis inferiores a 3%.

O aumento de renda real que vem acontecendo no Brasil ao longo dos últimos anos permitiu o crescimento do

consumo em diversos setores da economia, mas trouxe também um desequilíbrio entre oferta e demanda de

mão de obra qualificada, o que implica consequências para a inflação de serviços. Desta forma, fica cada vez

mais importante para as empresas repassar este aumento de custo em seus preços, com a finalidade de manter

suas margens e, consequentemente, sua rentabilidade. Cada vez mais procuramos “blindar” o nosso portfolio

deste risco.

Principais Investimentos:

Ao longo do 1º semestre aprofundamos nosso conhecimento em IMC (International Meal Company) e o nosso

comitê aprovou o investimento. Nesta carta apresentaremos com maiores detalhes, nossa visão sobre a

companhia, além de uma breve atualização dos nossos principais investimentos.

Setor de Alimentos1

A indústria de alimentos e bebidas é responsável por aproximadamente 9% do produto interno bruto brasileiro

e tem criado um número crescente de empregos, além de gerar um saldo comercial superior àquele criado por

todo o restante da economia. O faturamento das empresas do setor somou R$ 383,3 bilhões em 2011, sendo R$

316,5 bilhões em alimentos e R$ 66,8 bilhões em bebidas. Esse desempenho coloca o setor como o segundo

maior em valor bruto de produção da indústria de transformação, atrás apenas do petroquímico.

Do ponto de vista dos produtos, a indústria sofreu uma grande evolução nas últimas duas décadas. A população

brasileira migrou fortemente dos alimentos in natura para os processados. Hoje, 85% dos alimentos consumidos

no país passam por algum processamento industrial, contra 70% em 1990 e apenas 56% em 1980.

1 Fonte: Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos e Guepardo Investimentos
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Ao mesmo tempo em que representa grandes oportunidades, o crescimento do consumo de produtos de maior

valor agregado exige das empresas um maior nível tecnológico e de gestão. O cenário é de alta competitividade

e com tendência de concentração.

Setor de Varejo de Alimentação2

O desenvolvimento da urbanização e das demandas da vida moderna tem modificado substancialmente os

hábitos de consumo alimentar, estimulando um crescimento marcante do consumo de alimentos

industrializados. O Food Service é um canal de vendas da Indústria da Alimentação que cresce acima da taxa da

economia brasileira, por conta dos novos hábitos dos consumidores que buscam a alimentação fora do lar. Dos

R$ 383 de faturamento da indústria de alimentos e bebidas,  a venda para os canais de Food Service foi

responsável por R$ 88 bilhões.

O segmento Food Service é bastante amplo, abrange mais de oito sub-canais de distribuição, que podem ser

divididos em dois segmentos:

1. Rede de serviços públicos: engloba os canais governamentais como postos de saúde, hospitais, presídios

e merenda escolar.

2. Rede de serviços privados: também podem ser classificados em dois grupos:

 Comercial: os serviços de alimentação são a principal fonte de receita (ex.: fast food, delivery, hotéis,

quick service, lanchonetes, bares, restaurantes comerciais, rotisserias, refeições coletivas,

atacadistas, distribuidores, supermercados, padarias, confeitarias, sorveterias, vending,

chocolaterias, cafeterias, etc.).

 Não Comercial: oferece o serviço de alimentação como parte de diferencial competitivo mais amplo

(ex.: hospitais, clínicas, catering aéreo e de transportes, motéis/pousadas, entre outros).

Estima-se que 23% da distribuição do canal Food Service está voltado para os restaurantes comerciais e mais

cerca de 15% para o segmento de padarias.

Bares, lanchonetes e fast food, juntos, representam outros 18% da distribuição do canal.

IMC

A International Meal Company (IMC) é a principal rede de restaurantes multi-marcas do Brasil e vem se

tornando um importante player na América Latina. Possui cerca de 300 lojas e mais de 11 mil funcionários. A

maior parte da receita é proveniente das operações no Brasil. A meta da companhia é ser a maior empresa de

food service da América Latina.

2 Fonte: Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos e Guepardo Investimentos
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A IMC foi fundada em 2006 pela Advent International, com a aquisição da cadeia de restaurantes La Mansion, no

Mexico.  Em 2007, a empresa adquiriu os grupos Viena e RA Catering e, em 2008, o Frango Assado. Após essas, a

empresa ainda fez outras aquisições, tanto para aumentar seu portfolio de marcas quanto para aumentar seus

pontos de vendas.

Fonte: IMC e Guepardo Investimentos

Com as diversas aquisições, a empresa passou a possuir um portfolio de marcas a serem utilizadas em muitas

das ocasiões para refeições fora-de-casa.

Fonte: IMC e Guepardo Investimentos
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O foco de atuação da IMC é em mercados cativos como aeroportos, rodovias e shoppings. Apesar de cada

segmento apresentar sua particularidade, o objetivo da empresa é ter várias lojas com diferentes marcas em

uma mesma geografia para obter sinergias através de uma cozinha central, que abastece todas as lojas em um

raio de 100 km. Com um sistema de gestão integrado e management experiente, a companhia está muito bem

posicionada para capturar as oportunidades de crescimento que os três segmentos apresentam. O gráfico

abaixo mostra que a IMC possuí bastante espaço para crescimento; sua marca com maior número de lojas

(Viena) possuí apenas 108 lojas.

Fonte: Revista Pequenas Empresas & Grandes negócios - Edição 2012/2013 9º Ano - “500 Franquias”, páginas 116-119

Além do forte crescimento esperado para os próximos anos, o management da companhia tem metas para

melhorar a rentabilidade do negócio como:

 Crescimento de vendas nas lojas  remodelando o espaço físico, otimizando o mix de produtos e,

consequentemente, diluindo custos fixos;

 Controle do custo de comida  obtido através da escalabilidade potencial do negócio (compras

concentradas e diversificação de fornecedores) e combate ao desperdício (gestão na cozinha central e

nas lojas);

 Aquisições de marcas complementares  maximizando as sinergias da operação em lojas de uma

mesma geografia;
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Fonte: IMC e Guepardo Investimentos

Em todos os segmentos a companhia possui contratos de longo prazo para sua operação, sobretudo nas

rodovias. Nestes, chegam a ter prazos parecidos com os dos contratos de concessão das próprias rodovias (20

anos).

A distribuição de receitas entre os diversos segmentos de atuação e geografias reduz os riscos intrínsecos a cada

um desses segmentos.

Fonte: IMC e Guepardo Investimentos
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Além disso, no Brasil a empresa está geograficamente focada nos estados mais ricos do país, onde há maior

concentração de PIB per capita – como vemos no quadro abaixo:

Principais geografias no Brasil

Fonte: IMC e Guepardo Investimentos

A IMC foca suas atividades principalmente em mercados cativos, onde o fluxo de clientes é proveniente de outra

causa que não a ida ao restaurante em si. Os principais mercados de atuação são shoppings, aeroportos e

rodovias. Cada um desses mercados possui um vetor de crescimento próprio, e todos eles têm apresentado

taxas de crescimento superiores às da economia consolidada (em cada país de atuação). Além disso, nesses

mercados, a empresa não concorre com players informais. A informalidade em serviços de alimentação ainda é

bastante alta, especialmente em lojas de rua.

Shoppings Centers

O setor de shopping Centers no Brasil vem passando por uma fase de grande crescimento.  Seis grandes grupos

de shoppings arrecadaram dinheiro junto ao mercado de capitais para acelerar seu crescimento. Além disso,

com o acesso a novas formas de financiamento ao setor, os grandes grupos passaram a investir em novos

projetos, aumentando relevantemente o número de shoppings no Brasil. Outros 80 shoppings são esperados ao

longo de 2012 e 2013.
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Fonte: ABRASCE e Guepardo Investimentos

Além da área de compras, os shoppings contam com uma área de lazer que inclui praça de alimentação que, por

sua vez, possui um conjunto de lojas com diferentes marcas e tipos de produtos.  Tipicamente a marca de

entrada da IMC em um Shopping Center é o Viena Express, que é um restaurante que serve comida por quilo.

Além dessa loja, dependendo do perfil do shopping, a empresa pode colocar Viena Delicatessen (à la carte),

Wraps, Frango Assado Express, Brunella, Grano, Batata Inglesa e recentemente Carl’s Jr (Hamburguer).

Esse mercado é extremamente fragmentado e a IMC através de suas marcas é líder no segmento de

restaurantes do conceito “quick casual”. A Viena é reconhecida como uma marca forte e é frequentemente uma

loja âncora em diversos shoppings centers com um tipo de comida caseira. As diversas marcas e formatações de

lojas permitem à companhia ter múltiplas lojas em um mesmo shopping, o que é essencial para executar as

sinergias e ganhar escalabilidade.

Para capturar este crescimento de visitantes em Shoppings Centers esperado para os próximos anos, a IMC tem

como objetivo aumentar sua presença em Shoppings nas regiões onde já atua. A empresa possui lojas apenas

em 25% dos shoppings onde gostaria de estar.

Aeroportos

O fluxo de passageiros no Brasil tem crescido cerca de duas vezes o PIB.



Guepardo Investimentos | Av. Brigadeiro Faria Lima, 3015, 2o andar Conj. 22 – São Paulo, SP – Brasil 01452-000 | +55 (11) 3103-9200 8

Carta aos Investidores 2º Trimestre de 2012

Assim como em outros setores, o aumento de renda do brasileiro impulsionou o aumento de viagens a lazer e

consequentemente a necessidade de serviços de alimentação nos aeroportos.

Neste segmento, as concessões são tipicamente ganhas pelo operador que oferecer o maior aluguel como

percentual da receita respeitando critérios pré-estabelecidos da loja. Os contratos tem um prazo de duração de

aproximadamente sete anos.  Como a IMC possui um portfólio completo de marcas e experiência no segmento,

ela é elegível a participar de qualquer licitação.  No Brasil, as licitações são feitas loja a loja, enquanto que no

restante da América Latina, tipicamente são feitas para um terminal inteiro, aumentando a flexibilidade do

operador. Assim como no segmento de shoppings centers, este mercado é bem fragmentado e a IMC possui

posição dominante nos principais aeroportos do Brasil. O quadro abaixo mostra a concentração do fluxo nos

principais aeroportos do Brasil.

Curva ABC do fluxo de passageiros de aeroportos no Brasil

Fonte: Infraero, Guepardo investimentos

Outra operação que existe em aeroportos é o Catering ou serviço de bordo.  Os aeroportos são obrigados a

ceder esse serviço a uma empresa sob a forma de concessão por 10 anos.   Além de produzir o serviço alimentar

a bordo em grande escala, o Catering permite à companhia obter sinergias com as demais lojas no aeroporto

através de uma cozinha centralizada localizada dentro do aeroporto. Assim sendo, com um bom sistema de

gestão, é possível um alto controle de custo de produção da comida e também um melhor aproveitamento da

mão de obra nas diferentes lojas da mesma praça.

A IMC e seus gestores possuem uma grande experiência em operações de serviços de alimentação em

aeroportos com “track record” de muitos anos na América Latina. A concessão de aeroportos à iniciativa
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privada, apesar de tender a aumentar a competição pelas lojas de alimentação nos mesmos, pode trazer uma

oportunidade para a consolidação deste segmento onde a IMC é  o mais provável consolidador.

Fonte: Infraero, Guepardo Investimentos

Fonte: Infraero, World Bank

Rodovias

Para o mercado cativo de rodovias, o fluxo mais importante é o de veículos de passeio em viagens a lazer, que

possui dois vetores principais de crescimento:

 O aumento do acesso a crédito para o financiamento de veículos, inclusive de veículos usados;

 A concessão de rodovias à iniciativa privada, que melhorou a qualidade e segurança dos pavimentos,

motivando ainda mais as viagens rodoviárias a lazer;
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Fonte: ABCR e Guepardo Investimentos

Fonte: FENABRAVE

Fonte: Fenabrave e Guepardo Investimentos
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Mapa das concessões de rodovias no Brasil

Fonte: ABCR e Guepardo Investimentos

Veículos de passeio por 1000 habitantes

Fonte: World Bank

A IMC é “Top of mind” no segmento de rodovias com sua marca Frango Assado, que tem mais de 55 anos de

experiência. O principal público do Frango Assado são famílias em viagens a lazer. Ser um verdadeiro oásis para
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viajantes e famílias que trafegam nas rodovias. Com esta percepção, as lojas nas rodovias estão migrando de um

simples serviço de abastecimento de veículos para um pequeno supermercado ou loja de conveniência. Esta

migração tem permitido melhoria no mix de produtos e aumento de rentabilidade. As lojas em rodovias

geralmente são instaladas junto a postos de gasolina.  A concessão é feita à bandeira do posto por 20 anos, que

por sua vez escolhe o operador do restaurante. A companhia possui aliança estratégica com a BR Distribuidora

(Petrobras), mas pode atuar com outras distribuidoras de combustíveis.

A formatação das lojas variam entre 500 e 2.000 m2, dependendo da localização. Neste segmento, diferente dos

shoppings e aeroportos, o maior tamanho das lojas traz a necessidade de um número maior de empregados. Um

dos desafios da companhia é treinar, qualificar e reter esta mão de obra para capturar o crescimento de tráfego

nas rodovias nos próximos anos.

Modelo de negócios

Enxergamos na IMC um negócio com excelente perspectiva de crescimento no longo prazo, grande

escalabilidade e vantagens competitivas sustentáveis. A companhia está posicionada para ser o grande

consolidador do mercado de restaurantes em mercados cativos.

Como comentamos, a excelente perspectiva de crescimento é capturada com a ascensão da classe média no

Brasil e investimentos em infraestrutura nos três segmentos (shoppings centers, aeroportos e rodovias). Uma

plataforma centralizada (principalmente nos aeroportos e rodovias) e o crescimento do número de lojas

permitem à companhia ter uma grande escalabilidade do seu negócio. Marcas locais reconhecidas (qualidade

medida por checks-ups mensais nas lojas), mitigação de risco (diversificação de segmentos), altas barreiras de

entrada e investimento em recursos humanos permitem a companhia ter vantagens competitivas sustentáveis.

Conclusão

Acreditamos que o atual preço das ações da IMC em bolsa considera apenas a manutenção do portfólio de lojas

atual da empresa, com crescimento de vendas nas mesmas lojas em linha com a inflação e manutenção de

rentabilidade.

No entanto, o setor ainda oferece muitas oportunidades para aquisições e aberturas de novas lojas. Dado o

histórico da empresa, a fragmentação do setor e o apetite da empresa por crescimento, acreditamos que a IMC

tem perspectiva de crescimento acelerado nos próximos anos.

Atualização das outras empresas do portfolio da Guepardo

Brasil Foods

Durante o 2º trimestre de 2012, foram divulgados os resultados do 1º trimestre que mostraram redução de

rentabilidade da companhia. As margens foram pressionadas principalmente por problemas transitórios no



Guepardo Investimentos | Av. Brigadeiro Faria Lima, 3015, 2o andar Conj. 22 – São Paulo, SP – Brasil 01452-000 | +55 (11) 3103-9200 13

Carta aos Investidores 2º Trimestre de 2012

mercado de exportação (Japão e Oriente Médio). Nossa expectativa é que a recuperação das margens aconteça

gradualmente ao longo do 2º semestre deste ano, como mencionado na carta passada. Além disso, a companhia

conquistou o “investment grade“ na avaliação das três principais agências mundiais de avaliação de risco,

permitindo a melhora no perfil da dívida (alongamento e taxas de captação mais baixas). A desvalorização

cambial recente deve favorecer a empresa a partir do 3º trimestre deste ano. As ações da BRF se desvalorizaram

15,3% no 2º trimestre.

Banco Itaú / Itaúsa

O Itaú reportou um resultado abaixo das expectativas no 1º trimestre. O destaque foi as altas despesas de

provisão, impactadas principalmente por uma inadimplência acima do esperado no segmento de veículos. Do

lado positivo, o banco continuou melhorando seu índice de eficiência operacional. Conforme citado em nossa

última carta, consideramos que o resultado do banco será composto por um 1º semestre mais fraco que o

segundo, uma vez que a inadimplência só deve começar a melhorar na segunda metade do ano. Durante os

últimos meses, o governo divulgou amplamente que considera necessário, taxas de juros mais baixas na

economia brasileira e esse ajuste deve ser feito pelos bancos. Consideramos que o valor atual das ações do Itaú

reflete um cenário excessivamente adverso tanto para inadimplência quanto para spreads e consequente

rentabilidade estrutural do Banco que em nossa opinião não será tão negativo quanto o mercado precifica. As

ações da Itaúsa se desvalorizaram 16,7% durante o 2º trimestre.

Restoque (Le Lis Blanc/Bobo/John John/Noir)

Durante o 2º trimestre, a Restoque ampliou seu plano de expansão, que agora inclui mais doze lojas John John,
uma Noir, e duas lojas exclusivamente voltadas à Le Lis Casa. Além disso, aconteceu o lançamento da linha de
cosméticos chamada Le Lis Beauté, que contará com corners dentro de lojas Le Lis, quiosques em shoppings
além de lojas próprias. O guidance atual contempla a abertura de 123 lojas ao longo deste ano. O desempenho
das lojas John John tem sido muito bom. Já as lojas Noir estão dentro da expectativa, considerando que as lojas
masculinas costumam ter sazonalidade muito mais alta do que as femininas. As datas de dias dos pais e Natal,
ambas no segundo semestre, serão muito importantes para a avaliação do desempenho da Noir. Os gastos na
retaguarda para expansão e desenvolvimento das novas marcas estão tendo um impacto na margem.
Consideramos isso natural, dado o crescimento acelerado que a empresa está passando, composto não só por
marcas existentes, mas também por novas marcas e linhas de produtos. As ações da Restoque se desvalorizaram
18,2% no 2º trimestre.

Magnesita

Os esforços e principais investimentos da companhia têm como objetivo melhorar as margens através dos

projetos chaves: Expansão de Brumado e Grafita. O primeiro projeto entrou em operação em abril de 2012 e o
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segundo está aguardando as licenças necessárias. Estes dois projetos fazem parte da estratégia da companhia

de obter 90% de verticalização e consolidar a companhia como a mais rentável do setor. Em função da restrição

de oferta de matéria prima, a companhia está muito bem posicionada com 78 concessões de exploração de

minerais no Brasil (várias delas ainda não exploradas). No 2º trimestre as ações da Magnesita se desvalorizaram

6,4%.

Estácio

Entendemos que o setor de educação é muito promissor e passará por importantes mudanças ao longo desta

década com o desenvolvimento da educação à distância, consolidação das instituições e uma maior penetração

do FIES (programa de financiamento universitário criado pelo Governo Federal). Em nossa opinião, a Estácio

apresenta a melhor relação risco x retorno dentre as empresas do setor. Estamos confiantes de que 2012 será

um ano muito importante para a Empresa que deverá demonstrar uma importante expansão de margens

proporcionada por um melhor controle de custos e despesas, além de um robusto crescimento da base de

aluno. Neste setor, alavancagem operacional é de extrema relevância para a diluição de custos e apenas uma

gestão profissional é capaz de maximizar a rentabilidade das turmas e corrigir desvios causados por turmas

deficitárias. Temos conforto em afirmar que ao longo dos últimos anos a Estácio disseminou uma cultura

meritocrática e um modelo de gestão baseado em metas ambiciosas que preparou a Empresa para um

crescimento sustentável e rentável, se aproveitando também do crescimento do setor.

As ações da Estácio se valorizaram 24,6% no 2º Trimestre.

Cremer

As prioridades da companhia para 2012 tem sido: reduzir a alavancagem financeira (dívida líquida/geração de

caixa operacional), lançar novos produtos e principalmente consolidar as aquisições e parcerias estratégicas

feitas nos últimos anos. No segundo trimestre, a companhia anunciou o exercício da opção de compra da

Embramed que foi firmado em 2010. As ações da Cremer se desvalorizaram 10,1% no 2º trimestre.

Fleury

No primeiro trimestre de 2012 o Grupo Fleury apresentou um resultado menos impactado por itens não

recorrentes e com grande crescimento orgânico em suas bandeiras, com destaque para a marca Fleury. Além

disso, seguimos acreditando que ainda neste ano veremos os primeiros resultados das sinergias de custos e

receitas resultantes da aquisição das operações do LABS, importante player no mercado do Rio de Janeiro.

As ações do Fleury se valorizaram 5,8% no 2º Trimestre.
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OHL

As ações da OHL valorizaram 49,5% contra uma queda de 4,2% do Índice Bovespa durante o 1º semestre de

2012, isso fez com que a relação risco retorno deteriorasse bastante, principalmente se comparada as demais

opções de investimento que possuímos. No dia 24 de abril de 2012, a companhia divulgou um fato relevante de

um acordo de intenções para integração da companhia na Abertis. A Abertis é uma companhia internacional que

opera rodovias, aeroportos e serviços de telecomunicações na Europa e nas Américas. Até o momento, os

órgãos reguladores brasileiros ainda não se pronunciaram sobre a obrigatoriedade de uma realização de oferta

pública. No final do segundo trimestre finalizamos o desinvestimento total em OHL, investindo estes recursos

em outros ativos que apresentaram uma melhor relação risco retorno em nossa opinião.

Resultado

A tabela a seguir mostra o resultado do Guepardo FIC FIA versus o Ibovespa e o IGP-M + 6% a.a. acumulado em

diferentes períodos (data base de 29/06/2012):

Rentabilidade 2º TRI ANO 2012 12 MESES 24 MESES 36 MESES
Guepardo FIC FIA -3,68% 5,31% 17,93% 44,08% 101,54%
Ibovespa -15,74% -4,23% -12,90% -10,80% 5,61%
IGP-M + 6% a.a. 4,02% 6,17% 11,40% 28,36% 43,01%

Atenciosamente,

Equipe da Guepardo Investimentos.
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Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano IGPM+6%
a.a

IBOV
Acum.
Fdo.

 Acum.
IBOV

2004 -1,04% 0,87% 1,06% -6,78% -9,94% 17,93% 14,94% 26,17% -5,06% -13,87% 25,07% 19,15% 76,49% 19,16% 11,83% 76,49% 11,83%
2005 10,45% 13,70% -2,52% -3,88% -4,11% -8,53% -1,47% 9,45% 11,65% -9,34% 0,23% 4,08% 17,51% 7,26% 27,06% 107,39% 42,09%
2006 8,36% 0,99% 4,31% 9,16% 4,85% 2,10% 5,18% 2,55% 5,70% 2,51% 6,57% 6,66% 77,22% 9,91% 33,73% 267,55% 90,02%
2007 5,15% 5,75% 10,02% 5,20% 2,03% 4,00% -2,03% -2,95% 6,04% 11,68% -5,98% 3,40% 49,46% 14,02% 43,68% 449,35% 173,03%
2008 -10,93% 13,78% 3,78% 6,92% 15,95% -2,30% -3,84% -8,14% -15,89% -25,57% 5,25% 6,27% -21,21% 16,56% -41,25% 332,86% 60,42%
2009 -0,62% 0,76% -5,43% 21,13% 7,50% 3,46% 1,34% 11,49% 8,30% -1,57% -0,88% 5,39% 60,49% 4,14% 82,66% 594,70% 193,01%
2010 0,19% 2,13% 4,36% -0,22% -0,20% 4,55% 5,96% 0,83% 5,59% 4,43% 0,81% 2,34% 35,15% 17,92% 1,04% 838,91% 196,07%
2011 -2,25% 0,19% 5,95% 4,12% -3,14% -3,95% 0,17% 0,92% -0,77% 7,81% 1,16% 2,36% 12,57% 11,42% -18,11% 956,80% 142,46%
2012 1,86% 5,50% 1,75% -0,81% -2,30% -0,61% 5,31% 6,17% -4,23% 1012,95% 132,21%

* Este fundo compra o Guepardo Master FIA que cobra 0,05% a.a. de taxa de administração.
** Desde 14 de Janeiro de 2004  /   Rentabilidades líquidas de taxas e bruta de impostos.
*** A comparação com Índice Bovespa trata-se de mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance.
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     Características - Guepardo FIC FIA

IGPM+6%a
.a.

Junho 2012

O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital através do investimento em empresas com alto potencial. O FUNDO tem como público alvo exclusivamente
investidores qualificados.
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Guepardo FIC FIA Ibovespa

IGPM + 6% a.a.

Para resgates com a isenção de 10% de taxa de saída, o quotista deverá programar previamente o pedido de resgate, com antecedência igual ou superior a 30 dias. Passado o prazo de
espera, a cotização ocorre em D+1 e a liquidação em D+4.

As aplicações liquidam em D-0 e cotizam em D+1

* Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do fundo
garantidor de crédito (FGC); Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento do fundo de investimento antes de afetuar qualquer decisão de investimeto. Caso o índice comparativo de rentabilidade
utilizado neste material, não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente utilizado como refrência econômica. Para obter informações sobre o uso de derivativos, conversão de cotas, objetivo e
público alvo, consulte o prospecto e o regulamento do fundo. Verifique a data de início das atividades deste fundo. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de no mínimo, 12 meses.
Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo
inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Verifique se este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos
financeiros no exterior. Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que
o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Verifique se a liquidação financeira e conversão dos pedidos de resgate deste fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido. A partir de 02/05/2008, todos os
fundos de investimento que utilizam ativos de renda variável em suas carteiras deixam de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passam a fazê-lo com base na cotação de fechamento destes ativos. Desta
forma comparações de rentabilidade destes fundos com índices de ações devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média destes índices e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.
Ouvidoria Guepardo Investimentos – (11) 3103-9200 ou contato@guepardoinvest.com.br.
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