Warren Brasil FIA
Lâmina mensal — Dezembro 2018
Warren Brasil Gestão e Administração de recursos LTDA

Objetivo

Público-alvo

Obter ganho de capital mediante operações nos
mercados de dívida (renda fixa), ações e
derivativos, respeitando critérios de composição
e diversificação de acordo com o regulamento do
fundo e buscando variação.

Investidores em geral (pessoas físicas e jurídicas)
que busquem retorno compatível a investimentos
de renda fixa e ações.
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Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

Estatísticas
Risco

Alto

Sharpe desde o início

3,22%

Vol anualizada

20,03%

Meses acima do IBOVESPA

4

Máximo drawdown

-14,05%

Meses abaixo do IBOVESPA

4

Maior retorno mensal

10,03%

Patrimônio líquido (R$)

R$ 3.579.131,50

Menor retorno mensal

-5,07%

Patrimônio líquido desde o início(R$) R$ 1.849.459,00

Desempenho
O fundo Warren Brasil FIA oferece uma maior diversidade em relação ao IBOVESPA, investindo em uma
quantidade maior de ETFs (e consequentemente mais ativos brasileiros de qualidade). Assim, protege
seu capital possuindo uma volatilidade menor do que a do índice Bovespa.
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Principais investimentos
PIBB11

Vale, Itaú, Petrobras, Bradesco, Ambev...

O ETF PIBB11 segue as 50 principais empresas brasileiras,
garantindo diversificação e investimento em empresas
fortes.

SMAL11

Um ETF que contém empresas de pequena capitalização
presentes na bolsa brasileira e que possuem boa liquidez.

DIVO11

Este ETF possui na sua composição empresas pagadoras de
proventos, aumentando sua valorização em cima dos
mesmos.

BOVA11

O BOVA11 é um ETF baseada nos ativos que estão dentro do
IBOVESPA, índice principal do mercado de ações brasileiros,
e um bom parâmetro do crescimento do país.

Fleury, BR Malls, Estácio, Sul América, CVC Brasil...

Braskem, BB Seguridades, Itaúsa, Santander, Telefônica...

Vale, Itaú, Petrobras, Bradesco, Ambev...

Características
Categoria Anbima:

Fundo de Investimento em Ações

Taxa de
Administração:

Não há

Taxa de Performance:

Não há

Data de Início:

17/05/2018

CNPJ:

29.577.652/0001-75

Aplicação mínima:

R$1,00

Cotização aplicação:

D+0

Cotização resgate:

D+1

Pagamento resgate:

D+2

Estrutura
Gestor

Warren Brasil Gestão e Administração de Recursos LTDA

Administrador

Pilla Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio LTDA

Custodiante

Santander Securities Services Brasil DTVM S.A.

Auditoria

Ramires & Cia Auditores Independentes

A Warren Brasil Gestão e Administração de Recursos Ltda. é uma gestora e administradora devidamente registrada na Comissão de Valores
Mobiliários (CVM). Esta mensagem e seus anexos têm informações confidenciais destinadas a indivíduo e propósito específicos, sendo protegida
por lei. Caso você não seja a pessoa a quem foi dirigida a mensagem, deve apagá-la. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou
divulgação não autorizada das informações presentes nesta mensagem. O investimento em ações é um investimento de risco e rentabilidade
passada não é garantia de rentabilidade futura. Para reclamações, favor contatar a Ouvidoria do Warren no e-mail meajuda@warrenbrasil.com
ou telefone nº 11-4950-8124.
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