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A presente instituição aderiu ao 
Código ANBIMA de Regulação 
e Melhores Práticas para os 
Fundos de Investimento.

palavra do BB

Investimento para crianças e jovens

Publicação dirigida aos clientes do Banco do Brasil Estilo

lanejamento financeiro é uma neces-
sidade para todos que buscam o su-
cesso. Por isso, o Banco do Brasil

oferece produtos financeiros especialmen-
te desenhados para diferentes faixas etárias.

Com a proximidade do Dia das Crianças,
aproveitamos para detalhar algumas op-
ções pensadas especificamente para jo-
vens e também para pais que estimulam
os filhos a se tornarem investidores cons-
cientes. 

O Brasilprev Estilo Júnior é um plano de
previdência com características especiais,
que permite aportes mensais ou esporádi-
cos, de acordo com a disponibilidade finan-
ceira, até que o beneficiário complete 21
anos, quando estará apto a sacar os recur-
sos para realizar os próprios desejos. Já
no segmento jovem, o BB desenvolveu a
família de Fundos Jovem, um portfólio ideal
para quem está começando a vida finan-
ceira ou para o pai que planeja um futuro
estável e promissor para o filho. 

Mas, se planejar o futuro é necessário, apro-
veitar os bons momentos da vida é funda-
mental. Por isso, já está em andamento a
promoção Compra Premiada Ourocard Cielo,
que vai sortear 4 mil prêmios instantâneos
de R$ 100,00 e 10 superprêmios de R$ 100
mil para quem utilizar o cartão nas compras
acima de R$ 30,00. 

E os benefícios para o cliente Ourocard
Estilo não param de crescer. O programa
Ponto pra Você acaba de passar por uma
série de melhorias, entre elas uma nova par-
ceria com a Dotz, que agrega milhares de
produtos e serviços para serem trocados
por pontos acumulados no programa.

Para quem quer aproveitar a vida com saúde,
trazemos uma matéria sobre as doenças
psicossomáticas, males que contam com a
ajuda das nossas emoções para se desen-
volverem, mas que também podem ser com-
batidos com a força da mente.

Boa leitura!  
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Compra Premiada distribui

prêmios para clientes Ourocard

Clientes BB têm mais
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Estratégia de investimentos

A consultoria do Banco do Brasil
Estilo tem o propósito de buscar
o que há de mais relevante em in-
formações que pautem a gestão
dos investimentos dos clientes
Estilo. Com o cenário econômi-
co mundial em deterioração e o
agravamento das incertezas, ge-
rado pela declaração da diretora-
gerente do Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), Christine Lagarde,
de que o mundo está diante de
uma possível desaceleração em “espiral”,
em contraponto às notícias positivas sobre
as contas fiscais do Brasil. Para detalhar um
pouco mais esse quadro e os impactos sobre
os seus investimentos, segue entrevista ex-
clusiva com Osvaldo Cervi, Gerente Geral
da Unidade Private Bank do Banco do Brasil.

seuEstilo – O que mais preocupa no atual
cenário econômico mundial?

Osvaldo Cervi – Nos Estados Unidos, no
âmbito do Banco Central (FED) e do gover-
no americano, o quadro é de esgotamento
de recursos capazes de incentivar a recu-
peração econômica, seja através da emis-
são de moeda, redução de juros – ressalte-
se, já próximos de 0% –, seja pelas restri-
ções a novos incentivos fiscais, dado o limi-
te para a dívida pública definido pelo Con-
gresso americano nas negociações com o
governo. Assim, o mais provável é a ocorrên-
cia de um quadro de crescimento bem me-
nor que o esperado, com o aumento da pro-
babilidade de recessão (ocorrência de dois
trimestres seguidos de crescimento nega-
tivo do PIB) nos EUA.

Na Europa, as elevadas dívidas dos países
também impedem o Banco Central Euro-
peu (BCE) de realizar uma política mone-
tária contracíclica, isto é, utilizar incentivos
que ajudem o crescimento econômico, co-
mo emissão de moeda, aumento do endi-
vidamento público e redução de taxas de
juros. Esse excesso de dívida nos países
economicamente mais maduros, somado à
crise de dívida soberana nos países peri-
féricos europeus, cria um quadro de incer-
tezas que desestimula investimentos e re-
duz o crescimento econômico mundo afora.

Nesse cenário, se nem mesmo o crescimen-

to de um país economicamente
mais resistente, como a China –
onde as exportações correspon-
dem a 40% do PIB –, deixa de
ser afetado, o Brasil também de-
ve sentir os efeitos dessa desa-
celeração econômica mundial.

seuEstilo – Como isso afeta e
que providências vêm sendo to-
madas pelo Brasil?

Osvaldo Cervi – Por aqui, os indicadores
da atividade econômica já sinalizam uma
saudável redução do crescimento econômi-
co, uma vez que a inflação internamente ten-
de a ceder, dada a desaceleração no hemis-
fério Norte. O PIB do segundo trimestre, di-
vulgado no início de setembro, apresentou
expansão de 0,8%, ao passo que no primei-
ro trimestre cresceu 1,3% na mesma base
de comparação. As vendas no varejo avan-
çaram em junho, mas a tendência tem sido
de desaceleração. O crédito ao consumidor
sobe mais lentamente. O mercado de tra-
balho arrefeceu com a criação de 105 mil
empregos com carteira assinada em julho,
comparado com a média de 165 mil no pri-
meiro semestre.

No entanto, apesar da desaceleração econô-
mica, a inflação no curto prazo ainda segue
pressionada, realidade que favoreceu as crí-
ticas do mercado com relação à decisão da
última reunião do Comitê de Política Mone-
tária (COPOM) de reduzir a taxa básica de
juros de 12,5% para 12% ao ano. Porém, as
declarações da diretora-gerente do FMI no
último dia 4 de setembro, advertindo sobre
o risco iminente de uma nova recessão glo-
bal, somadas às notícias de que as contas
fiscais brasileiras vêm surpreendendo po-
sitivamente – o superávit primário de 4% do
PIB até julho representa aproximadamen-
te o dobro da taxa do período 2009-2010,
– parecem sugerir assertividade na decisão
do COPOM, que, no jargão do mercado, agiu
“à frente da curva”, ou seja, baixou os ju-
ros antes do que previa o mercado por an-
tecipar um provável desaquecimento econô-
mico mundial, mais brusco do que se ima-
ginava.

Também com vistas a amenizar o impac-
to do real valorizado sobre o setor indus-

trial, foi implementado no país um novo con-
junto de medidas que beneficia as empre-
sas nacionais, como redução de impostos,
preferências em compras públicas e conces-
sões de crédito, a exemplo da prorrogação
de programas do BNDES, criados para com-
bater a recessão de 2008-2009.

seuEstilo – Essa incerteza também tem re-
flexos para os investidores do BB Estilo?

Osvaldo Cervi – Sim, pois esse medo de
curto prazo que se instala no mundo esti-
mula um efeito manada de fuga do risco
num momento em que a economia brasi-
leira apresenta robustez e maior maturida-
de, ou seja, num momento em que esta-
mos mais eficientes. Ainda que a bolsa bra-
sileira movimente diariamente R$ 6 bilhões
– esse volume representa apenas 0,3% do
valor patrimonial das nossas empresas, vo-
lume, portanto, inexpressivo –, a impressão
de que os ativos podem se desvalorizar in-
definidamente, apesar dos bons fundamen-
tos econômicos, induz a uma corrida para
venda quando deveríamos estar atentos pa-
ra aproveitar as oportunidades que esse mo-
vimento pode oferecer. Bem nos ensinou o
megainvestidor Warren Buffett: “Seja cuida-
doso quando os outros forem gananciosos
e ganancioso quando os outros forem cui-
dadosos”.

seuEstilo – O que o investidor pode fazer
para se proteger?

Osvaldo Cervi – A premissa maior da nos-
sa consultoria de investimentos sempre foi
a diversificação. Assim, é fundamental ao
investidor do BB Estilo perceber que ele já
está protegido contra esses movimentos. Ex-
plico melhor: muitas vezes, o cliente possui
7% ou 10% de sua carteira em ações, mas
fica muito preocupado quando a bolsa per-
de 20% ou 30%, sem perceber que o im-
pacto no desempenho geral do portfólio é
marginal. A emoção fala mais alto e ele dei-
xa de aproveitar oportunidades, já que o
medo o imobiliza. Nessas horas, a principal
orientação é buscar uma boa assessoria
financeira, nossa principal responsabilida-
de junto ao cliente, e evitar deixar que a
emoção contamine suas decisões. Asses-
sorado, a decisão financeira privilegia o ra-
cional.

Osvaldo de Salles
Guerra Cervi, CFP®

Banco do Brasil
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A enxaqueca afeta cerca de 34 milhões de
brasileiros, segundo a Sociedade Brasileira
de Cefaleia (SBC). Mas nem sempre é ex-
plicada por um problema físico, tendo mui-
tas vezes causas emocionais, que podem
se relacionar a um trauma recente ou ao es-
tresse acumulado na rotina diária.  

No entanto, não apenas a enxaqueca pode
ter fatores emocionais entre suas causas.
De acordo com a psicóloga Angela Carero,
especialista no tratamento de doenças psi-
cossomáticas e membro da Associação Bra-
sileira de Medicina Psicossomática (ABMP),
males persistentes, como problemas gas-
trintestinais, da pele ou dores articulares,
costumam expressar um desequilíbrio emo-
cional e, por isso, precisam ser tratadas tam-
bém como enfermidade psíquica.

Do ponto de vista fisiológico, a doença psi-
cossomática nasce numa região do cérebro
chamada hipotálamo, que funciona como
uma antena responsável por captar as emo-
ções e os sentimentos mais fortes. Junto
com a glândula conhecida como hipófise,
o hipotálamo controla quase todas as fun-

ções do organismo. Assim, uma disfunção
nessa região pode desencadear os mais va-
riados males. 

Então, como identificar se a doença tem ou
não raiz emocional? O caminho, segundo
a psicóloga, é examinar que causas, além
das físicas, podem ter ajudado no desen-
cadeamento ou na piora da doença. “Nes-
se sentido, a psicoterapia pode ser uma
boa ferramenta, uma vez que os males do
organismo sempre expõem algum descon-
forto da mente. Muitos problemas físicos são
uma tentativa da mente de avisar ao indi-
víduo que alguma coisa não vai bem”, ex-
plica Angela.

Nesses casos, de acordo com a especialis-
ta, além da psicoterapia, é importante que
a pessoa busque praticar atividades posi-
tivas para o bem-estar emocional, reduzin-
do assim o estresse e outros desequilíbrios
psíquicos, como a depressão. “Exercícios fí-
sicos aeróbicos são muito importantes para
equilibrar as emoções, assim como é funda-
mental investigar problemas emocionais com
a ajuda de um especialista”, conclui.

Clientes BB têm mais
facilidades no Chile

A temporada de inverno chilena se es-
tende até o fim de outubro, quando milha-
res de turistas brasileiros terão passa-
do pelo país que une, de modo singular,
paisagens naturais e históricas.  

O grande fluxo turístico entre Brasil e
Chile motivou o BB a oferecer uma faci-
lidade adicional para os clientes, que per-
mite pular uma etapa burocrática da via-
gem: a de buscar agências no Brasil que
comercializem pesos chilenos ou troquem
reais por dólares, para efetuar uma se-
gunda conversão – para pesos – no Chile.

Com o cartão do BB e o documento de
identificação pessoal, o cliente pode ad-
quirir pesos chilenos diretamente na
agência BB Santiago no horário comer-
cial local, das 9h às 14h, por meio de
débito em reais diretamente na conta-
corrente no Brasil. 

Além de agilidade e segurança na tran-
sação, o cliente conta ainda com o be-
nefício de menor custo em relação aos
terminais vinculados às bandeiras dos
cartões de crédito – e com um limite de
valor de saque superior ao dos caixas
eletrônicos. O limite de saque nos ter-
minais gira em torno de 200 mil pesos
chilenos, ou US$ 425, enquanto na agên-
cia BB Santiago o limite máximo é de
até R$ 9.999,99, valor equivalente, em
14.9.2011, a US$ 5.784,35, ou aproxi-
madamente 2.760 mil pesos chilenos.

A agência do BB em Santiago fica na
avenida Apoquindo, 3.001, no bairro Las
Condes.

Ir às compras pode gerar bastante satisfa-
ção. Para clientes que possuem Ourocard,
essa sensação pode ser ainda maior com
os inúmeros prêmios oferecidos pela pro-
moção Compra Premiada Ourocard Cielo.

Ao realizar compras acima de
R$ 30,00, os clientes concor-
rem a 4 mil prêmios instan-
tâneos de R$ 100,00 e a 10
superprêmios de R$ 100 mil.

Para concorrer, basta
efetuar compras com
os cartões de crédito
Ourocard Estilo Visa

ou Mastercard nas má-
quinas Cielo até o dia 11

de outubro. 

Os resultados das compras premiadas se-
rão instantâneos – na hora da compra por
meio do comprovante de venda – ou por
sorteio pela Loteria Federal.

Este ano, a promoção Compra Premiada
Ourocard Cielo está dividida em duas eta-
pas. A primeira, já em andamento, aconte-
ce desde o dia 10 de agosto. A segunda
etapa ocorre entre os dias 12 de outubro e
24 de dezembro, antecipando as compras
natalinas.

Na segunda fase, os valores dos prêmios
serão triplicados: 4 mil prêmios de R$ 300,00
e 10 de R$ 300,00 mil. No total, serão dis-
tribuídos mais de 8 mil prêmios em dinhei-
ro, que totalizam R$ 5,6 milhões.

Compra Premiada distribui prêmios para clientes Ourocard
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Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de
rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar os seus recursos. Embora cuide com rigor da qualidade dos conteúdos, o BB não se responsabiliza pela precisão
dos dados e também por qualquer operação que venha a ser feita com base nos prognósticos sobre o comportamento dos ativos mencionados. É permitida a reprodução parcial ou integral do conteúdo desta publicação desde que citada a fonte.
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Possuir uma carteira de investimentos
desde cedo é um caminho eficiente pa-
ra quem deseja garantir um futuro con-
fortável e, ao mesmo tempo, acumular
conhecimento sobre a importância do
planejamento financeiro.

Para incentivar essa experiência, o Ban-
co do Brasil oferece a seus clientes os
Fundos Jovem, um portfólio voltado pa-
ra jovens que desejam formar uma pou-
pança e entrar em contato com o univer-
so das aplicações financeiras – ou para
pais que desejam estimular seus filhos
a se tornarem investidores conscientes.

Os Fundos Jovem são compostos pelo
BB Multimercado Balanceado LP Jovem,
de perfil moderado, e pelo BB Ações
Índice de Sustentabilidade Empresarial
Jovem, mais arrojado, que aplica recur-
sos em ações de empresas comprome-
tidas com causas socioambientais.

Os fundos permitem aportes a partir de
R$ 15,00 e destinam 20% da taxa de
administração para o Programa Água
Brasil, voltado para a conservação das
águas e coordenado pela Fundação
Banco do Brasil.

Para saber mais, acesse bb.com.br/
eufacoacontecer.

Jovens têm opções de
investimento no BB

O programa de relacionamento do Banco
do Brasil, o Ponto pra Você, está passando
por uma série de melhorias que vão simpli-
ficar as regras para acúmulo e troca de pon-
tos, além de ampliar os benefícios para os
clientes.

O Ponto pra Você passa a ter ênfase na
geração de pontos pelo uso dos cartões
Ourocard e, para os clientes Estilo, o volu-
me de investimentos mantidos no BB con-
tinua gerando pontos. Esse é mais um dife-
rencial agregado ao atendimento Estilo e
representa o reconhecimento e a valoriza-
ção dos clientes que centralizam seus ne-
gócios no Banco.

A parceria com a Dotz, empresa referência
na administração de programas de benefí-
cios, é destaque entre essas melhorias. Com
ela, os clientes têm novas opções para ga-
nhar pontos, comprando em estabelecimen-
tos conveniados ou no Shopping Dotz, no
endereço web dotz.com.br/shoppingdotz. Ao
comprar nesses locais com o Ourocard, o
cliente ganha pontos no Ponto pra Você pe-

lo uso do cartão e dotz pela compra no lo-
cal conveniado.

O BB continua permitindo a troca por milhas
aéreas das companhias GOL e TAM. Além
disso, os clientes podem escolher entre os
milhares de prêmios disponíveis no catálo-
go Dotz para trocar seus pontos.

Em breve, o Ponto pra Você divulgará novas
regras, simples e de fácil utilização, com be-
nefícios que somente esse programa de-
senvolve para você. O seu gerente de rela-
cionamento também está à disposição para
orientá-lo sobre as novidades e a participa-
ção no programa Dotz. Se preferir, pode obter
mais informações no site bb.com.br/estilo/
pontopravoce.

Brinquedos, roupas e viagens são exem-
plos de presentes sempre especiais para
o Dia das Crianças. Porém, a ocasião tam-
bém é perfeita para se planejar o futuro
financeiro estável para a criança que se
quer bem, como um filho, sobrinho ou neto.

A adesão a um plano de previdência pri-
vada é ideal para esse tipo de planejamen-
to. No Banco do Brasil, com o Brasilprev
Estilo Júnior, o planejamento financeiro
permite ao jovem acumular reservas pa-
ra que, ao completar 21 anos, ele possa
realizar boa parte de seus desejos.

Com o plano, é possível efetuar aportes
mensais e esporádicos de acordo com
a disponibilidade financeira. Ele é ofere-

O programa Ponto pra Você ficou ainda melhor

Brasilprev Estilo Júnior 
é boa opção de presente
para quem pensa no futuro

cido nas modalidades PGBL – indicada
para quem declara o Imposto de Renda
(IR) no formulário completo, e VGBL – ideal
para quem é isento ou utiliza o formulário
simples na declaração do IR.

Os recursos do Brasilprev Estilo Júnior
são aplicados em fundos de investimen-
to cujos rendimentos líquidos são rever-
tidos integralmente para o saldo da apli-
cação, representando um diferencial entre
os demais planos de previdência. Entre
os fundos disponíveis, destaca-se o Ciclo
de Vida, que ajusta automaticamente os
percentuais de renda fixa e variável, bus-
cando equilíbrio e melhor rentabilidade. Há
ainda a opção de direcionar os valores ex-
clusivamente para fundos de renda fixa.

Para saber mais sobre os planos de pre-
vidência privada do BB, acesse bb.com.br/
estilo ou fale com seu gerente de relacio-
namento.
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Fundos de Investimentos Estilo - Indicadores de Rentabilidade - Agosto/2011
Acum. Acum. Acum. PL médio Taxa Adm. Cota em Aplicação Aplicação Resgate Saldo Horário Limite Cota Cota Crédito Dt. Início

12 meses 24 meses 36 meses Ago/11 (% a.a) 31/08/2011 Inicial Subseqüente Mínimo Mínimo Movimentação Aplicação Resgate Resgate do FundoFundos Ago/11 2011

A presente instituição aderiu ao 
Código ANBIMA de Regulação 
e Melhores Práticas para os 
Fundos de Investimento.

1,52% 7,17% 10,63% 19,87% 32,74% 9.847.991.573 1,50 4,361494
1,47% 6,82% 10,08% 18,68% 30,77% 4.790.899.754 2,00 3,623469
0,51% 1,31% 4,85% 14,58% 24,64% 429.736.726 2,00 3,636207

-0,09% 1,27% 6,94% 20,16% 27,81% 891.578.493 2,00 1,355482
2,89% -1,46% 4,44% 18,51% 34,53% 1.223.026.934 2,00 1,425729
1,94% -4,62% 1,12% 15,25% 28,31% 260.784.209 2,00 1,348522
1,42% -6,48% -0,80% 13,40% 24,76% 229.642.781 2,00 1,302965

Brasilprev Renda Total Fix II
Brasilprev Renda Total Fix V
Brasilprev Renda Total Composto 20 V
Brasilprev Renda Total Composto 49 D
Brasilprev Renda Total Ciclo 2020
Brasilprev Renda Total Ciclo 2030
Brasilprev Renda Total Ciclo 2040

Referenciado DI
BB Referenciado DI Classic Estilo
BB Referenciado DI Plus Estilo
BB Referenciado DI LP Premium Estilo
BB Referenciado DI LP Vip Estilo
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP Classic Estilo
BB Renda Fixa LP Plus Estilo
BB Renda Fixa LP Premium Estilo
BB Renda Fixa LP Vip Estilo
Renda Fixa Índices
BB Renda Fixa Pré LP Estilo (i) 
BB Renda Fixa LP Índice de Preço Estilo (i) 
Multimercado Juros e Moedas
BB Multimercado Trade LP Estilo (i) (ii)
Multimercado Macro
BB Multimercado Macro Conservador LP Estilo (i) 
BB Multimercado Macro Moderado LP Estilo (i)
BB Multimercado Macro Arrojado LP Estilo (i) 
Multimercado Long And Short - Direcional
BB Multimercado Arbitragem LP Estilo (i) (ii)
Multimercado Balanceado
BB Multimercado Balanceado Dividendos LP Estilo
Cambial
BB Cambial Dólar LP Estilo (i)
BB Cambial Euro LP Estilo (i)
Investimento no Exterior
BB Dívida Externa LP mil
Ações Ibovespa
BB Ações Ibovespa Indexado Estilo (i)
BB Ações Ibovespa Ativo Estilo (i)
Ações IBrX
BB Ações IBrX Indexado Estilo (i)
Índices - ETF
BB Ações PIBB
Ações Dividendos
BB Ações Dividendos
Ações Small Caps
BB Ações Small Caps
Ações Sustentabilidade/Governança
BB Ações ISE Jovem (i)
Ações Setoriais
BB Ações BB
BB Ações Cielo
BB Ações Construção Civil (i)
BB Ações Consumo (i)
BB Ações Energia
BB Ações Exportação
BB Ações Multisetorial Ativo (i)
BB Ações Petrobras
BB Ações Setor Financeiro (i)
BB Ações Siderurgia (i)
BB Ações Tecnologia
BB Ações Transporte e Logística
BB Ações Vale do Rio Doce

Indicadores Ago/2011 2011
Acum. Acum. Acum.

12 meses 24 meses 36 meses

CDI 1,07% 7,68% 11,37% 21,47% 35,64%
Dólar 1,99% -4,74% -9,61% -15,86% -2,89%
Euro 2,10% 3,32% 2,71% -15,35% -4,67%
Ibovespa -3,96% -18,48% -13,28% 0,01% 1,46%
Ibrx Brasil -4,16% -15,09% -7,59% 5,95% 3,58%
Poupança 0,71% 5,04% 7,47% 14,62% 23,65%

Previdência

Os indicadores informados são apenas referências econômicas. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação de performance é recomendável a análise para um período de, no mínimo, 12 meses. A rentabilidade apresentada é bruta, estando sujeita a tributação, conforme legislação vigente. Ao investidor, é recomendada a leitura cuida-
dosa do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. As aplicações realizadas em fundos não são garantidas pelo Administrador, por suas coligadas, pelo Gestor, por qualquer mecanismo de seguro, nem pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. (i) A BBDTVM cobra taxa de administração (T.A.) no FI no qual este fundo (FIC) investe. A T.A. apresentada
representa a taxa total praticada atualmente pelo fundo (FIC+FI). Consulte seu Gerente sobre a T.A. máxima permitida para cada fundo. (ii) Este fundo possui taxa de performance de 20% (vinte por cento) sobre a rentabilidade que exceder a taxa média diária DI de um dia.

0,95% 6,76% 9,94% 18,49% 30,41% 263.898.156 1,50 3,993969 30.000 Qualquer Valor 300 23h00 D + 0 D + 0 D + 0 29-set-00
1,00% 7,12% 10,49% 19,69% 32,40% 4.923.108.662 1,00 2,433698 50.000 Qualquer Valor 500 23h00 D + 0 D + 0 D + 0 08-dez-03
1,03% 7,38% 10,90% 20,60% 4.847.768.413 0,70 1,330430 100.000 Qualquer Valor 1.000 17h00 D + 0 D + 0 D + 0 15-set-08
1,05% 7,53% 11,13% 21,10% 34,58% 3.350.631.141 0,50 4,478678 500.000 Qualquer Valor 5.000 17h00 D + 0 D + 0 D + 0 29-set-00

0,97% 6,84% 10,09% 18,89% 30,86% 594.665.874 1,50 3,970192 30.000 Qualquer Valor 300 17h00 D + 0 D + 0 D + 0 29-set-00
1,02% 7,21% 10,67% 20,14% 32,91% 4.966.244.276 1,00 2,438804 50.000 Qualquer Valor 500 17h00 D + 0 D + 0 D + 0 08-dez-03
1,41% 7,74% 11,19% 21,49% 36,71% 2.048.778.491 0,70 1,524555 100.000 Qualquer Valor 1.000 15h00 D + 0 D + 0 D + 0 28-jun-07
1,06% 7,58% 11,24% 21,36% 34,96% 5.830.482.300 0,50 14,220567 500.000 Qualquer Valor 5.000 17h00 D + 0 D + 0 D + 0 11-jun-99

3,06% 8,66% 11,33% 22,56% 42,25% 681.833.557 1,00 1,793556 50.000 Qualquer Valor 500 15h00 D + 0 D + 0 D + 0 29-jun-06
5,18% 9,25% 15,17% 29,14% 53,75% 1.156.109.790 1,00 1,653952 50.000 Qualquer Valor 500 15h00 D + 1 D + 3 D + 3 02-out-07

1,03% 7,32% 10,87% 20,83% 33,93% 498.630.644 1,00 1,724904 Qualquer Valor 17h00 D + 1 D + 1 D + 1 29-jun-06

0,59% 5,38% 8,83% 17,76% 25,05% 31.796.847 1,50 1,539307 Qualquer Valor 17h00 D + 1 D + 1 D + 1 29-jun-06
0,63% 2,66% 6,52% 13,61% 8,68% 60.044.322 1,50 1,898747 Qualquer Valor 17h00 D + 1 D + 1 D + 1 08-dez-03
1,57% 2,86% 7,31% 17,29% 4,13% 49.696.586 1,50 1,288136 Qualquer Valor 17h00 D + 1 D + 1 D + 1 29-jun-06

1,01% 6,95% 8,65% 14,26% 36,54% 6.293.753 2,00 1,523617 Qualquer Valor 17h00 D + 1 D + 4 D + 5 29-jun-06

0,69% 5,56% 9,82% 78.912.112 1,20 1,184806 Qualquer Valor 17h00 D + 1 D + 1 D + 4 01-out-09

2,41% -2,79% -7,57% -11,32% 8,66% 13.310.565 1,00 0,854661 Qualquer Valor 15h00 D + 0 D + 0 D + 0 28-jun-02
2,20% 4,75% 5,06% -10,69% 7,14% 3.806.188 1,00 228,962710 Qualquer Valor 15h00 D + 0 D + 0 D + 0 29-mar-01

2,78% 2,28% -3,59% -0,14% 27,62% 4.535.861 1,50 7,461780 1.000 200 200 200 17h00 D + 1 D + 1 D + 4 06-jan-95

-3,86% -19,96% -15,43% -4,48% -7,56% 35.590.842 2,00 0,827746 Qualquer Valor 17h00 D + 1 D + 1 D + 4 02-out-07
-4,08% -23,92% -21,75% -12,78% -6,28% 28.829.049 2,00 0,841774 Qualquer Valor 17h00 D + 1 D + 1 D + 4 02-out-07

-4,44% -17,48% -11,22% -0,28% -6,13% 15.130.164 2,00 0,840441 Qualquer Valor 17h00 D + 1 D + 1 D + 4 02-out-07

-3,34% -18,51% -11,06% -4,84% -6,59% 207.006.346 1,50 2,685305 200 17h00 D + 1 D + 1 D + 4 13-jul-04

-2,55% -4,92% 2,99% 19,88% 17,95% 683.073.870 2,00 9,031640 200 17h00 D + 1 D + 1 D + 4 19-jul-02

-1,94% -20,48% -13,32% 10,51% 24,67% 59.706.800 3,00 5,258945 200 17h00 D + 1 D + 1 D + 4 19-jul-02

-3,56% -8,61% -0,47% 17,34% 12,76% 19.601.992 2,50 1,775727 15 17h00 D + 1 D + 1 D + 4 01-dez-05

2,15% -12,42% -2,10% 10,78% 29,40% 135.196.051 1,50 1,076301 200 17h00 D + 1 D + 1 D + 4 19-dez-07
-5,29% 26,63% 19,16% 10,34% 23.668.276 1,50 1,224313 300 17h00 D + 1 D + 1 D + 4 30-jun-09
0,00% -18,17% -11,63% -0,45% 43,46% 101.584.000 2,00 1,293368 200 17h00 D + 1 D + 1 D + 4 18-jul-08
5,02% -3,46% 10,52% 42,81% 65,56% 40.004.331 2,00 1,154175 200 17h00 D + 1 D + 1 D + 4 02-out-07

-4,36% 3,54% 9,38% 32,49% 62,66% 105.157.635 2,00 6,218815 200 17h00 D + 1 D + 1 D + 4 15-out-97
-3,28% -18,89% -13,15% 3,26% -13,60% 44.193.401 3,00 4,530747 200 17h00 D + 1 D + 1 D + 4 23-jul-02
-3,52% -19,86% -16,20% -9,87% 0,32% 15.993.505 4,00 1,229279 200 17h00 D + 1 D + 1 D + 4 24-mar-06

-11,05% -23,46% -20,07% -35,18% -41,38% 816.383.198 2,00 6,359638 200 17h00 D + 1 D + 1 D + 4 19-jul-00
-3,06% -16,58% -11,37% 6,28% 29,15% 41.207.211 2,00 0,996327 200 17h00 D + 1 D + 1 D + 4 02-out-07
0,02% -33,06% -36,40% -32,11% -45,56% 93.173.489 2,00 0,645513 200 17h00 D + 1 D + 1 D + 4 02-out-07
0,90% 6,57% 14,03% 18.215.869 2,00 1,384886 200 17h00 D + 1 D + 1 D + 4 25-fev-97

-2,50% -22,20% -17,46% -11,47% -35,43% 12.252.179 2,00 0,521500 200 17h00 D + 1 D + 1 D + 4 28-mai-01
-8,96% -16,20% -1,01% 25,80% 8,39% 1.083.332.360 2,00 10,936544 200 17h00 D + 1 D + 1 D + 4 26-fev-02
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Ibovespa Dividendos Top Pick Small Caps
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Ibovespa Dividendos Top Pick Small Caps
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Carteira Dividendos(*)

Empresa Ação Setor %

Ambev Ambv4 Alimentos e Bebidas 15

CCR Rodovias Ccro3 Exploração de Rodovias 10

Comgas Cgas5 Gás 15

Eletropaulo Elpl4 Energia Elétrica 10

Eternit Eter3 Materiais para Construção 15

AES Tietê Geti4 Energia Elétrica 10

Petrobras Petr4 Petróleo e Gás 15

Sabesp Sbsp3 Água e Saneamento 10

Guia de Investimentos em Ações - BB Estilo 

OBS.: Os percentuais indicados em cada papel têm como único objetivo auxiliar o investidor, podendo variar de acordo com o perfil de cada cliente. Este é apenas um acompanhamento de alocação e não exprime deliberações do Banco do Brasil. A utilização dos dados aqui
fornecidos é de restrita responsabilidade dos usuários. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. O investimento em ações não é garantido pelo FGC - Fundo Garantidor de Créditos, é de alto risco e pode trazer perdas ao investidor.
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Desempenho das Ações Acompanhadas (posição até 31/08/2011)
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Carteira Small Caps

Empresa Ação Setor %

BR Malls Brml3 Construção e Engenharia 15

BR Properties Brpr3 Outros 10

Gerdau Ggbr4 Siderurgia 10

Hypermarcas Hype3 Consumo 15

Lupatech Lupa3 Siderurgia 15

MRV Engenharia Mrve3 Construção e Engenharia 10

lochp-Maxion Mypk3 Veículos e Peças 15

Localiza Rent3 Transportes e Serviços 10

Carteira Top Pick

Empresa Ação Setor %
BR Malls Brml3 Construção e Engenharia 8
CCR Rodovias Ccro3 Exploração de Rodovias 8
Sid. Nacional Csna3 Siderurgia 10
Lojas Renner Lren3 Vestuário e Calçados 10
Lupatech Lupa3 Siderurgia 10
MRV Engenharia Mrve3 Construção e Engenharia 7
Petrobras Petr4 Petróleo e Gás 10
Tractebel Tble3 Energia Elétrica 8
Ultrapar Ugpa4 Químico 7
Vale Vale5 Mineração 8
TOTVS Tots3 Software e Dados 7
Weg Wege3 Motores e Compressores 7

Histórico das Carteiras Acompanhadas x Ibovespa (posição até 31/08/2011)

Ação Empresa Último Mín. 52 Máx. 52 No mês No ano Div. Yield IFR Preço Prazo Potencial
Preço semanas semanas % % % Alvo %

AMBV4 Ambev PN 55,35 36,23 55,91 20,90 12,00 4,30 81,4 53,87 jul./12 em revisão
BRML3 BR Malls Par ON 17,75 13,31 19,69 -1,70 4,80 0,90 55,2 23,00 jul./12 29,57
BRPR3 BR Properties ON 17,61 13,37 19,38 2,30 -2,40 0,60 66,2 24,58 jul./12 39,60
CCRO3 CCR SA ON 47,99 37,05 49,09 6,40 6,40 7,30 84,8 55,03 jul./12 14,68
CGAS5 Comgas PNA 34,50 31,00 47,62 -12,10 -7,30 12,70 41,7 48,50 jun./12 40,58
CSNA3 Sid Nacional ON 15,80 12,80 28,76 -2,30 -37,50 8,10 61,6 25,36 jul./12 60,53
ELPL4 Eletropaulo PN 28,13 23,15 34,97 -18,00 7,30 26,60 38,6 34,51 jun./12 22,68
ETER3 Eternit ON 8,44 7,87 11,30 -2,90 -25,30 10,30 53,2 13,22 ago./12 56,64
GETI4 AES Tiete PN 22,51 19,31 25,23 -4,90 0,40 10,30 56,6 25,72 ago./12 14,27
GGBR4 Gerdau PN 13,60 10,63 24,53 -2,30) -39,20 2,40 63,4 23,02 jul./12 69,29
HYPE3 Hypermarcas ON 13,34 9,62 30,08 11,90 -40,40 0,90 66,0 17,86 ago./12 33,90
LREN3 Lojas Renner ON 59,85 43,86 65,27 7,40 9,30 3,70 68,6 70,91 ago./12 18,48
LUPA3 Lupatech ON 9,80 8,40 23,20 -12,70 -49,20 0,00 48,0 25,07 jun./12 155,82
MRVE3 MRV ON 13,40 8,70 18,27 16,50 -13,10 2,50 68,8 18,48 jul./12 37,88
MYPK3 Iochp-Maxion ON 18,50 15,89 19,00 -8,40 -20,60 3,70 43,8 28,88 ago./12 56,10
PETR4 Petrobras PN 20,80 18,37 28,47 -10,70 -21,70 4,90 57,0 34,33 jul./12 65,06
RENT3 Localiza ON 27,68 22,00 31,40 10,10 4,20 1,40 68,1 34,47 jul./12 24,55
SBSP3 Sabesp ON 46,00 32,06 49,70 -0,60 8,00 4,40 65,7 48,34 jul./12 5,08
TBLE3 Tractebel ON 25,30 20,95 27,31 0,80 -3,20 8,00 58,6 32,56 jul./12 28,71
TOTS3 Totvs ON 28,60 24,03 35,80 2,90 -14,40 1,90 66,0 32,83 jul./12 14,80
UGPA3 Ultrapar ON 27,79 19,67 27,95 - - 3,40 - 30,00 ago./12 7,95
VALE5 Vale PNA 40,65 35,52 51,71 -8,80 -12,50 5,90 58,4 62,08 ago./12 52,71
WEGE3 Weg ON 17,21 14,51 23,60 2,40 -19,40 3,00 69,0 21,80 jul./12 26,67

(*) - Para o mês de agosto excluímos os papéis da Cia.Sid.Nacional (Csna3) e incluímos Comgas (Cgas5) com participação de 15%.
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