Geração de renda consistente com a
flexibilidade de se adaptar a diversos cenários
Em um ambiente de taxas de juros baixas, estratégias de

Essa estratégia, ancorada ao processo de Investimentos da

investimento que conseguem entregar uma geração de renda

PIMCO, pode ser um complemento à parcela de renda fixa ou de

consistente e que tem a flexibilidade para se adaptar a diferentes

multimercados de um portfólio brasileiro, já que ela traz o

mercados são cada vez mais necessárias.

potencial de retornos atrativos e tem foco na preservação de
capital quando os mercados estão turbulentos.

O PIMCO Income FIC FIM entregou retornos atrativos e
consistentes em diversos ambientes de mercados, com baixa
correlação aos mercados brasileiros e com baixa volatilidade.

O que você precisa saber sobre o PIMCO INCOME FIC FIM
% Exposição

• Estratégia de renda fixa global e flexível
• Proteção contra oscilação da moeda

Cash/other, 2.0%

• Referência econômica de retorno de CDI + 2,5%

Government Related, 4.4%

• Volatilidade histórica moderada, de 3% a 4%

Agency MBS, 27.2%
Non-U.S. Devoloped, 0.6%

• Baixa correlação com ativos brasileiros

ABS, 9.3%

• Liquidez semanal

CMBS, 9.6%

• Taxa total de administração de 1,56%

IG Credit, 11.5%

• Estratégia existe desde 2007 nos EUA

Non-Agency MBS, 11.2%

• A estratégia tem mais de USD 244 bilhões no mundo

Emerging Markets, 14.2%
Bank Loans, 2.0%

• Dan Ivacyn e Alfred Murata foram eleitos Manager of

High Yield, 7.9%

The Year em 2013 pela Morningstar

Processo de Investimento
Equilibrar objetivos de geração de renda e de proteção de capital
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GERENCIAMENTO
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Combina análises
bottom-up e top-down
para gerir de maneira
ativa nossos
portfólios
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Construção do cenário
secular de longo prazo
e do cenário cíclico de
curto prazo para
ajudar a determinar a
estratégia de
investimentos

S

TOP DOWN
Traduz o
conhecimento de
todas as áreas de
PIMCO em temas
específicos de
investimentos

Usa análises
proprietárias e
pesquisa de campo
para identificar riscos
e oportunidades

BOTTOM UP

Nosso processo de investimentos vem evoluindo há décadas e já foi testado em todos os mercados

Proteção de
Capital

Geração de
Renda

(Busca proteção
contra volatilidade
elevada)

(Busca nível alto
e consistente de
distribuição)

Quem somos?

Quem somos?
2,800+
Funcionários em todo o mundo1
810+
Profissionais de investimento em todo o mundo
260+
Portfolio Managers com uma média de 16 anos de
experiência em investimento
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Analistas de crédito globais

14
Mesas setoriais especializadas

SINGAPORE
1996

17
Escritórios globais nas Américas, Europa e Ásia2
US$1.88 trilhão
Ativos sob gestão3
50+
Países onde os clientes estão baseados*

TOKYO
HONG KONG
1997
2006
TAIPEI
2018

São Paulo**
2018

SYDNEY
1997

2 17 escritórios globais incluem escritórios da aquisição da Gurtin Fixed Income
Em 30 de Setembro de 2019. FONTE: PIMCO. Performance passada não é garantia nem
Management, LLC em janeiro de 2019.
indicação confiável de resultados futuros.
3 Os ativos incluem US$14,3 bilhões em ativos de clientes contratados pela Gurtin Fixed
O escritório em Bermudas foi inaugurado em Abril de 2019.
Income Management, LLC, uma afiliada e subsidiária integral da PIMCO. Ativos refletem
* Baseado no domicílio fiscal da conta do cliente.
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*Baseado no domicílio fiscal da conta do cliente.
**O escritório do Rio de Janeiro foi estabelecido em 2012 e transferido para São Paulo em dezembro de 2018.
1 Os dados dos funcionários excluem Gurtin Fixed Income Management, LLC exceto para o total de funcionários, que inclui os funcionários da Gurtin Fixed Income Management, LLC que a PIMCO adquiriu em janeiro de 2019.
2 17 escritórios globais incluem escritórios da aquisição da Gurtin Fixed Income Management, LLC em janeiro de 2019.
3 Os ativos incluem US$14,3 bilhões em ativos de clientes contratados pela Gurtin Fixed Income Management, LLC, uma afiliada e subsidiária integral da PIMCO. Ativos refletem aqueles gerenciados em nome de clientes terceiros e ativos afiliados. Os
recursos do fundo de fundos foram compensados por cada estratégia.
4 Os escritórios de Solana Beach, CA e Chicago, IL, referem-se à aquisição pela PIMCO da Gurtin Fixed Income Management, LLC em janeiro de 2019.
INFORMAÇÃO
IMPORTANTE – O fundo é dedicado exclusivamente a investidores qualificados. As informações contidas aqui neste material de divulgação se referem às

0

estratégias PIMCO Income. Informações referentes a contas representativas ou compostos não devem ser interpretadas como indicador da performance do PIMCO Income
FIC FIM IE (“Fundo”), cuja estratégia é similar, mas não idêntica às contas representativas ou compostos aqui apresentados. É esperado, mas não garantido, que o Fundo
apresente ganhos, perdas ou resultados similares às contas representativas ou compostos.
PIMCO Income FIC FIM IE – Gestão: PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA. Administração: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. O indicador CDI é mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance do fundo.
Esse material de divulgação foi produzido pela PIMCO Latin America com fins meramente informativos. As informações aqui contidas buscam avaliar o cenário econômico
atual, no entanto, esclarecemos que estas representam uma interpretação da gestora e podem ser modificadas sem comunicação prévia. O Fundo receberá solicitações
de aplicação e resgates todas quartas-feiras consideradas dias úteis. Serão considerados dias úteis aqueles onde o mercado opere nas seguintes praças: São Paulo
e Nova Iorque. Nesse sentido, as solicitações de aplicação devem atender o disposto acima. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do
gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Não há garantia que este fundo terá o
tratamento tributário para fundos de Longo Prazo. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.
Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos no exterior. Exposição a ativos no exterior ocorrerá no dia
subsequente à aplicação. O Fundo pode aplicar em fundos de investimento que utilizam estratégias que podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos
multimercado podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. A PIMCO Latin America não comercializa
nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo.
TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL – Objetiva-se que o Fundo tenha tratamento fiscal de Longo Prazo. Para investidores residentes no Brasil, aplica-se a tabela regressiva do Imposto
de Renda, no regime semestral “come-cotas”, pela alíquota mínima, a qual será ajustada no momento do resgate, dependendo da permanência no fundo. Aplica-se, também,
IOF regressivo para resgates que ocorrerem em até 30 (trinta) dias da aplicação.
CARÊNCIA PARA RESGATE – Não aplicável.
A PIMCO presta serviços apenas a instituições e investidores qualificados. Esta não é uma oferta para qualquer pessoa em qualquer jurisdição onde seja ilícita ou não
autorizada. | PIMCO Latin America Av. Brigadeiro Faria Lima 3477, Torre A, 5° andar São Paulo, Brazil 04538-133. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida
em qualquer forma, nem citada em qualquer outra publicação, sem autorização prévia por escrito. PIMCO e THE NEW NEUTRAL são marcas registrada da Allianz Asset
Management of America L.P. nos Estados Unidos e em todo o mundo. ©2020, PIMCO
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