Relatório Mensal: Fevereiro de 2020
Divulgação: 09/03/2020
Mensagem do Gestor
O Porto Itapoá, primeiro investimento do Fundo, cresceu 16% na
movimentação de containers de 2018 para 2019, frente 11% do
Cluster Sul e 4% do Brasil. Com esse desempenho, o Porto Itapoá
passou a ser o 4º maior terminal de containers do Brasil e o
maior do Estado de Santa Catarina em 2019.

Objetivo do Fundo:
Potencializar o fluxo de dividendos e a
valorização das cotas, através do
investimento em ativos diferenciados do
setor portuário, dos quais o Gestor
participe ativamente da sua governança, o
que favorece o alinhamento de interesses
entre empresas investidas e Investidores.

Informações Gerais (28/02/2020):
Ticker:
BRZP11
Gestor:
BRZ Investimentos
Administrador:
Modal Asset Management

O ano de 2020 começou com expectativa de continuidade do
bom desempenho de 2019 para o setor, seja em crescimento ou
margens.
Sobre os últimos acontecimentos vinculados ao Coronavírus
(Covid-19), nossa avaliação é de que, até o momento, os
impactos são pequenos, com as atividades dos portos chineses
sendo normalizada e os fluxos comerciais se reequilibrando.
Continuaremos acompanhando a evolução mundial do surto,
mas seguimos otimistas com os resultados do Fundo para o ano
de 2020.

Ativo Investido: Estrutura Societária
O BRZ Infra Portos FIP-IE, hoje, é detentor indireto de 22,92% do
capital social do Itapoá Terminais Portuários.

Valor de Mercado:
R$ 548.794.400,00
Valor Patrimonial/Cota:
R$ 979,99
Quantidade de Cotas:
560.000
Segmento:
Ativos Portuários
Projetos Investidos:
1
Tributação:
Pessoas físicas são isentas de IR nos
rendimentos distribuídos e no ganho de
capital, desde que (i) o fundo tenha ao
menos 5 cotistas e (ii) que cada Cotista
não detenha mais de 40% das cotas
emitidas pelo Fundo, ou aufira
rendimento superior a 40% do total de
rendimento do Fundo.
Canal do Investidor: brzp@brz.com.br I (11) 3538 – 8050

Notas: (1) Fundo Portos e Fundo Empreendedor, ambos geridos pela BRZ, e (2) Veículo de
investimento na Portinvest
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A) Mercado Portuário de Containers – 2019 x 2018
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O Porto Itapoá apresentou 16% de crescimento na movimentação de containers de 2018 para 2019, frente 11%
do Cluster Sul (conjunto formado por Porto Itapoá, TCP, Porto de Itajaí e Porto de Navegantes) e 4% do Brasil.

B) Maiores Terminais em Movimentação de Containers em 2019
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O Porto Itapoá se tornou o 4º maior terminal de container do país e o 1º do Estado de Santa Catarina em 2019.

C) Movimentação de Containers do Porto Itapoá – 2019 x 2018
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Com 735 mil TEUs movimentados em 2019, o Porto Itapoá apresentou crescimento de 26% nas importações,
13% na cabotagem e 8% na exportação de 2018 para 2019.

D) Crescimento por Tipo de Mercadoria no Porto Itapoá – 2019 x 2018
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Dentre os setores que alavancaram o crescimento do terminal, destacaram-se o químico (39%), a construção
civil (30%) e o alimentício (23%).
Canal do Investidor: brzp@brz.com.br I (11) 3538 – 8050
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As informações divulgadas aqui têm caráter meramente informativo, não se constituindo em oferta de venda de
nossos produtos. A Gestora não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro
ativo financeiro.
As informações aqui contidas foram produzidas pela Gestora dentro das condições atuais de mercado e
conjuntura, sendo que todas as recomendações e estimativas aqui apresentadas derivam de nosso julgamento
e podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.
Ressaltamos que rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As informações deste
relatório são exclusivamente informativas.
Recomendamos ao investidor a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento dos fundos de investimento ao
aplicar seus recursos.
Ressaltamos que os fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer
mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. A Gestora não se responsabiliza por decisões de
investimento tomadas com base nos dados aqui divulgados.
O time de gestão encontra-se também à disposição para sanar quaisquer dúvidas e prover esclarecimentos via
o e-mail brzp@brz.com.br, por call no telefone (11) 3538-8050 e/ou em reuniões presenciais.

Canal do Investidor: brzp@brz.com.br I (11) 3538 – 8050
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