
Investidores com perfil 
conservador a 
moderado de risco, que 
buscam melhores 
retornos no médio 
prazo.  

1% a.a.
Ao longo 
do ciclo de 
investimento

Volatilidade em 
torno de:

1,5% -
2,5% a.a.

(Rentabilidade 
nos últimos 24 meses) + Risco- Risco

Contém:

Investimentos 
em diferentes 
mercados. 
Atuando de 
forma dinâmica, 
utilizando-se de 
um estilo de 
gestão macro e 
micro 
econômica

Alocação dinâmica em 

mercados locais e 

internacionais, com foco 

em Brasil.

MACRO

MICRO

BOLSA MOEDA

JUROS VOLATILIDADE

INFLAÇÃO

RECURSOS

ADICIONAIS
RECURSOS 

INSTITUCIONAIS

Papéis claros: 
remuneração 
atrelada à perfor-
mance de cada 
“caixinha”.

Gestores com 
diferentes 
expertises. 
Especialização 
permite 
operarmos 
de forma 
profunda 
e questionadora.

SERVIÇOS     

COMPARTILHADOS

103% 
do CDI

=



ONDE: RESGATE: TAXA

DE SAÍDA:

APLICAÇÃO 

INICIAL:

TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO:

TAXA DE

PERFORMANCE:

Janeiro 2019 12 meses 24 meses Desde início

Início

do Fundo

Patrimônio 
Líquido Médio
(12 meses)

Patrimônio 
Líquido Atual

Número de 

meses positivos

Número de 

meses negativos

JUROS CAIXA

A posição de caixa teve resultado positivo. O fundo foi 
beneficiado pelo fechamento de prêmio dos títulos 
públicos, principalmente nas NTNBs e NTNFs casadas de 
prazos intermediários.

O resultado foi positivo devido ao fechamento nas taxas 
de juros reais. Aumentamos o tema no início de janeiro 
com a compra de NTN-Bs de prazos longos. Contenção de 
gastos públicos, corte de subsídios de crédito e taxa de 
desemprego ainda elevada devem permitir ao Brasil 
conviver com taxas de juros reais abaixo das precificadas 
no mercado. No entanto, ao longo do mês, o mercado 
rapidamente aumentou a probabilidade precificada de 
aprovação da Reforma da Previdência. 
Consequentemente, os posicionamentos devem ficar mais 
táticos ao longo dos próximos meses. 

O resultado foi positivo com destaque para as posições 
direcionais compradas nos setores de bancos, elétricas, 
saneamento e consumo discricionário. Nos pares, ganhos 
nas posições intrasetoriais de construção. Resultados 
negativos nas posições direcionais vendidas no setor de 
aquirencia e intrasetoriais em elétricas. 

AÇÕES

MOEDAS

FATORES*
O resultado foi neutro. Ganhos em Fatores de Ações, 
neutro em Carregamento e negativo em Fatores de 
Volatilidade. Nos Fatores de Ações, ganhos em Valor e 
Momento, perdas concentradas em Qualidade. 
Geograficamente o destaque positivo foi a carteira de 
ações da Europa. Nos Fatores de Volatilidade, destaque 
positivo nos setores de Saúde e negativo em Tecnologia. 

VOLATILIDADE
O resultado foi positivo. Zeramos a posição vendida na 
volatilidade do índice VIX (S&P 500) devido ao nível de 
preço. As principais posições são: (i) comprado em 
volatilidade de moedas e vendido em um terço do risco 
equivalente em volatilidade de índices de ações globais 
com prazo de 6 meses; (ii) comprado em volatilidade de 
grãos com prazo de 6 meses e (iii) posição relativa na 
curva de volatilidade do índice de tecnologia Nasdaq. 

O resultado foi positivo. As posições compradas em Real 
seguem inalteradas, no entanto, assim como no mercado 
de juros, elas devem ficar mais táticas ao longo dos 
próximos meses. Além disso, o Fundo diminuiu com 
resultados positivos as posições na Libra. O mercado 
diminuiu as chances de uma saída desordenada do país da 
União Europeia, mas novos ganhos dependerão do 
fechamento de um acordo entre o Reino Unido e a União 
Europeia. A chance de um adiamento dessa decisão tem 
aumentado. 

JUROS E INFLAÇÃO


