
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:

2% 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.

BOLSA COMMODITIES MOEDA

JUROS

MACRO

MICRO

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

113% 
do CDI

=



ONDE: RESGATE: TAXA

DE SAÍDA:

APLICAÇÃO 

INICIAL:

TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO:

TAXA DE

PERFORMANCE:

Início

do Fundo

Número de 

meses positivos

Número de 

meses negativos

Patrimônio 
Líquido Médio
(12 meses)

Patrimônio 
Líquido Atual

Fevereiro 2018 12 meses 24 meses Desde início

JUROS E INFLAÇÃO
O resultado foi positivo com ganhos nos juros locais. 
A alocação de risco na estratégia ficou inalterada, mas 
gradualmente estamos mudando as posições de juros 
nominais para reais. Acreditamos que a taxa SELIC 
deve ficar em um patamar historicamente baixo por 
um longo período. A recessão brasileira de 2015/2016 
foi muito aguda e a taxa de desemprego irá demorar a 
normalizar. 

AÇÕES
O resultado foi positivo. Continuamos com uma 
posição direcional comprada que se beneficiou da 
alta de CVC, Via Varejo, B2W, Magazine Luiza, Fibria
e Azul. Nos pares, os principais ganhos vieram nos 
setores de Consumo, Telecomunicações e 
Shoppings. Nos pares intersetoriais, o destaque veio 
em posições compradas em Elétricas contra Óleo e 
Gás e Transportes contra Serviços Financeiros. 

MOEDAS
O resultado foi positivo. Continuamos comprado em 
dólar contra uma cesta de moedas. A liquidez global 
deverá diminuir nos próximos trimestres impactando 
negativamente países que expandiram o crédito nos 
últimos anos. Além disso, a China deverá desacelerar 
suas taxas de crescimento devido ao impacto defasado 
da diminuição do crédito não bancário.

VOLATILIDADE
O resultado foi levemente negativo. Temos uma posição relativa onde está comprado em volatilidade longa das 
moedas de países exportadores de commodities e vendido na volatilidade longa de bolsas de países 
desenvolvidos. 

FATORES
O resultado foi negativo. Nos fatores de 
Carregamento e de Momento, o resultado foi 
negativo devido ao movimento concentrado de 
aumento da volatilidade das bolsas mundiais depois 
de dados de salários mais altos nos EUA. Nos demais 
fatores, Qualidade contribuiu positivamente, 
enquanto Valor teve resultado negativo.


