
Investidores com perfil 
mais arrojado de risco, 
que busca melhores 
retornos no médio 
prazo. 

4% a.a.
Ao longo 
do ciclo de 
investimento

Volatilidade em 
torno de:

6% 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.
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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

164% 
do CDI
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JUROS E INFLAÇÃO

AÇÕES

MOEDAS

VOLATILIDADE FATORES

O resultado foi positivo com ganhos nos juros locais. O 
Banco Central surpreendeu ao sinalizar como cenário 
base um novo corte da taxa Selic em Maio. Com isso, 
os juros futuros caíram principalmente nos prazos 
curtos e intermediários. Aproveitamos para continuar 
a reduzir as posições nesse mercado.

O resultado foi positivo com destaque para a seleção de ações. Continuamos com uma posição direcional 
comprada nos setores de consumo, saneamento, celulose e elétricas. Porém, reduzimos pontualmente as 
posições ao longo do mês. Nos pares, os destaques intrasetoriais foram em consumo (comprado em e-
commerce e CVC contra varejo discricionário), serviços financeiros (comprado em IRB contra adquirentes) e 
transportes (comprado em AZUL contra concessionárias rodoviárias). Nos pares intersetoriais, o principal 
resultado positivo veio da posição em indústria.  

O resultado foi levemente negativo. Temos uma 
posição relativa onde estamos comprados em 
volatilidade das moedas de países exportadores 
de commodities e parcialmente vendidos na 
volatilidade de bolsas de países desenvolvidos.

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.

O resultado foi negativo devido aos fatores de Valor e 
Carregamento. A estratégia de Valor teve resultado 
negativo em todos os continentes, enquanto a 
estratégia de Carregamento perdeu devido às 
oscilações nos índice de ações. Outros fatores globais 
como Tamanho, Momento, Qualidade e Estabilidade 
apresentaram resultado levemente positivo.


