
Investidores 
qualificados*, que 
buscam melhores 
retornos no médio 
prazo. 

7% a.a.
Ao longo 
do ciclo de 
investimento

Volatilidade em 
torno de:

8%-10% a.a.
(Rentabilidade 
12 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

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

BOLSA MOEDA

JUROS VOLATILIDADE

INFLAÇÃO

*Em 09 de abril de 2018, o 
público alvo mudou de público 
geral para investidor 
qualificado.

214% 
do CDI

=



ONDE: COTA 

RESGATE:

TAXA

DE SAÍDA:

APLICAÇÃO 

INICIAL:

TAXA DE 

ADM.:

TAXA DE

PERFORMANCE:

PAGAMENTO 

RESGATE:

Início

do Fundo

Número de 

meses positivos

Número de 

meses negativos

Patrimônio 
Líquido Médio
(12 meses)**

Patrimônio 
Líquido Atual

Outubro 2018 Desde início12 meses

O resultado foi positivo nas posições direcionais e 
relativas. Durante o mês aumentamos a posição comprada 
nos setores de varejo, energia, saneamento, ferrovias e 
aéreas. Nos pares, os destaques positivos foram nos 
setores de alimentos, elétricas e varejo. Resultados 
negativos em telecomunicações, educação e agricultura. 

AÇÕES

MOEDAS

FATORES*

O resultado foi negativo por causa de Carregamento. 
Destaque positivo para Valor, principalmente no 
Japão.

VOLATILIDADE
O resultado foi positivo. Reduzimos nossa posição 
comprada na volatilidade da bolsa europeia e vendida na 
volatilidade da bolsa americana. A posição teve resultado 
negativo com o aumento da volatilidade dos ativos 
americanos. Além disso, iniciamos uma posição vendida na 
volatilidade do índice VIX (S&P 500) que obteve resultado 
positivo. Acreditamos que os níveis são bastante elevados 
e próximos aos observados durante períodos de crises 
duradouras. Por fim, zeramos a posição que tínhamos 
vendidos em volatilidade de EWZ (bolsa brasileira em 
dólares) com resultado neutro.

O resultado foi negativo. As eleições para o congresso 
americano podem ser importantes para a direção do dólar 
globalmente. Um enfraquecimento do presidente 
americano poderia aumentar o incentivo para buscar um 
acordo comercial com a China. Consequentemente, o 
fundo tem montado posições compradas em renminbi 
(moeda chinesa) via opções e iniciou posições compradas 
no dólar australiano. O fundo continua comprado na coroa 
norueguesa contra o Euro e vendido em dólar canadense. 

O resultado foi positivo. O fundo segue com posições em 
juros reais de prazos intermediários (2021, 2022 e 2023). 
Os juros devem permanecer em patamares baixos por um 
longo período devido ao controle de gastos e ao de crédito 
público. Além disso, a economia apresenta alta capacidade 
ociosa. O fundo ainda segue comprado em inflação como 
proteção. O mercado projeta inflações de 4,20% até 2021, 
4,3% para 2022 e 4,4% para 2023. No mercado 
internacional, o fundo iniciou posições para juros maiores 
na Alemanha.

JUROS E INFLAÇÃO


