
Superar o CDI Investidores com perfil 
menor de risco e que 
buscam alcançar 
melhores retornos no 
médio prazo. 

1,5% 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.

BOLSA 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

= 103% 
do CDI
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Patrimônio 
Líquido Médio
(12 meses)

Patrimônio 
Líquido Atual

Março 2019 12 meses 24 meses Desde início

O resultado foi positivo. 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. Durante o 
mês, aumentamos as posições em momentos de stress nos 
mercados derivados das dificuldades na articulação 
política entre Planalto e Congresso. 

O resultado foi negativo. O Fundo continua com posições 
direcionais compradas principalmente nos setores ligados 
ao crescimento doméstico e empresas reguladas (elétricas 
e saneamento). Além disso, possui 37 pares de ações.  Os 
principais destaques negativos foram posições compradas 
em empresas de turismo e shoppings, pares no setor de 
cartão de crédito e de saúde. Resultados positivos com 
posições compradas no setor de alimentos, pares 
intrasetoriais de varejo eletrônico e intersetoriais de 
varejo alimentar contra distribuidora de combustíveis.

AÇÕES

MOEDAS

FATORES*
O resultado foi negativo. Positivo em Fatores de Ações, neutro em Carregamento e negativo em Fatores de Volatilidade. 
Nos Fatores de Ações, Qualidade, Estabilidade e Momento contribuíram positivamente. Nos Fatores de Volatilidade, 
destaque positivo nos setores Financeiro e negativo em Elétricas e Consumo.

VOLATILIDADE
O resultado foi neutro. Os resultados positivos vieram das 
posições relativas de volatilidade de Eurostoxx contra 
S&P500. As posições relativas de volatilidade de moedas 
contra índices de ações globais tiveram resultado neutro e 
os resultados negativos vieram das posições compradas 
em volatilidade de commodities.

O resultado foi a principal contribuição negativa para o 
Fundo durante o mês. O Fundo aumentou as alocações em 
Real durante os momentos de stress no mercado 
brasileiro. Além disso, o Fundo segue com alocações nas 
moedas europeias. As economias europeias deverão 
apresentar taxas de crescimento melhores nos próximos 
trimestres com os efeitos defasados da queda de petróleo, 
aumento do impulso fiscal e diminuição das incertezas 
políticas. 

JUROS E INFLAÇÃO


