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

(Rentabilidade 
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

*Em 09 de abril de 2018, o 
público alvo mudou de 
investidor no geral para 
qualificado.

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

Superar o CDI 

9,0% a.a.

201% 
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

Abril 2019 Desde início12 meses 24 meses

O resultado foi positivo. O Fundo segue alocado em NTNBs 
de prazo intermediário. 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. 

O resultado foi negativo. O Fundo continua com posições 
direcionais compradas principalmente nos setores ligados 
ao crescimento doméstico, empresas reguladas (elétricas e 
saneamento) e alimentos. Além disso, possui 33 pares de 
ações. Os destaques negativos foram posições compradas 
em empresas de transporte e papel e celulose, além de 
pares intrasetoriais nos setores de indústria e Saúde. 
Resultados positivos com posições compradas no setor de 
alimentos e consumo discricionário, além dos pares 
intrasetoriais de varejo eletrônico e vestuário.

AÇÕES

MOEDAS

FATORES*
O resultado foi negativo. Negativo em Fatores de Ações e 
Fatores de Volatilidade e positivo em Carregamento. Nos 
Fatores de Ações, Qualidade contribuiu negativamente 
devolvendo parte dos ganhos do mês anterior e Momento 
contribuiu positivamente. Nos Fatores de Volatilidade, 
destaque positivo no setor de Materiais e negativo em 
Petróleo e Tecnologia.

VOLATILIDADE

O resultado foi negativo. O resultado negativo veio 
principalmente da posição relativa comprada na 
volatilidade da bolsa europeia e vendida na americana. As 
posições relativas compradas em volatilidade de moedas 
contra índices de ações globais tiveram resultado positivo, 
enquanto as posições compradas em volatilidade de 
commodities obtiveram resultado neutro no período. 
Aumentamos a compra de volatilidade de commodities. 

O resultado foi negativo. O Fundo segue comprado em Real e em moedas europeias (destaque Libra) e vendido no dólar 
e no dólar canadense. Durante o mês, diminuímos as posições na Europa.

JUROS E INFLAÇÃO


