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ABSOLUTE INVESTIMENTOS

ABSOLUTE HEDGE Retorno no mês: 0,93% Retorno no ano: 1,27% Retorno 12M: 3,46% Retorno 24M: 9,08%

0 CNPJ: 18.860.059/0001-15

Comentário do gestor

A principal posição do fundo segue compra de bolsas (principalmente a americana) mas em tamanho menor do que no passado recente. Em moedas as 
posições são menos relevantes. Há posição vendida em real e também vendida em dólar contra alguns países desenvolvidos. No livro de juros, o fundo 
tem pequena posição comprada em inflação implícita intermediária no mercado local e, no externo, tomado em treasuries intermediárias.

Posicionamento

Em abril houve continuidade de divulgação de dados fortes de atividade na economia americana e prosseguimento de um ritmo acelerado de vacinação, o 
que permite graus maiores e mais críveis de abertura econômica. Houve também maior detalhamento dos pacotes de investimento em infraestrutura 
tradicional (esse com maior apoio bipartidário), investimentos ambientais e de políticas sociais.
Na Europa a vacinação ganhou alguma tração, enquanto a situação na Ásia e em emergentes continua claudicante, particularmente na Índia. Na China, a 
situação da pandemia segue aparentemente sob controle, bastante positivo para atividade, mas tem contraponto na desalavancagem gradual da 
economia sinalizada pelo Politburo. 
No cômputo geral, o cenário externo se mostrou bastante positivo. A economia americana cresce em ritmo chinês e tem sustentado boa performance de 
ativos de risco.
No cenário doméstico houve resolução do impasse da aprovação do orçamento do governo federal. O resultado foi pouco satisfatório em termos de 
responsabilidade fiscal mas, ao menos, foi delimitado (por ora) o montante de gastos que extrapola o teto da dívida. No tema pandemia, o lockdown – 
mesmo pontual e parcial – já permitiu uma inflexão na curva de novos casos. Esses fatores – ainda que longe do ideal – interromperam a trajetória de 
deterioração dos ativos locais, levando a alta da bolsa e apreciação do Real. 
Em termos de resultado, o fundo apurou ganhos no livro de bolsa no mercado local e, principalmente, nas posições compradas no mercado americano. 
Houve também contribuição relevante do livro de eventos corporativos offshore. No livro de moedas, a posição vendida em real foi detratora e, no livro de 
juros, o fundo obteve pequenos ganhos aplicado no pré curto. Por outro lado, a posição tomada em treasury trouxe resultados negativos diminutos.
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ACE CAPITAL

ACE CAPITAL NORMANDIA Retorno no mês: 1,40% Retorno no ano: 3,04% Retorno 12M: 8,94% Retorno 24M: 

0 CNPJ: 34.774.662/0001-30

Comentário do gestor

Posicionamento

Resultado equilibrado em RF, RV e Moedas & Cupom, Valor Relativo registrou pequena perda. Ao longo do mês reduzimos o risco nos mercados 
internacionais e aumentamos no local. Em RV, retorno pelo aumento de exposição em commodities, varejo e infraestrutura, em RF os ganhos vieram de 
posições aplicadas em NTN-B e inflação implícita. Em Moedas, ganho na venda de EURO e GBP contra USD. Conforme o processo de reabertura ganhe 
tração, a principal questão é como será a resposta da inflação à forte aceleração da atividade econômica aliada ao nível elevado de estímulos monetários e 
financeiros. Por enquanto, estes efeitos são vistos como transitórios, mas monitoraremos os países onde a reabertura está mais avançada em busca de 
respostas a respeito da persistência e efeitos. No BR, a atividade veio mais forte que o esperado, iniciamos 21 receosos de como a economia iria se 
comportar com o fim dos programas fiscais. Porém, os dados do primeiro tri mostraram uma resiliência muito além do esperado. Visão construtiva com o 
crescimento do PIB nesse ano e nossa projeção é de 4%, impulsionados pela reabertura da economia, nova rodada do aux emergencial e adiantamento do 
13º dos pensionistas.

Em RF internacional tomados em juros nos EUA. No local, tomado na parte mais curta de juros nominais, nos juros reais comprados na parte intermediária, 
e carregamos um flattening de juro real da parte curta com a intermediária. Moedas e Cupom, posição mais neutra em USD. Real, posicionados 
taticamente. Vendido contra o USD em peso mex e rand sul-africano. Compramos vol de moedas G10. Valor Relativo, comprados bolsa BR e em real 
contra o USD com hedge via posições tomadas em juros real e nominal. Em RV, posição no setor de consumo cíclico, como lojas de depto com presença 
online e alimentação. Aumentamos exposição em bancos brasileiros e setor de saúde. Offshore, adicionamos ações de tech na China e mantivemos 
posição comprada numa cesta de ações em UK, deverão se beneficiar da reabertura.
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ADAM CAPITAL

ADAM MACRO II Retorno no mês: 1,50% Retorno no ano: -0,43% Retorno 12M: 2,26% Retorno 24M: 7,21%

0 CNPJ: 24.029.438/0001-60

Posicionamento

ADAM MACRO STRATEGY II D60 Retorno no mês: 1,66% Retorno no ano: 0,40% Retorno 12M: 2,36% Retorno 24M: 7,02%
CNPJ: 29.286.406/0001-64

Posicionamento

Comentário do gestor

No mês de abril/21 a estratégia ADAM MACRO apresentou resultado positivo para o portfólio de bolsa internacional, bolsa local, moedas e juros. Para o 
portfolio de commodities o resultado foi negativo.

Para a estratégia ADAM MACRO, terminamos o mês de abril/21 com posição “net” comprada em bolsa americana. No portfólio de bolsa brasileira, 
seguimos com posição comprada. Para o portfólio de moedas, estamos comprados em peso mexicano contra dólar e, comprados em dólar contra outros 
emergentes. Por fim, aplicado em juros reais e nominais no Brasil.

Para a estratégia ADAM MACRO STRATEGY, terminamos o mês de abril/21 com posição “net” comprada em bolsa americana. No portfólio de bolsa 
brasileira, seguimos com posição comprada. Para o portfólio de moedas, estamos comprados em peso mexicano contra dólar e, comprados em dólar 
contra outros emergentes.
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APEX CAPITAL

APEX AÇÕES 30 Retorno no mês: 3,88% Retorno no ano: 0,39% Retorno 12M: 36,07% Retorno 24M: 16,07%

0 CNPJ: 15.862.830/0001-03

APEX EQUITY HEDGE Retorno no mês: 1,07% Retorno no ano: -3,37% Retorno 12M: 2,61% Retorno 24M: 13,03%
CNPJ: 13.608.337/0001-28

APEX INFINITY 8 LONG BIASED Retorno no mês: 2,44% Retorno no ano: -6,02% Retorno 12M: 21,16% Retorno 24M: 10,57%
CNPJ: 17.397.804/0001-79

APEX INFINITY LONG BIASED Retorno no mês: 2,43% Retorno no ano: -6,07% Retorno 12M: 21,27% Retorno 24M: 11,34%
CNPJ: 15.862.797/0001-03

Comentário do gestor

Os destaques positivos em termos absolutos foram em Mineração, Bancos, Varejo e Siderurgia. Os destaques negativos em termos absolutos foram em 
Serviços Financeiros, Indústria e Shopping e Propriedades. Em termos relativos em relação ao índice Bovespa, os Destaques Positivos e Negativos foram: 
Positivos em Bancos, Varejo, Alimentos e Bebidas e Serviços Financeiros. Negativos em Siderurgia, Mineração e Petroquímica.

A exposição bruta setorial do fundo está conforme a seguir: Petróleo, Gás e Bio. 21,30%; Materiais Básicos 34,40%; Bens Industriais 11,90%; Consumo 
Cíclico 32,90%; Consumo Não Cíclico 18,50%; Saúde 9,30%; Serviços Financeiros 25,50%; Tecnologia da Informação 2,60%; Telecomunicações 1,20%; 
Utilidade Pública 15,40% e ETF 3,10%.

Posicionamento

Posicionamento

A exposição está em 96% do PL e as 15 maiores posições representavam 64% do PL no final do mês.
A exposição setorial do fundo está conforme a seguir: Petróleo, Gás e Bio. 8,20%; Materiais Básicos 22,80%; Bens Industriais 6,30%; Consumo Cíclico 
20,20%; Consumo Não Cíclico 8,70%; Saúde 8,90%; Serviços Financeiros 12,40% e Utilidade Pública 6,80%.

Posicionamento

O fundo terminou o mês com uma exposição líquida de 92% e bruta de 181%.
A exposição bruta setorial do fundo está conforme a seguir: Petróleo, Gás e Bio. 26,20%; Materiais Básicos 21,50%; Bens Industriais 10,90%; Consumo 
Cíclico 41,80%; Consumo Não Cíclico 21,10%; Saúde 11,60%; Serviços Financeiros 20,10%; Tecnologia da Informação 2,60%; Utilidade Pública 17,30% e ETF 
5,40%.

Posicionamento

O fundo terminou o mês com uma exposição líquida de 92% e bruta de 181%.
A exposição bruta setorial do fundo está conforme a seguir: Petróleo, Gás e Bio. 26,20%; Materiais Básicos 21,50%; Bens Industriais 10,90%; Consumo 
Cíclico 41,80%; Consumo Não Cíclico 21,10%; Saúde 11,60%; Serviços Financeiros 20,10%; Tecnologia da Informação 2,60%; Utilidade Pública 17,30% e ETF 
5,40%.
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ASSET1 INVESTIMENTOS

A1 HEDGE MONTPELLIER Retorno no mês: -1,06% Retorno no ano: -6,40% Retorno 12M: 2,14% Retorno 24M: 

-0 CNPJ: 36.181.846/0001-12

Posicionamento

Em renda fixa, tivemos perdas em posições tomadas no pré e compradas em inflação. No último COPOM o Banco Central se mostrou preocupado com a ancoragem das 
expectativas de inflação e reativo a surpresas nos números de curto prazo. Nossas projeções indicam que o IPCA rodará bem acima do teto do regime de metas para a inflação 
de 2021, acima das projeções do Banco Central e, provavelmente, contaminará as expectativas para a inflação de 2022. 
O book de cambio contribuiu negativamente para perfomance do fundo. Atuamos, na maior parte do mês, com posições compradas no USDBRL olhando sobretudo para a 
deterioração no ambito fiscal e incertezas políticas do Brasil no início do mês com as discussões de orçamento.
O book de bolsa trouxe contribuição positiva para o fundo no mês de abril, tanto no direcional quanto principalmente no Long & Short. Tivemos uma contribuição positiva 
vindo principalmente de empresas brasileiras exportadoras e de commodities, que estão se favorecendo da volta da economia global e do cambio brasileiro depreciado. Além 
disto tivemos contribuições positivas vindo de algumas histórias específicas de crescimento nos setores de logística, tecnologia, agro e industrial. Continuamos mais negativos 
com setores de utilities e infraestrutura, mas principalmente com algumas histórias de re-abertura que foram já totalmente precificadas pelo mercado na nossa visão.
O book internacional seguiu com baixa utilização de risco ao longo do mês de abril, realizando operações táticas vendidas no peso mexicano e chileno e tomada nos juros 
americanos. A posição contra as moedas do México e do Chile contribuíram positivamente para o resultado do mês enquanto a posição contra os títulos americanos 
contribuiu negativamente.

Comentário do gestor

Iniciamos o mês de maio de 2021 com uma cabeça mais otimista no global e com melhor persepção de risco para o local passada a discussão de 
orçamento durante o mês de abril. 
Para capturar este movimento, temos posições compradas em bolsa no Brasil, principalmente olhando para empresas exportadoras e no setor de 
commodities.
Na inflação, nossas coletas proprietárias indicam números mais altos do que o mercado. Permanecemos com posições compradas.
Nos juros nominais temos posições tomadas na curva uma vez que acreditamos que o banco central vai seguir com ciclo de alta de juros chegando a 5,5% 
no final do ano.
No câmbio temos visão de curto prazo mais positiva. Estamos atuando de forma bem tática hora com posições vendidas no dolar, hora com posições 
compradas.
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AZ QUEST INVESTIMENTOS

AZ QUEST AÇÕES Retorno no mês: 4,82% Retorno no ano: 1,52% Retorno 12M: 39,08% Retorno 24M: 19,33%

0 CNPJ: 07.279.657/0001-89

AZ QUEST TOP LONG BIASED Retorno no mês: 5,27% Retorno no ano: -0,20% Retorno 12M: 37,45% Retorno 24M: 27,84%
CNPJ: 13.974.750/0001-06

Posicionamento

AZ QUEST EQUITY HEDGE Retorno no mês: 0,24% Retorno no ano: 0,33% Retorno 12M: -1,32% Retorno 24M: 4,09%
CNPJ: 09.141.893/0001-60

Posicionamento

O fundo AZ Quest Ações segue com as maiores posições nos setores de Varejo, Mineração e Bancos.

Comentário do gestor

Posicionamento

O fundo manteve o nível de exposição líquida e segue com posições compradas, majoritariamente, nos setores de Petróleo & Petroquímica, Varejo e 
Telecom, e vendidas em Proteínas, Educação e Bancos.

O fundo AZ Quest Top Long Biased segue com as maiores posições nos setores de Mineração, Petróleo & Petroquímica e Varejo.

As bolsas globais fecharam o mês em alta, com destaque para setores de Tecnologia e Commodities. O S&P 500 fechou o mês em alta de 5,2%, enquanto 
o Nasdaq se valorizou 5,4%. As bolsas europeias e chinesa fecharam em alta, mas abaixo dos índices americanos. Seguimos otimistas com o desempenho 
das bolsas globais, em especial a americana, que deverá se beneficiar da retomada da atividade, dos impulsos fiscais e da política monetária expansionista. 
O dólar perdeu valor em relação a maior parte das moedas, consequência da expectativa de que os juros americanos se manterão baixos por um período 
mais longo do que esperado meses atras. O real se valorizou mais de 5%, consequência da perspectiva de aumento do carry, com o início do ciclo de alta 
nos juros, o que gerou ganhos para a posição compra em BRL.

No Brasil, como esperávamos, o novo surto de Covid tem perdido força gradualmente, embora ainda mantenhamos níveis muito elevados de óbitos e 
contaminações. Pressionados por parte do empresariado e da opinião pública, e diante da queda no número de contaminados e do alívio do sistema 
hospitalar, alguns governadores e prefeitos retiraram parte das restrições implementadas na fase mais aguda da crise, nos últimos meses, e permitiram 
uma reabertura gradual das atividades. Com isso, podemos esperar que os próximos dados de atividade passem a indicar algum grau de recuperação mais 
rápido. Esse contexto reforça nossa projeção de crescimento de 3,8% do PIB no ano, puxada principalmente pelo setor de serviços.

A inflação seguiu em patamares elevados, mas sem apresentar novas surpresas altistas, como foi o caso durante boa parte dos últimos seis meses. 
Mantivemos nossa projeção de 4,9% para o IPCA no ano, em um cenário base no qual não há novos choques expressivos vindos do câmbio ou preços 
agrícolas. Considerando que as expectativas de inflação no longo prazo seguem ancoradas, julgamos como mais provável que o Banco Central siga o 
plano delineado em março, aumentando a taxa Selic em 75 p.b., indicando nova alta da mesma magnitude na reunião seguinte. Tal decisão certamente 
contribuiria para uma maior ancoragem da inflação de 2022 em diante.
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AZ QUEST DEBÊNTURES INC Retorno no mês: 0,31% Retorno no ano: 1,73% Retorno 12M: 11,76% Retorno 24M: 15,07%
CNPJ: 25.213.405/0001-39

AZ QUEST ALTRO Retorno no mês: 0,42% Retorno no ano: 2,24% Retorno 12M: 9,64% Retorno 24M: 8,53%
CNPJ: 22.100.009/0001-07

AZ QUEST LUCE Retorno no mês: 0,36% Retorno no ano: 1,86% Retorno 12M: 7,75% Retorno 24M: 5,28%
CNPJ: 23.556.185/0001-10

Posicionamento

Posicionamento

No mês de abril, o fundo AZ Quest Debêntures Incentivadas teve um rendimento de (a) +0,31% (ante 0,87% do benchmark – IMA-B5) no mês, 
acumulando (b) 1,73% (ante 0,72% do benchmark – IMA-B5) no ano.
O fato de estar aplicado em juro real contribuiu positivamente para a rentabilidade do fundo no mês. Os principais motivos disso foram o alto carrego do 
IPCA no mês e o flattening da curva pelo fechamento da parte longa do índice. A performance abaixo do benchmark (IMA-B5) deveu-se basicamente a um 
efeito técnico na parte de risco de mercado (Efeito Curva).
Abril apresentou um fenômeno relativamente novo no mercado de juros reais e gerou a nossa perda pelo Efeito Curva.
Costumeiramente as curvas dos títulos de inflação (NTN-B) e do derivativo de inflação (DAP) têm uma correlação em seus movimentos (shift paralelo), e 
descasamentos de grandes magnitudes entre eles, como o ocorrido esse mês, são raros. Pelo que verificamos, a principal causa para isso foi um grande 
fluxo de empresas buscando swaps para suas emissões em inflação (incentivadas ou não), que gerou um descasamento no mercado NTN-B x DAP. 
Acreditamos que haverá um retorno a sua média histórica mais à frente.
Diferentemente dos meses anteriores, o Efeito Crédito devolveu um pouco do ganho acumulado e entendemos que foi mais um movimento de realização 
de lucro, com caráter mais técnico, do que qualquer tipo de alteração na demanda do mercado por ativos incentivados ou no risco de crédito das 
empresas. Ao longo do mês participamos de quatro bookbuildings e fomos alocados em três deles. No mercado secundário fomos bastante atuantes, 
principalmente na ponta de compra.

O AZ Quest Altro teve rendimento de +0,42% (201,1% do CDI) no mês de abril. As estratégias de debêntures em CDI e Offshore foram os principais 
destaques positivos no mês. 
Na carteira de debêntures em CDI, o elevado carrego e o fechamento de spread de crédito na maioria dos ativos da carteira geraram bom resultado para o 
fundo. Mesmo com mais um mês de compressão dos spreads, mantemos nossa visão sobre o elevado nível dos spreads, ainda tendo boas perspectivas de 
ganho de capital nesses papéis. Já o resultado da carteira de FIDC foi todo decorrente do seu bom carrego. A estratégia Offshore teve resultado bastante 
positivo e devolveu as perdas incorridas em março. A acomodação dos juros americanos em um patamar mais estável favoreceu o humor dos mercados e 
gerou demanda por ativos High Yield/EM Bonds.
A carteira de debêntures hedgeadas teve seu resultado impactado pelo descasamento entre as curvas de NTN-B e DAP, instrumentos utilizados para fazer 
o hedge. Esse tipo de descasamento entre “Caixa” e derivativo não é comum e causou impacto negativo; acreditamos que haverá um retorno à correlação 
histórica/técnica. Por fim, as demais carteiras tiveram resultados em linha com suas rentabilidades intrínsecas ou um pouco acima delas, sem nenhum 
destaque específico.
Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 24 ofertas primárias no mercado local. Após selecionadas aquelas dentro do escopo 
de atuação do fundo, participamos de cinco processos de bookbuilding e fomos alocados em quatro deles. Fomos ativos no mercado secundário, em 
ambas as pontas, focando a otimização do carrego do portfólio.

Posicionamento

O AZ Quest Luce teve um rendimento de +0,36% (171,0% do CDI) no mês de abril. A carteira de debêntures em CDI novamente foi o principal destaque 
positivo nesse mês. 
Na estratégia de debêntures em CDI, o elevado carrego e o fechamento de spread de crédito na maioria dos ativos da carteira geraram bom resultado 
para o fundo. Mesmo com mais um mês de compressão dos spreads, mantemos nossa visão sobre o elevado nível dos spreads, ainda tendo boas 
perspectivas de ganho de capital nesses papéis. As demais carteiras também tiveram bons resultados, em linha com sua rentabilidade intrínseca ou um 
pouco acima dela, mas sem nenhum destaque específico para fins de comunicação. Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 
24 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de dois processos de bookbuilding e fomos 
alocados em um deles. Fomos ativos no mercado secundário, em ambas as pontas, focando a otimização do carrego do portfólio.
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AZ QUEST MULTI Retorno no mês: 0,25% Retorno no ano: -0,45% Retorno 12M: 2,81% Retorno 24M: 10,90%

0 CNPJ: 04.455.632/0001-09

AZ QUEST MULTI 15 Retorno no mês: 0,25% Retorno no ano: -0,45% Retorno 12M: 2,81% Retorno 24M: 10,97%

0 CNPJ: 27.077.299/0001-39

AZ QUEST MULTI MAX Retorno no mês: 0,47% Retorno no ano: -1,05% Retorno 12M: 4,97% Retorno 24M: 16,95%
CNPJ: 26.323.079/0001-85

AZ QUEST TOTAL RETURN Retorno no mês: 0,61% Retorno no ano: 0,65% Retorno 12M: -3,51% Retorno 24M: 2,81%
CNPJ: 14.812.722/0001-55

Posicionamento

O AZ Quest Multi Max FIC FIM teve resultado positivo (+0,47%), com ganhos na posição comprada nas bolsas brasileira e americana e vendida em Dólar. 
Tivemos perdas no book de Valor Relativo.

Posicionamento

Tivemos ganhos na posição comprada nas bolsas brasileira e americana e vendida em Dólar e perdas no book de Valor Relativo.

Posicionamento

Tivemos ganhos na posição comprada nas bolsas brasileira e americana e vendida em Dólar e perdas no book de Valor Relativo.

Posicionamento

O fundo AZ Quest Total Return aumentou marginalmente o nível de exposição líquida e segue com posições compradas, majoritariamente, nos setores de 
Petróleo & Petroquímica, Varejo e Telecom, e vendidas em Proteínas, Bancos e Educação.
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BLACKROCK

BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN Retorno no mês: 1,43% Retorno no ano: 3,09% Retorno 12M: 12,41% Retorno 24M: 

0 CNPJ: 33.361.657/0001-33

Posicionamento

No final do mês, a estratégia se mantém construtiva em todas as classes de eventos corporativos, e fechou o mês com uma posição ajustada de 70% em 
eventos mais concretos (hard), 24% nos eventos menos concretos (soft) e 6% em crédito. O time continua construtivo para as oportunidades em todas as 
3 categorias.

Comentário do gestor

A estratégia teve mais um mês positivo. Ao longo de março as 3 estratégias tiveram performance positiva. Tanto as posições focadas em eventos 
corporativos mais concretos (hard), os que tem como foco os eventos menos concertos e a posições em crédito. Foram 11 fusões e aquisições que 
aconteceram ao longo do mês. O maior contribuidor do fundo ficou dentro das posições concretas, com a aquisição da Kansas City Southern pela 
Canadian Pacific Railway em um negócio de cerca de 10 bilhões de dólares. O maior detrator ficou na outra categoria, nos catalizadores menos concretos, 
mais especificamente em nossa estratégia da DowDuPont.
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BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

ACCESS EUROPE Retorno no mês: -0,31% Retorno no ano: 10,48% Retorno 12M: 36,53% Retorno 24M: 60,67%
CNPJ: 12.047.839/0001-64

ACCESS USA COMPANIES Retorno no mês: 1,88% Retorno no ano: 11,56% Retorno 12M: 48,62% Retorno 24M: 115,80%
CNPJ: 11.147.668/0001-82

ACCESS EQUITY WORLD Retorno no mês: -0,79% Retorno no ano: 11,99% Retorno 12M: 27,78% Retorno 24M: 63,79%
CNPJ: 07.657.641/0001-62

Posicionamento

Em atualização

Em atualização

Posicionamento

Comentário do gestor

Em atualização

Posicionamento

Acreditamos que o mercado acionário brasileiro está sendo guiado pelo mercado americano, que apresentou uma forte performance devido a notícias 
positivas de vacinação.
Sabemos que o Brasil possui excelente capacidade de vacinação diária (números convergem para 1 milhão de doses ao dia). Dito isso, estamos 
acompanhando atentamente como está se comportando esse número diariamente e as notícias tem sido positivas.
Consideramos que o atual cenário de colapso do sistema de saúde pode melhorar, a grande questão é quando e qual será o reflexo de Brasília com toda 
essa situação? Dito isso, acreditamos que uma posição mais neutra no momento se adequa sob as incertezas atuais. Porém, acreditamos que essas 
incertezas devem ter uma clareza no curto prazo, pois dependerá do sistema de saúde se normalizar em semanas. Assim sendo, permanecemos com a 
postura conservadora de alocar em prazos mais curtos e nos setores e empresas que se mostraram resilientes na pandemia
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ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC Retorno no mês: 2,29% Retorno no ano: 1,86% Retorno 12M: 11,29% Retorno 24M: 12,78%

0 CNPJ: 26.845.868/0001-86

BNP INFLAÇÃO Retorno no mês: 0,67% Retorno no ano: -2,92% Retorno 12M: 9,05% Retorno 24M: 18,93%
CNPJ: 05.104.498/0001-56

BNP MATCH DI CP Retorno no mês: 0,18% Retorno no ano: 0,45% Retorno 12M: 1,52% Retorno 24M: 5,90%
CNPJ: 09.636.393/0001-07

BNP PREMIUM EQUITIES Retorno no mês: 3,01% Retorno no ano: 0,05% Retorno 12M: 39,83% Retorno 24M: 28,03%
CNPJ: 30.282.227/0001-38

BNP ACTION AÇÕES Retorno no mês: 1,86% Retorno no ano: -1,67% Retorno 12M: 38,91% Retorno 24M: 23,50%
CNPJ: 12.239.939/0001-92

O fundo BNP Action subiu 2.0% vs a performance do Ibovespa de 1.9%. Os maiores contribuidores para a performance foram as empresas de commodities 
(Gerdau, Vale do Rio Doce), ativos relacionados a perspectiva de reabertura (CVC, Locamerica) e empresas com histórias especiais de crescimento de lucro 
(Marfrig, Arezzo e BTG Pactual).
As empresas que trouxeram contribuição negativa para o fundo esse mês foram: B3, Aliansce Sonae, Energisa e OceanPact. Todas elas apresentaram 
rentabilidade nominal negativa.
Nosso objetivo será entregar alpha através de ativos que consigam navegar em diferentes cenários da economia, com excelente execução interna da 
empresa, de preferência, dentro de setores com baixa penetração e management qualificado, sendo que essas empresas podem crescer "roubando" 
market share ou com o crescimento desse mercado. Ou empresas de turnaround, que precisam "ajustar a casa" e dependem apenas dos executivos para 
que isso aconteça.

Posicionamento

Em atualização

Posicionamento

Em Abril o BNP Premium Equities teve um retorno de 3,01% contra 1,94% do Ibovespa.
Nossas maiores posições estão concentradas em Constellation, Pacífico, Miles, Truxt e Moat. 

Posicionamento

O fundo teve retorno positivo e acima do IMA-B. Dentro da volatilidade observada durante o mês tivemos um alívio na curva de juros real. Os agentes de 
mercado se mostraram mais animados com as resoluções fiscais e retiraram um pouco de prêmio de risco da curva de juros. Todavia as questões 
orçamentárias e o prolongamento da crise do covid ainda são as principais preocupações do mercado.
Manteremos posições aplicadas ao longo da curva de juros real e nominal, pois entendemos que ainda há prêmio relevante de risco.

Posicionamento
O Fundo teve desempenho positivo e levemente inferior ao CDI. Observamos a elevação na marcação das Letras Financeiras Perpétuas dos bancos Itaú, 
Bradesco e Caixa Econômica Federal. Por outro lado, o carregamento da carteira de crédito continua em nível atraente a DI+1,25% a.a., considerando o 
prazo médio de 1,3 anos. 
Manteremos alocação na casa de 90% em instituições financeiras de primeira linha, CDBs e Letras Financeiras, aproveitando do carrego mais elevado dos 
papéis.

Posicionamento
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BNP RUBI CP Retorno no mês: 0,46% Retorno no ano: 1,32% Retorno 12M: 4,93% Retorno 24M: 6,20%

0 CNPJ: 21.185.984/0001-00

BNP SKY Retorno no mês: Retorno no ano: Retorno 12M: Retorno 24M: 
CNPJ: 22.809.001/0001-14

BNP SMALL CAPS Retorno no mês: 4,82% Retorno no ano: 4,37% Retorno 12M: 55,57% Retorno 24M: 47,27%
CNPJ: 11.108.013/0001-03

BNP SOBERANO RENDA FIXA Retorno no mês: 0,15% Retorno no ano: 0,56% Retorno 12M: 1,66% Retorno 24M: 6,59%
CNPJ: 09.636.619/0001-61

Posicionamento

BNP DEBÊNTURES INC I Retorno no mês: 1,14% Retorno no ano: 1,59% Retorno 12M: 12,55% Retorno 24M: 16,55% 
CNPJ: 38.443.033/0001-89

##

Em atualização

Posicionamento

Posicionamento

O fundo teve desempenho positivo e acima CDI no mês. Observamos novamente fechamento dos spreads de crédito dos emissores corporativos que 
garantiram a performance do fundo acima do benchmark. O carregamento de crédito continua estável e em nível elevado perto de DI+1,87% a.a., para 
uma duration média da carteira próxima de 2 anos.
Estamos confortáveis com o risco de crédito da carteira e manteremos nosso nível de alocação em ativos.

Durante o mês de Abril, o porfolio do BNP Small Caps apresentou uma performance levemente acima do benchmark. Em partes, pela performance já 
comentada dos ativos relacionados a commodities. Além disso, alguns ativos que tínhamos posição overweight apresentaram performances boas, sem 
uma grande referência macro, mas devido a melhor comunicação das empresas ou mesmo com um sentimento melhor com relação ao setor que atuam. 
Como foi o caso de bancos ou de turismo. 
Por outro lado, algumas das nossas principais posições acabaram sofrendo, como no setor de logística, com uma oferta de capital. Ou o setor de 
shoppings e utilidade pública que acabam não apresentando uma grande performance em momentos de alta da bolsa. 
Nosso objetivo será entregar alpha através de ativos que consigam navegar em diferentes cenários da economia, com excelente execução interna da 
empresa, de preferência, dentro de setores com baixa penetração e management qualificado, sendo que essas empresas podem crescer "roubando" 
market share ou com o crescimento desse mercado. Ou empresas de turnaround, que precisam "ajustar a casa" e dependem apenas dos executivos para 
que isso aconteça. Portanto, estamos concentrando um pouco mais a carteira do fundo Small Caps nos ativos que gostamos, dentro dessa estratégia.

Em atualização

Posicionamento

O fundo teve desempenho muito positivo e superior ao benchmark no mês. Observamos fechamento dos spreads de crédito dos emissores corporativos 
de infraestrutura que garantiram a performance do fundo acima do benchmark. O carregamento de crédito continua em nível atraente perto de 
IPCA+3,15% a.a., para uma duration de aproximadamente 3,7 anos.
Manteremos nossa carteira bem diversificada nos setores e nas empresas. Aproveitaremos oportunidades para alocar em empresas com bom risco x 
retorno.

Posicionamento
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BNP PREMIUM Retorno no mês: 1,39% Retorno no ano: 1,38% Retorno 12M: 10,45% Retorno 24M: 15,15%
CNPJ: 07.965.741/0001-56

BNP TARGUS RF CP Retorno no mês: 0,31% Retorno no ano: 0,96% Retorno 12M: 3,78% Retorno 24M: 6,66%

0 CNPJ: 05.862.906/0001-39

BNP TREA Retorno no mês: 1,14% Retorno no ano: 1,33% Retorno 12M: Retorno 24M: 
CNPJ: 37.327.331/0001-40

BNP STRATÉGIE AÇÕES Retorno no mês: 1,93% Retorno no ano: -0,93% Retorno 12M: 42,81% Retorno 24M: 25,74%
CNPJ: 32.203.262/0001-40

Posicionamento

Em atualização

Posicionamento

Em atualização

Posicionamento

Em Abril o BNP Premium teve um retorno de 1,39%, equivalente a 670,84% do CDI.
Nossas maiores posições estão concentradas na estratégia Macro, que incluem nomes como Ibiuna Hedge, Occam Retorno Absoluto, Legacy e SPX Nimitz; 
na estratégia de Arbitragem, com Sharp Long Short 2X, Solana e RPS e na estratégia de Renda Variável, que incluem os fundos Sharp Long Biased, Miles 
Acer e outros. Também mantemos posições estratégicas para ter ganhos no cenário global, como os fundos da Wellington, BNP Premium Offshore e 
outros.

Em atualização

Posicionamento
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BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

BTG ABSOLUTO LONG SHORT Retorno no mês: 1,45% Retorno no ano: 0,18% Retorno 12M: 18,06% Retorno 24M: 21,95%

0 CNPJ: 14.799.785/0001-19

JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY USDRetorno no mês: Retorno no ano: Retorno 12M: Retorno 24M: 
CNPJ: 38.318.178/0001-58

MOBIUS EMERGING MARKETS Retorno no mês: 2,19% Retorno no ano: 17,75% Retorno 12M: 58,64% Retorno 24M: 70,53%

0 CNPJ: 31.964.074/0001-71

Temos expectativa do desenvolvimento e crescimento exponencial na área de optoeletrônica e sensores. Desde automação baseada em visão, sensores de 
imagem CMOS e tecnologia Time-of-Flight, tal inovação está revolucionando os produtos eletrônicos de consumo, de smartphones à automóveis e 
robótica. 
O portfólio do fundo está bem posicionado para lucrar com o crescimento contínuo do setor de semicondutores.  Nossa exposição ao setor de tecnologia 
em geral é de 38%. Chegamos a essa composição através do processo de pesquisa bottom-up, que identifica empresas atraentes e de alta convicção 
nesta área. Dois terços da nossa exposição à tecnologia estão relacionados aos semicondutores.  Esta exposição é diversificada em toda a cadeia de valor 
de semicondutores e é composta por empresas inovadoras de pequeno e médio porte que fornecem design de circuitos integrados (IC design), 
componentes ou serviços de testagem aos principais OEMs (Original Equipment Manufacturer).

Temos forte convicção que estamos prontos para capturar os ganhos com a tecnologia na próxima década. São eles: a inteligência artificial; o 
armazenamento na núvem; a Internet das coisas e a conectividade 5G. A pandemia fortaleceu a mentalidade dos conselhos administrativos sobre a 
necessidade de investimentos em tecnologia, não apenas na funcionalidade de front e back office, mas cada vez mais em segurança. No entanto, 
conforme visto no último trimestre, o equilíbrio na construção do portfólio também é importante. Embora as oportunidade para empresas alavancadas por 
esses megatemas sejam atraentes, o ciclo econômico ainda é um fator a ser considerado. Mas uma rotação geral em nomes cíclicos de tecnologia, em 
nossa opinião, seria um equívoco. Muitas dessas empresas podem surfar uma alta da atividade econômica, mas suas perspectivas de longo prazo 
permanecem desafiadoras. Em vez disso, preferimos usar essas mudanças para equilibrar temas de crescimento secular com teses cíclicas. Embora ainda 
sensíveis às oscilações econômicas, essas empresas, em nossa opinião, estão do lado certo da fronteira digital. Acreditamos no crescimento gradual dessas 
empresas apesar dos altos e baixos no caminho. 
Temos expectativas de um melhor cenário para o setor de tecnologia nos próximos 12 a 18 meses. A reabertura econômica traz consigo a oportunidade 
das empresas se recuperarem, mas vemos que aqueles que estão na fronteira da inovação já estão à frente nesse processo. 

Posicionamento

Posicionamento

O Ibovespa valorizou 1,9% em abril. Conforme observamos nos últimos meses, o avanço da vacinação contra a Covid-19 no mundo e a perspectiva de 
novos estímulos fiscais e monetários, principalmente nos EUA, seguem impulsionando os principais ativos globais de risco. A perspectiva positiva acerca 
da retomada econômica mundial vem sendo suportada pela divulgação de indicadores econômicos acima das expectativa dos agentes econômicos, como 
por exemplo o PMI de março, que surpreendeu positivamente tanto nos EUA quanto na Zona do Euro. Além disso, a acomodação nos juros das Treasuries 
americanas, indicando um menor receio dos agentes econômicos com a inflação nos EUA e no mundo, também impulsionou os ativos de risco. O S&P, 
índice de referência do mercado de ações americano, avançou 5,2% no mês. No caso do Ibovespa, a bolsa brasileira segue sendo beneficiada pela alta nos 
preços das commodities dado o alto peso das empresas exportadoras na composição da carteira do índice. Do lado doméstico, a aprovação do orçamento 
de 2021 com o veto parcial de despesas pelo presidente Jair Bolsonaro contribuiu para a performance positiva no mês.

Posicionamento

Comentário do gestor

O Absoluto LS apresentou uma valorização de 1,6% em abril (779% do CDI). Os principais destaques do mês foram: (i) a estratégia de EUA, sendo que as 
principais contribuições foram de Google (+14,1% em USD) e Alleghany (+8,4% em USD); (ii) a estratégia de México, com destaque para a posição de 
Ienova (+10,0% em MXN); e (iii) pares intrasetoriais e estratégias globais.

Página 17 de 73



RBC GLOBAL CREDITS Retorno no mês: 0,84% Retorno no ano: -2,98% Retorno 12M: 6,87% Retorno 24M: 15,69%

0 CNPJ: 29.178.368/0001-26

T. ROWE GLOBAL ALLOCATION USD Retorno no mês: -1,01% Retorno no ano: 10,31% Retorno 12M: Retorno 24M: 

-0 CNPJ: 37.504.085/0001-55

T.ROWE US SMALLER COMPANIES Retorno no mês: 7,10% Retorno no ano: 13,40% Retorno 12M: Retorno 24M: 

0,1 CNPJ: 38.949.124/0001-90

O surto de COVID-19 e a subseqüente queda do mercado proporcionaram inúmeras oportunidades de compra. Também eliminamos os nomes que 
tiveram um bom desempenho por conta da volatilidade do mercado. Acreditamos estar bem posicionados caso a economia global melhore em 2021 e 
2022. 
No mês, as operações abrangeram vários setores à medida que reduzíamos nomes vencedores e defensivos e identificamos oportunidades de valor 
atrativas. Os pesos por setor são definidor pelo nosso processo de seleção de ações bottom-up, em oposição ao ambiente macroeconômico ou temas 
setoriais específicos. 
Nosso foco permanece no desempenho de longo prazo e acreditamos que nossas abordagens bottom-up e contrarian acabarão por atender melhor aos 
interesses de nossos acionistas.

Posicionamento

Posicionamento

Posicionamento

Em ações, saímos de uma posição underweight em ações americanas para uma uma posição neutra em relação às ações globais. O mercado norte 
americano apresenta um perfil mais defensivo dada a maior exposição aos setores de tecnologia e comunicações que já se mostraram mais resilientes no 
atual cenário. As ações americanas podem se beneficiar de uma recuperação no crescimento impulsinado por grandes estímulos fiscais e monetários, 
enquanto as ações globais estão apresentando maior resiliência à retomada dado que as economias mais frágeis provavelente enfrentarão uma retração 
mais prolongada.  
Nos EUA, continuamos overweight em ações de crescimento em relação às ações de valor. As empresas de crescimento secular são menos sensíveis ao 
amplo ambiente macroeconômico, ao contrário de ações orientadas para o valor que possuem exposição mais cíclica. Reduzimos parte das posições em 
small caps dada sua maior exposição aos gastos do consumidor. As large caps podem estar mais bem posicionadas para enfrentar uma crise econômica, 
mas são vulneráveis   a interrupções na cadeia de abastecimento global.

Nas ações internacionais, reduzimos nossa alocação em ações de mercados emergentes. Exceto a China, muitos países ainda enfrentam sérios desáfios 
para conter o coronavírus e carecem de ferramentas para apoiar o crescimento. Passamos para uma alocação neutra nas ações de crescimento e ações de 
valor. As ações de crescimento internacional têm se beneficiado de sua qualidade superior e características defensivas, mas as interrupções no comércio e 
na cadeia de suprimentos são preocupantes. Estamos overweight em small caps internacionais em relação as large caps.

Em meio ao sentimento de risco, os rendimentos dos títulos high grade dos EUA permanecem perto de mínimos recordes. Aumentamos nossa posição em 
títulos high yield uma vez que seus rendimentos alcançaram pontos de entrada atraentes para investidores de longo prazo. Os títulos high grade podem 
gerar retornos semelhantes aos das ações após a crise, com menor volatilidade geral. Aumentamos nossa posição em empréstimos bancários de taxa 
flutuante. 

O fundo está overweight em bancos, comunicações, indústria de base e setores cíclicos. Continuamos a favorecer setores que foram impactados pela 
pandemia dado que o seu valuation continua atrativo. Também estamos overweight em crédito high yield, principalmente os de rating BB. A maior parte 
deles são títulos subordinados de bancos e companhias de mercados emergentes. Assim, favorecemos companhias com crédito high yield mas que tenha 
perfis de negócios favoráveis, forte balanço e fluxo de caixa saudável. 
Desde o inicio do ano temos aumentado nossa exposição em companhias de mercados emergentes para 6% do portfólio, com destaque para grandes 
empresas no Brasil, China e México.
Nossas maiores posições concentram companhias de consumo cíclico e setores de comunicação. 
Nossas posições por segmento são: crédito high grade (76%), high yield (14%) e o restante em securitizados e mercados emergentes. Mantemos uma 
concentração de mais de 40% do portfólio nos Estados Unidos, 44% na Europa e o restante em outros desenvolvidos e emergentes.
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CONSTELLATION ASSET MANAGEMENT

CONSTELLATION INSTITUCIONAL Retorno no mês: 2,44% Retorno no ano: -2,13% Retorno 12M: 45,28% Retorno 24M: 55,62%

0 CNPJ: 16.948.298/0001-04

CONSTELLATION NICE Retorno no mês: 2,43% Retorno no ano: -2,07% Retorno 12M: 44,01% Retorno 24M: 
CNPJ: 34.462.117/0001-09

A Constellation continua 100% comprada em ações e temos consciência de que apesar da volatilidade de curto prazo no mercado, a capacidade de cada 
uma das empresas investidas de gerar valor no longo prazo está preservada. Além disso, acreditamos que algumas teses do portfólio estão sendo 
aceleradas pela crise do COVID-19, como por exemplo o aumento de penetração no e-commerce e a tese de financial deepening.

Posicionamento

A Constellation continua 100% comprada em ações e temos consciência de que apesar da volatilidade de curto prazo no mercado, a capacidade de cada 
uma das empresas investidas de gerar valor no longo prazo está preservada. Além disso, acreditamos que algumas teses do portfólio estão sendo 
aceleradas pela crise do COVID-19, como por exemplo o aumento de penetração no e-commerce e a tese de financial deepening.

Comentário do gestor

Os setores que mais contribuíram para a performance no mês foram Instituições Financeiras, Consumo e Tecnologia. Em contrapartida, Industrial e Utilities 
foram os maiores detratores do mês. A Constellation tem um portfólio equilibrado e diversificado, sem alavancagem, líquido, sem concentrações 
excessivas e focado em empresas de alta qualidade. Essas empresas possuem um balanço sólido, time de gestão competente, barreiras de entrada e 
vantagens competitivas.

Posicionamento
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EQUITAS INVESTIMENTOS

EQUITAS SELECTION Retorno no mês: 5,60% Retorno no ano: -1,00% Retorno 12M: 32,99% Retorno 24M: 26,46%

0,1 CNPJ: 12.004.203/0001-35

Comentário do gestor

Abril foi um mês mais calmo nos mercados, com a taxa de juros futuros americanos negociando com estabilidade e sem grandes surpresas políticas e de 
indicadores macroeconômicos. O que tem se observado é uma retomada de atividade econômica nos países desenvolvidos com uma sincronia há muito 
não vista, tornando o ambiente favorável para commodities e para países emergentes. Após arrefecimento nos números relacionados a Covid-19 no país, 
melhora no ritmo de vacinação e passada a votação do orçamento, a reforma administrativa pode voltar à pauta. Caso sejamos bem-sucedidos em 
sinalizar uma relação dívida/PIB com dinâmica não explosiva, junto com o ambiente externo muito favorável, poderemos ter um momento bastante 
benigno para mercados de ações.

Posicionamento

No mês de abril, o Equitas Selection apresentou uma performance de +5,6% contra 1,9% do Ibovespa. Com isso, a performance acumulada do fundo 
desde o início é de 561% comparado a 92% do Ibovespa. Com destaque positivo para as posições em Banco Pan, Vale e BTG.
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GAP ASSET MANAGEMENT

GAP ABSOLUTO Retorno no mês: -0,35% Retorno no ano: 1,13% Retorno 12M: 9,84% Retorno 24M: 24,25%

-0 CNPJ: 01.823.373/0001-25

GAP MULTIPORTFÓLIO Retorno no mês: -0,35% Retorno no ano: 1,12% Retorno 12M: 9,93% Retorno 24M: 24,42%
CNPJ: 03.804.917/0001-37

Posicionamento

O resultado negativo do fundo no mês de abril é explicado principalmente por posições tomadas nos juros americanos. Também contribuíram 
negativamente, mas em menor medida, posições tomadas em juros locais e na bolsa brasileira. Do lado positivo, as posições compradas no real contra o 
dólar tiveram um bom desempenho e conseguiram compensar boa parte das perdas. Por fim, os books de bolsa internacional, juros emergentes e moedas 
tiveram contribuição levemente positiva. Nos EUA, a nossa posição tomada em juros sofreu ao longo do mês, devolvendo parte dos ganhos acumulados 
ao longo do ano. Continuamos bastante convictos no case e enxergamos o movimento como uma correção/realização de lucros. No Brasil, a resolução do 
impasse do Orçamento e o arrefecimento da pandemia reduziram o grau de tensão fiscal e trouxeram um alívio para a moeda brasileira. Também 
contribuiu para o movimento a interrupção da tendência de alta nos juros americanos, que acabou gerando um dólar mais fraco globalmente. Na bolsa, 
tanto a carteira direcional quanto a de valor relativo tiveram resultado negativo, com destaque para o hedge no índice Ibovespa e posições compradas em 
B3, Hapvida e Lojas Americanas. No mercado de juros local, a não concretização de cenários fiscais extremos e a ausência de revisões significativas nas 
projeções de inflação levaram o mercado a precificar uma alta de 75 bps na próxima reunião do Copom, penalizando nossa posição tomada em juros 
curtos.

No mercado local, a maior exposição do fundo continua sendo no real. Enxergamos bastante valor na moeda brasileira, cuja performance no último ano 
segue bastante descolada dos seus pares emergentes, mesmo aqueles com desafios fiscais semelhantes. Também vemos um cenário de fluxo cambial 
mais favorável ao longo do ano, em função das sucessivas revisões altistas para a balança comercial, da normalização da política monetária doméstica e 
do ambiente de elevada liquidez global. No mercado de renda variável temos uma carteira comprada em setores ligados à economia doméstica. A 
melhora que temos observado na dinâmica da pandemia nas últimas semanas ainda não se refletiu nos preços desses setores. Também seguimos com 
uma posição comprada em Petrobras. As primeiras atitudes do conselho e do novo presidente da companhia sinalizam uma manutenção da política de 
preços da administração anterior. Além disso, seguimos com uma visão otimista em relação aos preços do petróleo, o que nos leva a ver um valuation 
excessivamente descontado na empresa. Ainda no Brasil temos uma posição tomada nos juros curtos. Entendemos que existem ganhos relevantes em 
uma antecipação do ajuste monetário, de modo a ancorar as expectativas de curto e médio prazo em um ambiente ainda muito suscetível a novos 
choques inflacionários. Além disso, diante da robustez da atividade doméstica e das fragilidades fiscais, vemos chances crescentes da necessidade de um 
aperto monetário para além do nível neutro. Nos mercados globais, a nossa maior posição continua sendo tomada em juros americanos. Seguimos 
bastante animados com a economia dos EUA, cujo ritmo de vacinação e de retomada econômica seguem fortes. A mudança de framework do Fed, na 
direção de tolerar uma inflação maior por algum tempo, é outro ponto a favor do case de abertura das taxas mais longas. Nos mercados emergentes, 
mantemos uma posição pequena aplicada em juros intermediários no México. Entendemos que existem altas de juros excessivas na parte curta e 
intermediária, considerando que a recuperação tem sido tímida e que o hiato continuará negativo nos próximos trimestres. Por fim, optamos por encerrar 
nossa pequena posição vendida no rand sul-africano e prosseguimos com uma pequena posição comprada em mineradoras de ouro.

Posicionamento

No mercado local, a maior exposição do fundo continua sendo no real. Enxergamos bastante valor na moeda brasileira, cuja performance no último ano 
segue bastante descolada dos seus pares emergentes, mesmo aqueles com desafios fiscais semelhantes. Também vemos um cenário de fluxo cambial 
mais favorável ao longo do ano, em função das sucessivas revisões altistas para a balança comercial, da normalização da política monetária doméstica e 
do ambiente de elevada liquidez global. No mercado de renda variável temos uma carteira comprada em setores ligados à economia doméstica. A 
melhora que temos observado na dinâmica da pandemia nas últimas semanas ainda não se refletiu nos preços desses setores. Também seguimos com 
uma posição comprada em Petrobras. As primeiras atitudes do conselho e do novo presidente da companhia sinalizam uma manutenção da política de 
preços da administração anterior. Além disso, seguimos com uma visão otimista em relação aos preços do petróleo, o que nos leva a ver um valuation 
excessivamente descontado na empresa. Ainda no Brasil temos uma posição tomada nos juros curtos. Entendemos que existem ganhos relevantes em 
uma antecipação do ajuste monetário, de modo a ancorar as expectativas de curto e médio prazo em um ambiente ainda muito suscetível a novos 
choques inflacionários. Além disso, diante da robustez da atividade doméstica e das fragilidades fiscais, vemos chances crescentes da necessidade de um 
aperto monetário para além do nível neutro. Nos mercados globais, a nossa maior posição continua sendo tomada em juros americanos. Seguimos 
bastante animados com a economia dos EUA, cujo ritmo de vacinação e de retomada econômica seguem fortes. A mudança de framework do Fed, na 
direção de tolerar uma inflação maior por algum tempo, é outro ponto a favor do case de abertura das taxas mais longas. Nos mercados emergentes, 
mantemos uma posição pequena aplicada em juros intermediários no México. Entendemos que existem altas de juros excessivas na parte curta e 
intermediária, considerando que a recuperação tem sido tímida e que o hiato continuará negativo nos próximos trimestres. Por fim, optamos por encerrar 
nossa pequena posição vendida no rand sul-africano e prosseguimos com uma pequena posição comprada em mineradoras de ouro.
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IBIUNA INVESTIMENTOS

Macro: Nossa visão permanece fundamentalmente construtiva para o cenário global em 2021. Vemos um ganho de tração na retomada da economia 
global a partir do meio do ano e um ambiente de investimentos pró-risco sustentado tanto por perspectivas construtivas de imunização crescente contra 
o coronavírus como pela excepcional magnitude dos estímulos de política econômica vigentes nas economias centrais. Esse cenário deve seguir se 
traduzindo em impulso fiscal e monetário sem precedentes nos países do G10, em pressão altista em preços de commodities, em precificação antecipada 
de altas de juros mundo afora, alta nos ativos de renda variável e em inflação também em preços de outros ativos financeiros. Em nosso cenário, essas 
tendências serão exacerbadas pelo início das discussões sobre redução de compras de títulos públicos por Bancos Centrais e pela reabertura mais ampla 
das economias desenvolvidas durante o verão no hemisfério norte possibilitada pelo avanço do processo de vacinação na região. 
No Brasil, vimos um pequeno alívio nos prêmios de risco em abril com a resolução do “imbróglio” do orçamento da União para 2021 em meio a ventos 
externos favoráveis. Apesar disso, os fundamentos seguem fragilizados e nossa perspectiva para os ativos do país segue sendo de cautela. A aceleração da 
retomada foi mitigada pelo recrudescimento da pandemia em meio a lento início do processo de vacinação. Na esfera fiscal, a ruidosa aprovação do 
orçamento não parece ter dado cabo de demandas variadas por gastos adicionais além do compatível com as regras fiscais vigentes. Com a queda de 
popularidade do Presidente da República, seguimos atentos ao risco de uma guinada populista da política econômica em paralelo ao enfraquecimento do 
protagonismo do Ministério da Economia. Assim, vemos com ceticismo a capacidade do Governo de avançar com uma agenda de reformas ampla e 
fiscalmente responsável mas custosa politicamente nos dois anos finais do mandato Presidencial. Por fim, a alta relevante da inflação está se mostrando 
mais persistente do que esperado ameaçando contaminar expectativas de inflação de médio prazo. Com isso, o Banco Central terá de remover, neste ano, 
parte relevante do estímulo monetário (vemos a taxa Selic atingindo no mínimo 5,5% ao fim do ano) mesmo com perspectivas de crescimento modesto, 
desemprego próximo a 15% e amplo hiato do produto. Esse ambiente geral não parece favorecer a performance sustentada dos ativos de risco do país, o 
que justifica nossa cautela com o potencial dos preços dos ativos locais.
 
Equities: O mercado acionário brasileiro apresentou performance positiva em abril, com o Ibovespa subindo 1,9% no mês. Apesar da situação ainda frágil 
da atividade econômica doméstica, os mercados brasileiros apresentaram um comportamento menos volátil durante o mês, devido especialmente à 
solução do impasse do orçamento da União de 2021. Essa redução de risco percebido no mercado permitiu que várias de nossas posições performassem 
bem no período, levando nossos fundos Long Short e Long Only a gerarem quase 3% de retorno excedente no mês, enquanto nosso fundo Long Biased 
gerou mais de 6% de alpha. Destacamos o desempenho de posições nos setores de consumo e materiais básicos, que dentre aquelas presentes em nossas 
carteiras foram as que melhor capturaram este ambiente pró-risco.
Depois de três meses de piora consecutiva em número de casos e óbitos, a pandemia do coronavírus finalmente começou a dar sinais de relativa melhora. 
Após várias semanas de lockdowns regionais, o ritmo de novos casos e óbitos começou a recuar para os atuais patamares de 60 mil novos casos e 2,5 mil 
óbitos por dia (números ainda bastante altos). Conforme nossa expectativa em março, o ritmo de vacinação aumentou no decorrer de abril; porém, ainda 
estamos com um volume diário de pessoas vacinadas abaixo de um milhão (número aquém do que esperávamos). Como consequência, o Brasil tem hoje 
apenas 15% da sua população com alguma imunização (1ª dose) e apenas 7,5% com imunização completa (1ª e 2ª doses). Assim, o controle da pandemia 
no país deverá demorar mais do que inicialmente esperávamos, fazendo com que as atividades das empresas locais em geral sejam negativamente 
afetadas por ainda mais tempo. Entretanto, continuamos com um cenário relativamente positivo para a atividade econômica no Brasil, não só pela 
continuação da melhora (ainda que lenta) da situação sanitária, mas também pela redução dos ruídos políticos (especialmente relacionados ao orçamento 
doméstico).

Crédito: Abril foi um mês positivo nos mercados internacionais. A estabilidade da Treasury americana, a continuação da apreciação das commodities e o 
bom desempenho do mercado de ações globais deram um tom mais otimista para o cenário como um todo. No front local, apesar das grandes incertezas, 
se chegou a um acordo acerca do orçamento da União para o corrente ano após intensas negociações, evitando um descontrole fiscal ainda maior. Com o 
melhor momento no cenário global, aproveitamos para aumentar o risco do fundo, executando algumas trocas na carteira offshore, reduzindo as posições 
de baixo risco e de prazo curto e aumentando posições com maiores possibilidades de retorno. 
Dois eventos idiossincráticos relevantes marcaram o mundo de crédito na América Latina. No México, rumores de balanços problemáticos fizeram os 
bonds de duas financeiras caírem consideravelmente de preço, mas sem nenhum contágio a outros ativos mexicanos. No Peru, a corrida presidencial 
trouxe uma grande surpresa, com Pedro Castillo, candidato de extrema esquerda, na liderança dos votos com 10% a 15% de vantagem sobre Keiko 
Fujimori, sua concorrente de centro, nas pesquisas para o 2º turno. O mercado de bonds corporativos peruanos, principalmente de rating high yield, 
chegou a cair 10% em poucos dias devido às incertezas sobre uma forte intervenção governamental nos setores de mineração e exploração de petróleo. 
Observamos algum contágio para bonds de outros países, principalmente sobre os recém emitidos. Abril foi um mês de forte atividade no mercado 
primário latino americano e nossa impressão é que os investidores não conseguiram absorver com tranquilidade a totalidade do que foi ofertado, com 
uma performance ruim após a emissão em diversos nomes. Aumentamos a posição em empresas peruanas após a forte correção, que colocou estes 
papeis em patamares muito descontados, mesmo para o cenário de vitória de Castillo. Para qualquer mudança regulatória estrutural, ele precisará do 
apoio de um congresso historicamente conservador e terá uma minoria como sua base.
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IBIÚNA HEDGE Retorno no mês: -0,24% Retorno no ano: 2,22% Retorno 12M: 6,69% Retorno 24M: 21,39%

-0 CNPJ: 12.154.412/0001-65

Posicionamento

IBIÚNA HEDGE STH Retorno no mês: -0,38% Retorno no ano: 3,26% Retorno 12M: 10,11% Retorno 24M: 35,71%
CNPJ: 15.799.713/0001-34

Posicionamento

IBIÚNA NANTES Retorno no mês: Retorno no ano: Retorno 12M: Retorno 24M: 
CNPJ: 38.489.304/0001-37

Posicionamento

Neste contexto, a estratégia macro detém as seguintes principais posições: Na renda fixa no Brasil, concentramos o risco na compra de inflação implícita e 
em trades de valor relativo nas curvas de juros real e de inflação implícita. Após o alívio na curva de juros em abril, estamos buscando oportunidades para 
voltar a posições tomadas em juros e aumentar as posições compradas em inflação implícita já que, como discutido acima, a fragilidade da conjuntura 
nacional segue demandando, a nosso ver, prêmio de risco significativo. Na parte externa, o contexto de reflação global segue justificando posições 
tomadas em juros em diferentes países. Seguimos com parte relevante do risco concentrado nas curvas dos EUA, Alemanha, Inglaterra, Canadá e, em 
menor parte, no Chile e México. Adicionamos também posições tomadas em juros de países do leste europeu. Na renda variável, temos exposição 
direcional à classe via posição comprada em índices de bolsas nos Estados Unidos e Alemanha. Mantemos ainda a exposição a ações brasileiras visando a 
captura de alfa puro via posições long-short não direcionais. No portfólio de moedas, temos posições vendidas no Real em paralelo a posições em pares 
relativos regionais nos países nórdicos e na Oceania. Em commodities, mantemos posição comprada em cobre e petróleo, e após forte alta em abril, 
reduzimos taticamente a exposição ao milho e à soja.

Neste contexto, a estratégia macro detém as seguintes principais posições: Na renda fixa no Brasil, concentramos o risco na compra de inflação implícita e 
em trades de valor relativo nas curvas de juros real e de inflação implícita. Após o alívio na curva de juros em abril, estamos buscando oportunidades para 
voltar a posições tomadas em juros e aumentar as posições compradas em inflação implícita já que, como discutido acima, a fragilidade da conjuntura 
nacional segue demandando, a nosso ver, prêmio de risco significativo. Na parte externa, o contexto de reflação global segue justificando posições 
tomadas em juros em diferentes países. Seguimos com parte relevante do risco concentrado nas curvas dos EUA, Alemanha, Inglaterra, Canadá e, em 
menor parte, no Chile e México. Adicionamos também posições tomadas em juros de países do leste europeu. Na renda variável, temos exposição 
direcional à classe via posição comprada em índices de bolsas nos Estados Unidos e Alemanha. Mantemos ainda a exposição a ações brasileiras visando a 
captura de alfa puro via posições long-short não direcionais. No portfólio de moedas, temos posições vendidas no Real em paralelo a posições em pares 
relativos regionais nos países nórdicos e na Oceania. Em commodities, mantemos posição comprada em cobre e petróleo, e após forte alta em abril, 
reduzimos taticamente a exposição ao milho e à soja.

Neste contexto, a estratégia macro detém as seguintes principais posições: Na renda fixa no Brasil, concentramos o risco na compra de inflação implícita e 
em trades de valor relativo nas curvas de juros real e de inflação implícita. Após o alívio na curva de juros em abril, estamos buscando oportunidades para 
voltar a posições tomadas em juros e aumentar as posições compradas em inflação implícita já que, como discutido acima, a fragilidade da conjuntura 
nacional segue demandando, a nosso ver, prêmio de risco significativo. Na parte externa, o contexto de reflação global segue justificando posições 
tomadas em juros em diferentes países. Seguimos com parte relevante do risco concentrado nas curvas dos EUA, Alemanha, Inglaterra, Canadá e, em 
menor parte, no Chile e México. Adicionamos também posições tomadas em juros de países do leste europeu. Na renda variável, temos exposição 
direcional à classe via posição comprada em índices de bolsas nos Estados Unidos e Alemanha. Mantemos ainda a exposição a ações brasileiras visando a 
captura de alfa puro via posições long-short não direcionais. No portfólio de moedas, temos posições vendidas no Real em paralelo a posições em pares 
relativos regionais nos países nórdicos e na Oceania. Em commodities, mantemos posição comprada em cobre e petróleo, e após forte alta em abril, 
reduzimos taticamente a exposição ao milho e à soja.
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IBIÚNA EQUITIES 30 Retorno no mês: 5,72% Retorno no ano: 5,15% Retorno 12M: 38,70% Retorno 24M: 29,23%

0,1 CNPJ: 26.243.348/0001-01

Posicionamento

IBIÚNA LONG SHORT STLS Retorno no mês: 3,12% Retorno no ano: 4,80% Retorno 12M: 4,94% Retorno 24M: 19,82%
CNPJ: 18.391.138/0001-24

Posicionamento

IBIÚNA LONG BIASED Retorno no mês: 6,87% Retorno no ano: 8,15% Retorno 12M: 32,79% Retorno 24M: 30,49%
CNPJ: 17.554.200/0001-99

Posicionamento

IBIUNA CREDIT Retorno no mês: 0,50% Retorno no ano: 2,47% Retorno 12M: Retorno 24M: 

0 CNPJ: 37.310.657/0001-65

Posicionamento
O Ibiuna Credit FIC FIM CP continuou tendo captações relevantes ao longo do mês, atingindo R$ 158 milhões de patrimônio líquido no dia 30/abril. 
Apesar disso, continuamos identificando e investindo em ativos que vemos bastante valor, sem a diluição das principais posições ou o aumento da 
posição de caixa do fundo para além do que achamos adequado. A diversificação de ativos e riscos foi essencial para mais um mês de retornos 
consistentes. Estamos com 54 ativos no mercado onshore e 14 no offshore. A carteira local contribuiu com um retorno de +0,27% no mês e a parcela em 
bonds, que foi impactada nos últimos dias de abril por notícias sobre as eleições presidenciais no Peru, também foi responsável por gerar +0,27%. 
Continuamos a acreditar que o mercado local continuará em um bom momento, com uma forte demanda dos fundos de renda fixa. No mercado offshore, 
acompanharemos como principais fatores de risco os desdobramentos nas próximas semanas das eleições do Peru, o comportamento do bond de 10 
anos dos Estado Unidos e também o volume do mercado primário. Estamos com uma utilização moderada de risco e, sem uma mudança significativa de 
prêmios, pretendemos mantê-la assim.

Durante o mês de abril ocorreu a troca do presidente da Petrobras. O processo de sucessão foi relativamente pacífico e o discurso de posse do General 
Silva e Luna foi moderado e racional. Continuamos cautelosamente otimistas com a tese de investimento da empresa e seguimos monitorando a evolução 
do caso com muito cuidado. Também em abril, reduzimos expressivamente nossas posições em JBS (JBSS3) devido à forte valorização das ações da 
empresa. Mantivemos relativamente estáveis nossas posições em Assaí (ASAI3), Petz (PETZ3), Bradesco (BBDC4), B3 (B3SA3), Braskem (BRKM5) e Cesp 
(CESP6).

Durante o mês de abril ocorreu a troca do presidente da Petrobras. O processo de sucessão foi relativamente pacífico e o discurso de posse do General 
Silva e Luna foi moderado e racional. Continuamos cautelosamente otimistas com a tese de investimento da empresa e seguimos monitorando a evolução 
do caso com muito cuidado. Também em abril, reduzimos expressivamente nossas posições em JBS (JBSS3) devido à forte valorização das ações da 
empresa. Mantivemos relativamente estáveis nossas posições em Assaí (ASAI3), Petz (PETZ3), Bradesco (BBDC4), B3 (B3SA3), Braskem (BRKM5) e Cesp 
(CESP6).

Durante o mês de abril ocorreu a troca do presidente da Petrobras. O processo de sucessão foi relativamente pacífico e o discurso de posse do General 
Silva e Luna foi moderado e racional. Continuamos cautelosamente otimistas com a tese de investimento da empresa e seguimos monitorando a evolução 
do caso com muito cuidado. Também em abril, reduzimos expressivamente nossas posições em JBS (JBSS3) devido à forte valorização das ações da 
empresa. Mantivemos relativamente estáveis nossas posições em Assaí (ASAI3), Petz (PETZ3), Bradesco (BBDC4), B3 (B3SA3), Braskem (BRKM5) e Cesp 
(CESP6).
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ITAÚ UNIBANCO

ITAÚ HEDGE PLUS Retorno no mês: -0,31% Retorno no ano: -0,79% Retorno 12M: 3,33% Retorno 24M: 32,76%
CNPJ: 11.419.940/0001-36

Posicionamento

ITAÚ PHOENIX AÇÕES Retorno no mês: 2,88% Retorno no ano: -0,99% Retorno 12M: 31,40% Retorno 24M: 1,25%
CNPJ: 30.994.962/0001-74

Posicionamento

Comentário do gestor

No mercado internacional, o mês de abril foi marcado pela continuidade de dados fortes nos indicadores de crescimento globais, consolidando nossa 
visão de retomada das principais economias do mundo, ainda que em ritmos divergentes. Em particular, nos Estados Unidos, mesmo com diversos 
indicadores surpreendendo positivamente as expectativas de mercado, a preocupação com a inflação se atenuou marginalmente, trazendo alguma 
calmaria para os rendimentos dos títulos longos do Tesouro americano. Também contribuiu para a queda no rendimento desses títulos um esforço do FED 
em comunicar que ainda não é apropriado nem “pensar em pensar” sobre a retirada de estímulos na economia, e que o aumento da inflação este ano era 
esperado e transitório, reforçando que o caminho ainda é longo para uma recuperação plena. No Brasil, apesar da já tradicional entropia gerada pelas 
discussões fiscais, a proposta orçamentária para 2021 teve seu desfecho, contribuindo para uma melhora do clima político, apesar de outros pontos 
delicados de incerteza, como a CPI da COVID-19. Paralelo a isso, a vacinação seguiu avançando em abril em conjunto com a mobilidade reduzida da 
população, resultando em queda no número de casos e ocupação dos hospitais, principalmente na população idosa, que é foco da vacinação. Nesse 
contexto, nosso book de juros local foi detrator de performance. Seguimos posicionados com viés pessimista neste mercado, comprados em taxa de juros 
nominais e inflação, acreditando na preocupação do BC em buscar ancorar as expectativas inflacionárias para 2022, e na sensibilidade dos vértices longos 
da curva à fragilidade das contas públicas, sobre as quais consideramos um risco fiscal não desprezível. No entanto, as taxas de juros acabaram cedendo 
no mês, principalmente as mais longas, incorrendo em perdas para o fundo. No mercado internacional, nosso book também foi detrator, em menor 
intensidade, com o destaque negativo oriundo de posições no mercado americano.
Os mercados acionários brasileiro e internacional tiveram resultado positivo no mês de abril. No contexto internacional, continuamos acompanhando um 
cenário positivo para os ativos de risco, que se aproveitaram da estabilização dos juros de longo prazo americano, da dinâmica positiva de vacinação e 
reabertura da economia dos Estados Unidos, e do início positivo para a temporada de divulgação de balanços de empresas. Com esse pano de fundo, o 
S&P 500 renovou sua máxima histórica e encerrou o mês com valorização de 5,24%.
No mercado brasileiro, acompanhamos uma melhora na percepção do risco fiscal com a aprovação do Orçamento de 2021. Além disso, dados 
macroeconômicos positivos e a aceleração no ritmo de vacinação ajudaram o Ibovespa a ter um retorno de 1,94% no período.

O resultado do book de moedas foi positivo em abril. Os principais ganhos vieram de nossa posição vendida em dólar contra o real, montada de forma 
cruzada com o book de juros local. O dólar mais fraco no relativo a outras moedas globais, somado a um fluxo positivo do estrangeiro para Bolsa brasileira 
no mês, contribuíram para a boa performance da nossa moeda. Complementando os ganhos, o book internacional teve contribuições positivas de 
posições nas moedas de Israel e China, e contribuição negativa, em menor intensidade, oriunda de posição no euro contra o dólar. Tivemos ganhos nas 
posições de renda variável no mês. No mercado local, no agregado do book direcional com o book Long and Short de ações, os resultados foram 
detratores. O destaque positivo ficou no mercado internacional, com as posições compradas na Bolsa americana trazendo ganhos para o fundo. Com 
dados fortes de crescimento e movimento de queda nos rendimentos dos títulos públicos americanos, o principal índice de ações (S&P500) renovou 
máximas históricas. Na soma dos resultados, a contribuição foi positiva. 
Apesar das preocupações com as condições estruturais das contas públicas no Brasil, reduzimos nosso viés pessimista para as posições locais no curto 
prazo, adotando um book mais neutro no agregado. Apesar de liquidamente neutro, estamos com posições de tamanho médio, tanto otimistas como 
pessimistas, nas diversas classes de ativo no Brasil, procurando desta maneira extrair assimetrias positivas, que acreditamos se manifestar em nossos 
cenários prospectivos. Na parcela internacional, seguimos otimistas com crescimento global, puxado pelos Estados Unidos. Dados recentes que indicam 
crescimento em ritmo adequado da economia americana nos dá conforto de seguirmos comprados no curto prazo. Seguimos monitorando de perto os 
indicativos de alteração na política de estímulos do FED.

Na estratégia Phoenix, nossas maiores exposições absolutas médias no mês continuaram nos setores de consumo cíclico, consumo não cíclico e materiais 
básicos. Com relação à performance, tivemos como destaque positivo nossas alocações nos setores de bancos, materiais básicos e consumo não cíclico. 
Do lado negativo, as perdas vieram de nossas alocações nos setores de serviços financeiros, imobiliário e combustíveis.
Na estratégia Phoenix, nossas maiores exposições absolutas médias no mês continuaram nos setores de bancos, consumos não ciclícos e consumos 
ciclícos.
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ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS Retorno no mês: 0,25% Retorno no ano: 0,76% Retorno 12M: 6,20% Retorno 24M: 12,97%
CNPJ: 29.993.579/0001-12

Posicionamento

O Itaú Global Dinâmico Plus rendeu 0,26% no mês, tendo como destaque positivo o book de renda variável, não só pelas nossas exposições direcionais às 
bolsas internacionais (S&P, Russel, FTSE e Euro Stoxx), mas também pelas estratégias Long & Short que possuímos no fundo. No mercado de juros, nosso 
viés tomado na curva brasileira e americana acabou  tendo resultado negativo maior do que os ganhos com as curvas do Chile e Polônia. No book de 
moedas, tivemos resultado positivo, com posição comprada no real e explorando as moedas da Suíça, China e África do Sul. Embora acompanhamos uma 
melhora na percepção de risco no Brasil, ainda enxergamos um cenário de bastante incerteza e, por isso, mantemos a maior parte do nosso risco no 
mercado internacional. No book de juros internacional, permanecemos com um viés tomado nas curvas de juros, principalmente considerando os níveis 
mais atrativos depois dos movimentos do mês passado e as discussões acerca das pressões inflacionárias no mundo. Na parcela de moedas, continuamos 
explorando caso a caso, sem uma direção consensual para o dólar. Na renda variável, diminuímos parte de nossa exposição às Bolsas americanas e 
aumentamos as Bolsas europeias. No Brasil, a posição líquida nos juros nominais continua tomada, e além das posições em NTN-Bs ao longo da curva, 
mantemos as posições compradas no real e na Bolsa brasileira.
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JP MORGAN ASSET MANAGEMENT

GLOBAL INCOME ALLOCATION Retorno no mês: 1,72% Retorno no ano: 4,89% Retorno 12M: 20,45% Retorno 24M: 13,67%

0 CNPJ: 26.112.046/0001-96

O portfólio segue com uma visão otimista para a retomada da economia, dessa forma continuamos adicionando risco de forma cautelosa no portfólio. Na 
parcela de ações, possuímos maior alocação em ativos cíclicos e de valor, uma vez que esses são bons pagadores de renda. Já na parcela de crédito, nossa 
maior posição é em crédito High Yield americano, onde encontramos grande potencial de retorno. O portfólio segue buscando capturar as tendências 
globais da economia como energia renovável, inteligência artificial e big data.

Comentário do gestor

No mês de abril o fundo teve retorno positivo, em linha com a retomada do mercado. O principal atribuidor de performance foi a parcela comprada em 
ações de países desenvolvidos, como Estados Unidos e Europa. Além disso, a posição em renda fixa, especialmente crédito High Yield também agregou 
bastante para o portfólio. 

Posicionamento
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KAPITALO INVESTIMENTOS

KAPITALO KAPPA AVIGNON Retorno no mês: 1,50% Retorno no ano: 1,58% Retorno 12M: 10,91% Retorno 24M: 

0 CNPJ: 34.792.742/0001-19

Posicionamento

Comentário do gestor

Em juros, abrimos posição aplicada em juros reais no Brasil e aumentamos posições tomadas nos EUA e na Zona do Euro. Mantivemos posição vendida em 
inflação no Reino Unido. Reduzimos posições aplicadas no México e no Chile e comprada em inflação nos EUA. Zeramos posição aplicada na Hungria.
Em bolsa, aumentamos posições compradas e de valor relativo em ações brasileiras e reduzimos posições compradas em ações globais.
Em moedas, estamos comprados no peso mexicano, coroa norueguesa, zloty polonês, dólar canadense e no real brasileiro. Reduzimos posições vendidas 
no dólar americano, no euro, na coroa sueca e na lira turca.
Em commodities, mantivemos posições compradas em paládio, alumínio, petróleo e em grãos em Chicago. Abrimos posição comprada em açúcar. 
Aumentamos posição vendida em ouro.

O avanço da vacinação no mundo impulsiona a atividade global, que segue em forte recuperação. Essa recuperação ainda é liderada pela indústria e a 
esperada aceleração do setor de serviços sugere perspectivas favoráveis para o  futuro. Além das questões sanitárias, é importante se atentar às questões 
fiscais já que divergências regionais  persistem, com implicações distintas para crescimento e inflação. Acreditamos que o cenário adiante deve 
permanecer  positivo para ativos de risco e liquidez dos mercados. Os Estados Unidos seguem a caminho de atingir alguma modalidade de imunidade de 
rebanho ao redor da metade  do ano. Dado o elevado ritmo das vacinações, não é esperado que ocorram novas ondas fortes, e nem que ocorra a  
reversão do processo de reabertura econômica. Em relação à atividade, o dado de vendas no varejo de março  apresentou alta forte e generalizada, 
impulsionada: (1) pelas expressivas transferências governamentais relativas ao  pacote aprovado em março de USD 1.9tri, com transferência diretas de 
USD1400 para as famílias; (2) a melhora do  quadro sanitário e a continuidade da reabertura da economia, com destaque para a recuperação acelerada do 
setor  de consumo- bastante castigado pela pandemia; e (3) a melhora no clima, que afetou algumas regiões dos EUA no  início do ano. Esses fatores 
devem continuar dando suporte ao consumo no curto prazo. Os dados de emprego no  mês também foram bastante fortes entre diversos setores da 
economia. Além disso, os indicadores de confiança do  consumidor e as pesquisas de atividade seguiram em recuperação. Os dados de inflação de março 
vieram acima do esperado, e seguimos atentos a quaisquer sinais de persistência da inflação em níveis mais elevados. Em relação ao cenário político, 
como já adiantamos em nossa última carta, o principal evento do mês foi a apresentação por parte do governo do pacote de aproximadamente USD2.3tri. 
Esse pacote engloba medidas de infraestrutura, promoção de sustentabilidade e desenvolvimento social e encontra-se atualmente em discussão no 
Congresso. Devido ao amplo  escopo e às controversas em relação ao financiamento, que deve se dar pela elevação das taxas de imposto, as  negociações 
devem se estender até meados do segundo semestre. 
Na Europa, o aumento da oferta de vacinas da Pfizer e Astrazeneca acelerou o ritmo de vacinação; a expectativa é a  vacinação de 70% da população 
adulta até o fim de julho. Paralelamente, o aperto das restrições em abril começou a  ter efeito no controle de novos casos, ainda que na França e 
Alemanha os dados tenham se estabilizado em níveis  elevados. Essa estabilização colaborou para que as restrições começassem a ser cautelosamente 
afrouxadas na  região, levando a uma ligeira recuperação nos índices de mobilidade que ainda estão baixos em relação aos de outros  países. De qualquer 
forma, a expectativa de uma derivada mais rápida na recuperação da atividade vem sendo  postergada para o segundo semestre de 2021. O PIB deve 
apresentar queda de -0.5% no primeiro trimestre e começar  a se recuperar no segundo trimestre, atingindo o nível pré-pandemia apenas no início de 
2022. Apesar disso, as pesquisas de atividade continuam surpreendendo positivamente, tanto na indústria como em serviços. Em relação à  política 
monetária, o ECB confirmou que continuará mantendo o ritmo de compras de títulos mais altos nos próximos 
meses, para dar ritmo à recuperação econômica e à inflação. O ritmo de vacinação oscilou bastante e o país se aproximou da marca  de 20% da população 
vacinada, com um ritmo médio acima dos 5 milhões de doses por dia no fim do mês. Os dados  de atividade do primeiro trimestre mostraram que tanto o 
PIB quanto o lado da oferta de crédito seguem se corrigindo  em um ritmo lento e gradual. Em relação à demanda, o consumo de commodities e as 
vendas de imóveis seguiram  fortes. No que diz respeito ao monetário, foram poucos sinais de aperto nas condições de financiamento. E, mesmo  com a 
desaceleração nesse começo de ano, observamos também que os lucros das firmas estão em nível alto. Os  dados do varejo indicaram que o fim das 
restrições de mobilidade favoreceu o consumo das famílias. O mês de abril  também foi marcado por uma vigilância maior do governo chinês às Big Tech, 
no sentido de combater seus poderes  de monopólio. No lado externo, a participação da China no comércio global segue alta e as exportações devem 
seguir  ao longo deste primeiro semestre como um importante canal de crescimento.
No Brasil, os dados de Covid melhoraram, apresentando queda tanto nos dados de óbitos quando nos de internação.  Por conta disso, as restrições de 
mobilidade estão sendo afrouxadas e a mobilidade vem melhorando desde o início  de abril. Além disso, a vacinação está perto do ritmo que esperávamos 
e deve acelerar ao longo dos próximos meses,  com grupos prioritários imunizados ainda neste semestre. 
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LEBLON EQUITIES

LEBLON AÇÕES Retorno no mês: 0,35% Retorno no ano: -0,42% Retorno 12M: 37,41% Retorno 24M: 23,18%

0 CNPJ: 10.320.151/0001-80

LEBLON AÇÕES II Retorno no mês: 2,16% Retorno no ano: 1,43% Retorno 12M: 40,36% Retorno 24M: 27,31%
CNPJ: 26.768.800/0001-40

No mês, adicionamos Coinbase, uma das maiores plataformas globais de criptoativos, cujo IPO por direct listing ocorreu durante o mês de abril, na 
NASDAQ. A companhia atua simultaneamente como bolsa, corretora e custódia, oferecendo a experiência mais facilmente adotável da indústria. É o maior 
player amplamente regulado de um mercado em franco crescimento com inúmeras opcionalidades. Possui U$ 223 bi em custódia (11,3% de market share) 
e teve volume negociado de U$ 335 bi no 1T21. Além da inclusão de Coinbase, aumentamos a posição em Uber e Mills; zeramos a posição em D1000.

Posicionamento

No mês, adicionamos Coinbase, uma das maiores plataformas globais de criptoativos, cujo IPO por direct listing ocorreu durante o mês de abril, na 
NASDAQ. A companhia atua simultaneamente como bolsa, corretora e custódia, oferecendo a experiência mais facilmente adotável da indústria. É o maior 
player amplamente regulado de um mercado em franco crescimento com inúmeras opcionalidades. Possui U$ 223 bi em custódia (11,3% de market share) 
e teve volume negociado de U$ 335 bi no 1T21. Além da inclusão de Coinbase, aumentamos a posição em Uber e Mills; zeramos a posição em D1000.

Comentário do gestor

Em abril, o fundo obteve retorno de 0,3% contra 1,9% do Ibovespa.
As principais contribuições positivas foram GPA (+1,6 p.p), Mills (+0,6 p.p.) e Springs (+0,5p.p.). Os detratores foram Uber ( 0,6p.p), Coinbase (-1,0p.p.) e 
BRF (-1,2 p.p.).
Desde o início, em setembro de 2008, o fundo acumula um retorno de 458%, o que equivale a um retorno anualizado de 14,7% (Ibov 7,2%). Nos últimos 3 
e 5 anos, apresenta retornos anualizados de 15,4% (Ibov11,4%) e 25,7% (Ibov 17,2%) respectivamente.

Posicionamento
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LEGACY CAPITAL

LEGACY TOULOUSE Retorno no mês: 1,01% Retorno no ano: -2,44% Retorno 12M: 13,03% Retorno 24M: 

0 CNPJ: 33.150.783/0001-49

Posicionamento

Ao longo de abril, recalibramos o portfolio para uma composição mais compatível com o cenário global prospectivo, que sugere continuidade de abertura 
dos juros longos nos EUA e a valorização mais homogênea dos ativos de bolsa, neste país. Assim, aumentamos a posição tomada na TSY de 10 anos, e 
tornamos as posições em bolsa dos EUA liquidamente menos concentradas em ativos de high growth. Ainda, tendo em vista a perspectiva de reabertura 
na Europa, e o valuation atrativo, aumentamos a posição em ações cíclicas européias.
No Brasil, a reabertura da economia, o avanço da vacinação e o clima político menos tensionado tendem a induzir alguma recuperação dos preços de 
ativos. Para capturar essa tendência, mantemos uma exposição em bolsa em tamanho moderado. 

A carteira de ações offshore e as estratégias de juros locais e internacionais foram as principais responsáveis pelo bom desempenho do fundo em abril. Já 
as posições em moedas contribuíram negativamente para o resultado. 
No Brasil, o ambiente distensionou-se, com a solução do entrave do orçamento e a passagem do pior momento da pandemia. A flexibilização das medidas 
restritivas deve se escalar ao longo de maio, o que deve contribuir para acelerar a atividade econômica. A vacinação prossegue em ritmo aceitável, que, 
com o atraso da oferta de alguns imunizantes em relação ao cronograma originalmente previsto, deve se elevar a partir de junho. O sucesso na abertura 
de capital da Caixa Seguridade; de um novo lote de leilões de concessões aeroportuárias, e do leilão de privatização da CEDAE, todos em abril, ajudaram a 
compor o quadro mais favorável. 
Revisamos nossa projeção de crescimento do PIB, em 2021, de 3,0% para 3,7%, de modo a refletir essa perspectiva mais favorável.
Projetamos inflação de 5,5% em 2021 (acima do teto do intervalo da meta) e 4,5% para 2022. O Banco Central deverá seguir elevando a SELIC ao longo do 
ano, até atingir o patamar de 6,5%, no 4T 21.

Comentário do gestor
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MAUÁ CAPITAL

MAUÁ TOTAL RETURN Retorno no mês: 4,10% Retorno no ano: -1,50% Retorno 12M: 7,77% Retorno 24M: 

0 CNPJ: 35.779.965/0001-09

Posicionamento

MAUÁ ABSOLUTO Retorno no mês: 0,14% Retorno no ano: -4,04% Retorno 12M: -0,23% Retorno 24M: 7,32%
CNPJ: 08.929.653/0001-61

MAUÁ MACRO Retorno no mês: 0,10% Retorno no ano: -6,90% Retorno 12M: -1,17% Retorno 24M: 8,48%
CNPJ: 05.903.038/0001-98

Posicionamento

Ao longo do mês, voltamos a estruturar as posições. Estamos com posição aplicada na parte curta e intermediária da curva de juros nominal. Posição 
comprada em bolsa local e vendida em dólar contra real. Além disso, um book de moedas que está comprado em euro, libra e rublos russos e vendida em 
rupias indianas e pesos mexicanos.

Posicionamento

Ao longo do mês, voltamos a estruturar as posições. Estamos com posição aplicada na parte curta e intermediária da curva de juros nominal. Posição 
comprada em bolsa local e vendida em dólar contra real. Além disso, um book de moedas que está comprado em euro, libra e rublos russos e vendida em 
rupias indianas e pesos mexicanos.

Comentário do gestor

Seguimos com nossas posições na parte intermediária da curva de juros nominais, com a curva apresentando relevante prêmio em nível para nosso 
cenário e riscos mapeados.

No cenário internacional, Reino Unido, Israel e Portugal são alguns dos países que seguem em destaque em relação a vacinação e flexibilização da 
mobilidade, Nos Estados Unidos, a vacinação caminha de forma super avançada, somado aos discursos positivos em relação a recuperação da economia 
americana dados pelo presidente Biden e com também pela ata da última reunião do Federal Reserve, com comentários do presidente Jerome Powell, isso 
reforçou as melhoras das bolsas mundiais e sentimento de otimismo dos mercados. Ainda em relação ao coronavírus, a Índia chamou a atenção mundial 
ao se tornar o novo foco da pandemia com recordes históricos e explosão do número de casos. Diversos países já estão se mobilizando para enviar ajuda 
humanitária dado que existe uma grande preocupação com relação aos insumos das vacinas. No Brasil, o começo do mês foi marcado por recordes no 
número de mortes em 24 horas e aumento das taxas de ocupação de leitos nos hospitais, porém ao final do mês tivemos um arrefecimento dos números 
de casos o que proporcionou uma flexibilização das medidas restritivas juntamente com o avanço do número de pessoas vacinadas. Ao olharmos para o 
mercado, o índice Ibovespa acumulou um retorno mensal positivo de 1,9% e o câmbio recuou 3,6% em meio a redução dos riscos fiscais no Brasil. Na 
política, as discussões do Orçamento de 2021 terminaram com o presidente sancionando a lei com vetos e as discussões da reforma tributária ganharam 
tração, em meio a resultados fiscais melhores do que o esperado. Tivemos retornos positivos com a posição tomada na parte curta e intermediária da 
curva de juros brasil, posição comprada em bolsa local e uma posição vendida em pesos mexicanos. A posição tomada em juros americanos, aplicada em 
juros chilenos e a posição vendida em dólar contra real foram as principais detratoras de performance. Ainda do lado negativo, as posições do basket de 
moedas, comprada em euro, libras, rublos russos e vendida em rupias indianas afetaram o desempenho do fundo. Nossas posições aplicadas na parte 
intermediária da curva de juros foram as principais responsáveis pela performance do mês. A melhora da curva de casos e de mortes por covid-19 no 
Brasil aliviou o sistema de saúde que estava saturado. O alívio da doença ajudou a arrefecer a pressão do relacionamento entre executivo e legislativo, 
iniciando um processo de redução nos prêmios de risco no mercado brasileiro. Tanto o câmbio quanto a parte intermediária e longa da curva de juros 
tiveram bom comportamento neste período.
A inflação por aqui também demonstrou sinais de alívio. Os núcleos de inflação seguem com bom comportamento, de acordo com nossa expectativa 
desde o início do ano, nos indicando, que salvo um movimento de apreciação das commodities em real, a inflação tende a ser temporária. Se os prêmios 
de risco seguirem na trajetória de descompressão, poderemos observar um forte movimento de apreciação do BRL, uma vez que os termos de troca estão 
favoráveis para nossa moeda. Neste contexto poderemos ver um alívio nas expectativas de inflação e assim uma redução nas taxas de juros futura 
principalmente nas partes intermediária e longa. A inflação implícita segue com prêmio em relação a nosso cenário, no entanto o balanço de riscos sugere 
que as posições pré-fixadas indicam melhor risco-retorno para posicionar o fundo.
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MILES CAPITAL

MILES ACER LONG BIAS Retorno no mês: 4,05% Retorno no ano: 2,15% Retorno 12M: 38,11% Retorno 24M: 28,00%

0 CNPJ: 28.069.965/0001-50

MILES MARSEILLE Retorno no mês: 4,05% Retorno no ano: 2,18% Retorno 12M: 37,88% Retorno 24M: 27,81%
CNPJ: 31.938.472/0001-13

MILES VIRTUS I Retorno no mês: 4,31% Retorno no ano: 4,14% Retorno 12M: 36,78% Retorno 24M: 24,05%
CNPJ: 28.407.875/0001-21

MILES VIRTUS NICE Retorno no mês: 4,38% Retorno no ano: 4,41% Retorno 12M: 37,97% Retorno 24M: 
CNPJ: 34.218.780/0001-62

As principais posições do fundo estão em VALE3, BPAC11, ELET3, INTB3 e PETZ3.

Posicionamento

As principais posições do fundo estão em VALE3, BPAC11, ELET3, INTB3 e PETZ3.

 O desempenho do índice foi puxado principalmente pelas expectativas de uma forte retomada econômica dos EUA, reflexo da continuidade dos 
estímulos, ressaltando-se a agenda do Fed, que vem mantendo uma política monetária expansionista com juros baixos, além dos excelentes resultados da 
vacinação em massa de sua população.
 A reforma tributária e o orçamento de 2021 foram tópicos recorrentes no mercado local. O projeto de lei orçamentária de mais R$ 4 tri que foi sancionado 
no dia 22 vetou cerca de R$ 19 bi e bloqueou mais R$ 9,3 bi, com os maiores cortes nos setores da Educação e Economia.
 Dados do CAGED divulgados no dia 28 referentes a março mostram a continuidade de geração de postos de trabalho, ainda que em queda em 
desaceleração em relação a janeiro e fevereiro. Espera-se que, com a continuidade das vacinações, o setor de consumo cíclico apresente melhora tanto em 
contratações como em desempenho.
No Long Only, os destaques foram nos seguintes setores: de Tecnologia, puxado por INTB3 e TSLA; Consumo e Varejo, com destaque para PETZ3; 
Mineração, puxado por VALE3; Siderurgia e Metalurgia, com destaque para CSNA3 e GGBR4; Bancos, devido ao BPAC11; e Utilities, onde destaca-se ELET3 
(0,44%). Os destaques negativos e as principais posições estão em linha com o Long Bias. Os destaques negativos são em: Malls, puxado pelas quedas em 
BRML3 e MULT3; Saúde, pelas quedas em HAPV3 e GNDI3; Papel e Celulose, puxado pela queda em SUZB3; e de Bens Industriais, devido à WGW3. 
Destacam-se também BBDC4 e ITUB4. 
No Long Bias, os destaques foram nos seguintes setores: de Consumo e Varejo com destaque para PETZ3; Mineração, puxado por VALE3; Alimentos e 
Bebidas, com destaque para BRFS3; Siderurgia e Metalurgia, puxado pela GGBR4 e CSNA3; e Tecnologia, com destaque para INTB3. Destaca-se também, 
em Bancos, BPAC11. Os destaques negativos são em: Malls, puxado pelas quedas em BRML3 e MULT3; Saúde, pelas quedas em HAPV3 e GNDI3; Papel e 
Celulose, puxado pela queda em SUZB3; e de Bens Industriais, devido à WGW3. Destacam-se também BBDC4 e ITUB4.

Posicionamento

As principais posições do fundo estão em VALE3, BPAC11, ELET3, INTB3 e PETZ3.

Posicionamento

As principais posições do fundo estão em VALE3, BPAC11, ELET3, INTB3 e PETZ3.

Comentário do gestor

Posicionamento
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MOAT CAPITAL

MOAT CAPITAL LONG BIAS Retorno no mês: -1,01% Retorno no ano: -0,05% Retorno 12M: 47,24% Retorno 24M: 39,33%
CNPJ: 30.995.144/0001-96

Posicionamento

MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE Retorno no mês: -1,05% Retorno no ano: 0,86% Retorno 12M: 10,99% Retorno 24M: 21,15%
CNPJ: 24.140.256/0001-62

Posicionamento

MOAT CAPITAL AÇÕES Retorno no mês: -1,17% Retorno no ano: -7,45% Retorno 12M: 43,15% Retorno 24M: 32,09%

-0 CNPJ: 20.658.576/0001-58

Posicionamento

Cenário Internacional
Continuamos observando os efeitos da reabertura das economias em abril fruto da vacinação e melhora do quadro da pandemia, em especial, EUA e 
Europa (com piora na Índia e Japão). Esse panorama, com a enorme liquidez e pacotes trilionários nos EUA, vem favorecendo os ativos de risco e as 
commodities. Por outro lado, a inflação segue no radar dos investidores, como uma possível ameaça para reverter este status quo. O início de divulgação 
dos resultados das empresas americanas vem confirmando as fortes expectativas.

Cenário Doméstico
No Brasil, observamos uma melhora nos indicadores da pandemia (mortes e internações), em parte já podendo ser atribuído ao avanço das vacinações. Os 
indicadores econômicos (arrecadação, balança comercial, empregos, entre outros), vêm apontando para um quadro menos pessimista do que se previa no 
início da segunda onda do vírus. Aqui vale destacar também a exitosa agenda de infraestrutura (aeroportos, rodovias, ferrovias e o leilão da Cedae). Assim, 
olhando os preços dos ativos na bolsa, nos parece que a assimetria se apresenta bem favorável para a classe.

O Moat Capital Long Bias FIC FIM fechou o mês com um retorno de -1,01% (CDI de 0,21% e Ibov. de +1,94%)/ no ano -0,05% (CDI de 0,69% e Ibov. de -
0,10%). A exposição líquida comprada ficou próxima de 60% ao longo do mês (carteira similar a estratégia FIA e posições offshore). Os maiores 
contribuidores de performance foram pares intrasetoriais de varejo e utilities. Enquanto os maiores detratores foram a carteira alpha comprada, book 
intersetorial e intrasetorial nos setores de mineração/siderurgia e telecom. A exposição líquida encerrou o mês net comprada em +55%, sendo 45% 
Direcional Alpha Local e 6% em ações offshore, e 4% net em pares long and short. A exposição bruta do fundo encerrou próx. de 215%.

Comentário do gestor

O Moat Capital Equity Hedge FIC FIM apresentou um resultado no mês de -1,05% (CDI de +0,21%) / no ano +0,86% (CDI de +0,69%). Os grandes 
destaques positivos do mês foram nos pares intrasetoriais de varejo e utilities, enquanto o book intersetorial e intrasetorial nos setores de 
mineração/siderurgia e telecom foram os destaques negativos. A exposição bruta do fundo encerrou o mês próxima de 165% e uma exposição líquida 
próxima do neutro. 

O Moat Capital FIC FIA fechou março com -1,17% (Ibov. de +1,94%)/ no ano -7,45% (Ibov. de -0,10%).  Aumentamos, na margem, a exposição a bancos e 
em companhias ligadas ao crescimento local que apresentavam grande desconto. Reduzimos a posição no setor de proteínas. Os destaques positivos de 
performance no mês foram Banco Panamericano, Eletrobras e Hypermarcas. Já BRF, Oi e Lojas Americanas foram os maiores detratores no mês. Maiores 
posições no fechamento do mês seguem sendo Petrobras, Oi e Lojas Americanas. No ano, os destaques positivos são JBS, Banco Panamericano e 
Carrefour, enquanto Petrobras, Oi e Banco do Brasil são os maiores detratores.
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OCCAM BRASIL

0

OCCAM INSTITUCIONAL II Retorno no mês: 0,22% Retorno no ano: 0,90% Retorno 12M: 2,97% Retorno 24M: 9,47%
CNPJ: 15.578.417/0001-03

OCCAM RETORNO ABSOLUTO Retorno no mês: 0,45% Retorno no ano: 1,63% Retorno 12M: 8,25% Retorno 24M: 23,10%
CNPJ: 17.162.002/0001-80

OCCAM LONG BIASED Retorno no mês: 3,71% Retorno no ano: 0,08% Retorno 12M: 22,98% Retorno 24M: 29,70%
CNPJ: 18.525.868/0001-70

O Ibovespa subiu 1,9% no mês e está estável em 2021. Os mercados globais continuaram favoráveis para risco, onde o S&P subiu 5,2%, com dados 
econômicos dos EUA mostrando boa recuperação e com os juros americanos apresentando uma acomodação no mês. Nossa exposição direcional externa 
contribuiu positivamente para os fundos. Nos papéis, grande destaque em abril para nossas posições do setor de commodities, tema central da 
composição da nossa carteira ao longo de todo ano, e que continuamos construtivos. O cenário internacional favorável continua suportando a visão de 
normalização das economias ao longo de 2021 e uma consequente melhora nos ativos de risco em geral. No Brasil, a solução apresentada para a questão 
do orçamento de 2021 e pequenas movimentações na retomada da agenda de reformas, somado à melhora externa, gerou uma apreciação dos ativos 
locais. No câmbio, a aceleração do ritmo de vacinação no bloco europeu faz com que o dólar perdesse valor contra as principais moedas. O real se 
beneficiou desse movimento global apreciando ao longo do mês. Em abril, o Ibovespa subiu 1,9% e está estável em 2021. Já o S&P, teve uma alta de 5,2% 
com dados econômicos dos EUA mostrando boa recuperação e com os juros americanos apresentando uma acomodação no mês. Nos papéis, grande 
destaque em abril para nossas posições do setor de commodities, tema central da composição da nossa carteira ao longo de todo ano, e que continuamos 
construtivos.

Posicionamento

Como os mercados globais continuaram favoráveis para risco, mantemos nossa posição direcional externa. Em Brasil, enxergamos perspectivas mais 
favoráveis em relação à pandemia e temos convicção de resultados fortes e resiliência das empresas que compõe nosso portfólio, o que nos levou a 
aumentar o nosso risco direcional local. Aproveitamos para adicionar novas posições com valuation atrativo que enxergamos boa assimetria para frente.

Posicionamento

Devido ao cenário internacional favorável, estamos mantendo a posição tomada na curva de juros nominais nos EUA em nosso livro internacional de 
renda fixa. Para Brasil, optamos por manter a posição tomada em juros nominais e comprada em inflação implícita. Quanto ao câmbio, continuamos 
acreditando no destaque da retomada econômica americana. Dito isso, estamos mantendo nossa alocação comprada em dólar sendo a principal posição 
contra o real. Na parte internacional, montamos uma posição vendida no rand sul africano, apostando nas fragilidades fiscais e externas do país e vendida 
também no peso mexicano. Na bolsa, aumentamos o nosso risco direcional local e aproveitamos para adicionar novas posições com valuation atrativo que 
enxergamos boa assimetria para frente.

Posicionamento

Acreditamos que a reabertura da economia, aliada à forte alta das commodities, manterão as expectativas de inflação pressionadas. Portanto, optamos por 
manter a posição tomada em juros nominais e comprada em inflação implícita. Enxergamos perspectivas mais favoráveis em relação à pandemia e temos 
convicção de resultados fortes e resiliência das empresas que compõe nosso portfólio, o que nos levou a aumentar o nosso risco direcional local. 
Aproveitamos para adicionar novas posições com valuation atrativo que enxergamos boa assimetria para frente.

Comentário do gestor
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OCCAM EQUITY HEDGE Retorno no mês: 0,27% Retorno no ano: 0,87% Retorno 12M: 4,26% Retorno 24M: 13,35%

0 CNPJ: 11.403.956/0001-50

Posicionamento

Devido ao cenário internacional favorável, estamos mantendo a posição tomada na curva de juros nominais nos EUA em nosso livro internacional de 
renda fixa. Para Brasil, optamos por manter a posição tomada em juros nominais e comprada em inflação implícita. Quanto ao câmbio, continuamos 
acreditando no destaque da retomada econômica americana. Dito isso, estamos mantendo nossa alocação comprada em dólar sendo a principal posição 
contra o real. Na parte internacional, montamos uma posição vendida no rand sul africano, apostando nas fragilidades fiscais e externas do país e vendida 
também no peso mexicano. Na bolsa, aumentamos o nosso risco direcional local e aproveitamos para adicionar novas posições com valuation atrativo que 
enxergamos boa assimetria para frente.
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PACIFICO GESTÃO DE RECURSOS

PACÍFICO AÇÕES Retorno no mês: 1,69% Retorno no ano: 0,44% Retorno 12M: 46,11% Retorno 24M: 48,89%

0 CNPJ: 14.083.797/0001-42

PACÍFICO LONG BIASED Retorno no mês: 1,92% Retorno no ano: -0,63% Retorno 12M: 46,29% Retorno 24M: 42,20%
CNPJ: 17.002.861/0001-01

PACÍFICO MACRO Retorno no mês: 1,21% Retorno no ano: -1,10% Retorno 12M: 2,42% Retorno 24M: 10,37%
CNPJ: 22.354.046/0001-41

Nesse cenário, mantivemos uma carteira posicionada para a recuperação global, principalmente via uma cesta de renda variável e moedas. Privilegiamos a 
bolsa nos EUA, na Europa e também no Brasil. Em moedas, mantivemos uma cesta comprada em moedas emergentes e no GBP. Mantivemos posições 
táticas no mercado de renda fixa.

Continuamos aumentando gradualmente nossa exposição a empresas que se beneficiam de alguma retomada na atividade doméstica, sempre 
privilegiando negócios e empresas de alta qualidade e resiliência.

Posicionamento

Com os movimentos de preço relativo observados no mês, aproveitamos para concentrar um pouco mais a nossa carteira e reduzir a estratégia long-short. 
Assim, a exposição bruta do Pacifico LB passou de 112,1% no fim de março para 93,6%, e encerramos o mês de abril com 85,7% de exposição líquida, ante 
88,5% no mês anterior.

Posicionamento

Comentário do gestor

Em abril/21, o Pacifico Ações rendeu 1,69%. Desde o início, em setembro de 2011, o Pacifico Ações acumula resultado positivo de 277,71% enquanto o 
Ibovespa sobe apenas 127,22%. 
Abril mostrou alguma recuperação nos mercado locais. O cenário doméstico continua complicado, com os números da pandemia ainda muito ruins e a 
situação das contas públicas ainda bastante fragilizada. A benigna situação internacional tem ajudado, com a economia global em franca recuperação com 
o avanço da vacinação, o que tem impulsionado os preços das commodities.
As maiores contribuições positivas no mês foram da Vale, BTG Pactual, Rede Dor e Localiza. Os maiores impactos negativos vieram da B3, Cesp, Arco 
Educação e Mater Dei.

Posicionamento
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PERSEVERA ASSET MANAGEMENT

PERSEVERA COMPASS Retorno no mês: 1,39% Retorno no ano: -4,35% Retorno 12M: -0,81% Retorno 24M: 8,99%

0 CNPJ: 31.326.427/0001-08

Posicionamento
Mantemos a visão de que a reabertura econômica global continuará ocorrendo em paralelo ao processo de vacinação, apesar de percalços que podem e 
estão ocorrendo. Por esse motivo, continuamos com uma visão favorável para os ativos que se beneficiam da reabertura econômica. Nossas principais 
posições otimistas hoje estão nos mercados de renda variável no Brasil e nos EUA e, em menor grau, em commodities. No caso do mercado de ações 
brasileiro, temos a visão de que as empresas de capital aberto estão muito bem posicionadas para propiciar crescimento de lucros num ambiente de 
retomada econômica global. Além disso, continuamos acreditando que o mercado brasileiro ainda não incorporou nos múltiplos um cenário de juros 
estruturalmente mais baixos, que permanece válido mesmo com a elevação da Selic. A esse respeito, apesar da postura mais conservadora do Banco 
Central, a autoridade monetária sinalizou que objetiva uma normalização parcial da política monetária. Em nosso cenário, isso quer dizer que o Copom 
elevará a taxa Selic para 4,5%a.a. até o final deste ano. Achamos que o repique inflacionário pelo qual estamos passando, embora intenso, reverterse-á até 
o fim do ano. Por conta desta reação, reduzimos fortemente a exposição a duration local e global em juros, para provavelmente retomá-las apenas 
próximo a virada do semestre, a depender de preços e confirmação de nossa visão mais estrutural.

Subestimamos o tamanho da reação dos mercados de juros no Brasil e no mundo aos repiques inflacionários temporários e concluímos que, no mínimo, 
entramos cedo demais nestas posições. Reduzimos fortemente a exposição a juros local e global. Boa parte das perdas vieram de operações com perdas 
limitadas no mercado de opções de juros. Houve perdas também na posição aplicada em juros pré-fixados no mercado futuro. Do lado positivo, 
compensando parcialmente as perdas na renda fixa local e global, houve ganhos nas posições de ações locais, índices de ações internacionais, long/short 
de ações e setores, juros reais e opções de ações.

Comentário do gestor
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PIMCO

PIMCO INCOME Retorno no mês: 1,10% Retorno no ano: 0,92% Retorno 12M: 14,39% Retorno 24M: 13,40%

0 CNPJ: 23.729.512/0001-99

O fundo continua altamente líquido, com foco em diversificação e alta qualidade. Mantemos exposição em Agency MBS, que oferece um retorno mais alto 
do que os títulos do tesouro americano. Com relação à curva de juros nos EUA, preferimos a parte intermediária.
Nossas principais áreas de convicção no crédito são: títulos sênior colateralizados por hipotecas nos EUA; títulos com grau de investimento de bancos nos 
EUA e Inglaterra; alguns títulos soberanos de mercados emergentes selecionados.
Ainda estamos cautelosos na seleção de empresas high yield, buscamos títulos mais curtos e mais sêniors, de setores não cíclicos.
Temos uma pequena exposição tática em moedas: comprada em uma cesta de moedas emergentes contra o dólar e comprada em uma cesta de moedas 
desenvolvidas contra o dólar.

Comentário do gestor

O fundo PIMCO Income rendeu +1,10% no mês de Abril, comparado a +0,21% do CDI. As principais contribuições positivas foram exposição à duration 
dos EUA; posições em crédito corporativo investment grade e high yield com o fechamento dos spreads e carry; pequena exposição a uma cesta de 
moedas de países emergentes, dado sua apreciação versus o dólar americano; e posições em crédito securitizado, especialmente em Non-Agency MBS e 
Agency MBS. O principal detrator foi a exposição modesta à duration Italiana, dado o aumento em seus yields.

Posicionamento
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RBR ASSET MANAGEMENT

RBR REITS US USD Retorno no mês: Retorno no ano: Retorno 12M: Retorno 24M: 

0 CNPJ: 40.102.306/0001-73

Posicionamento

Comentário do gestor

No mês de abril a performance do fundo foi positiva (+1,01%), o book de REITs valorizou 4,65%, enquanto o dólar teve contribuição negativa de 3,48%. 
Do book de REITs, os setores com maior destaque foram Retail (varejo) e Manufactured Homes (residencial de casa pré-fabricada). 

Para o próximo mês permanecemos posicionados em ativos que irão se beneficiar da acelerada vacinação observada nos EUA, principalmente nos setores 
residenciais e shoppings. Além disso, continuamos acreditando que os setores industrial e de tecnologia como data center e infraestrutura continuarão a 
performar muito bem ao longo do ano dado o forte crescimento para a economia norte-americana.
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RPS CAPITAL

RPS EQUITY HEDGE D30 Retorno no mês: 1,13% Retorno no ano: 2,63% Retorno 12M: 10,52% Retorno 24M: 13,71%

0 CNPJ: 25.530.044/0001-54

Posicionamento

Estamos num momento de muita liquidez no mundo com “Gross” e “Net” elevados e num ponto de mudança no ciclo  conômico. Saímos do primeiro 
quadrante da recuperação, quando os múltiplos das empresas expandiram, os juros bateram seu menor patamar, a inflação fez suas mínimas, e se 
visualiza uma forte aceleração de PIB global pela frente em função da reabertura das economias. Muito dessa aceleração de PIB já está incorporada nas 
expectativas, pelo menos para 2021/22, e existe sim algum risco de frustração por conta das dúvidas sobre mutações do vírus etc. Diante desses fatores 
devemos carregar no portfólio um risco menor do que o passado recente e buscaremos uma carteira que gere mais alpha do que beta e que esteja mais 
balanceada entre os grandes temas. Seguimos posicionados em setores cíclicos, principalmente commodities.

Nossa carteira que teve performance muito forte nos primeiros dois meses do ano e estava “long momentum”. Sofremos com a reversão de tendência dos 
mercados, inclusive desencadeando nosso rigoroso modelo de gestão de risco via “stop-loss” da carteira. Nossa gestão fez 8 anos de história nesse mês 
de março, e foi a décima vez desde que lançamos nossos fundos que entramos em processo de redução forçada de risco (natural e consistente). A 
principal perda no mês veio da estratégia de alpha intersetorial, devido a agressividade da rotação mencionada anteriormente, enquanto a estratégia 
direcional não apresentou resultado relevante. Os destaques positivos foram posições em empresas ligadas a commodities e exportadoras (Vale e JBS). Do 
lado negativo destaque para empresas ligadas ao setor de tecnologia (Stone, Mercado Livre, Bemobi e Locaweb) e nosso short Ibovespa que embutia 
posições líquidas vendidas em bancos que tiveram forte performance no período.

Comentário do gestor
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SHARP CAPITAL

SHARP EQUITY VALUE Retorno no mês: 3,59% Retorno no ano: -0,41% Retorno 12M: 42,89% Retorno 24M: 50,65%

0 CNPJ: 12.565.159/0001-32

Posicionamento

SHARP IBOVESPA ATIVO Retorno no mês: 2,81% Retorno no ano: -0,66% Retorno 12M: 46,13% Retorno 24M: 
CNPJ: 34.309.541/0001-18

Posicionamento

SHARP LONG BIASED Retorno no mês: 3,36% Retorno no ano: 2,00% Retorno 12M: 36,51% Retorno 24M: 75,61%
CNPJ: 32.068.007/0001-31

Posicionamento

SHARP LONG SHORT 2X Retorno no mês: 1,01% Retorno no ano: 1,12% Retorno 12M: 8,43% Retorno 24M: 30,91%
CNPJ: 19.366.052/0001-04

Posicionamento

Em atualização

Em atualização

•    Bruta:              183,1%
•    Comprada:      128,2%
•    Vendida:         54,9%

•    Bruta:              106,4%
•    Comprada:        53,8%
•    Vendida:           52,6%

Comentário do gestor

As bolsas globais encerraram o mês de março em forte alta, em função principalmente dos pacotes de estímulo e do ritmo acelerado de vacinação nos 
EUA, alimentando expectativas de forte retomada econômica no país e de manutenção do cenário de ampla liquidez. Apesar disso, os mercados 
permanecem atentos ao nível de inflação americana, o que se refletiu em uma nova alta da taxa de juros longos do país, afetando mais intensamente os 
ativos ligados ao setor de tecnologia. A bolsa brasileira acompanhou o cenário externo e encerrou o mês em forte alta. Seguimos atentos à perspectiva em 
relação ao andamento da vacinação, e também à nova configuração do governo, com expectativas por uma maior coordenação entre os poderes 
Executivo e Legislativo. Destacamos também os efeitos da anulação das condenações do ex-presidente Lula, que trouxe incertezas no campo político.
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SOLANA CAPITAL

SOLANA ABSOLUTTO Retorno no mês: 2,78% Retorno no ano: 5,68% Retorno 12M: 39,88% Retorno 24M: 27,05%

0 CNPJ: 18.806.900/0001-96

SOLANA LONG AND SHORT Retorno no mês: 2,10% Retorno no ano: 4,01% Retorno 12M: 7,52% Retorno 24M: 17,83%
CNPJ: 18.772.290/0001-57

Comentário do gestor

Os destaques positivos em abril foram: i) Lojas Quero Quero (+131bps), ii) Braskem (+116bps), e iii) Banco BTG Pactual (+90bps). Do lado negativo tivemos 
i) Oi (-70bps), ii) Oceanpact (-62bps), e iii) BR Malls (-50bps).

Posicionamento

O fundo encerrou o mês de abril com exposição líquida a renda variável de 97% e 14 empresas investidas. Destaque para as posições compradas em 
Petróleo/ Petroquímico, Bancos, Telecom, Consumo e Shopping. 

Posicionamento

O fundo encerrou o mês de abril com: (i) exposição bruta de 120% (posições compradas mais vendidas) e aproximadamente 40 pares; (ii) destaque para as 
exposições nos setores de Consumo, Siderurgia/Mineração, Petroquímico e Construção Civil.
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SPX CAPITAL

SPX NIMITZ CHARLES DE GAULLE Retorno no mês: -0,06% Retorno no ano: 7,35% Retorno 12M: 11,55% Retorno 24M: 21,92%

-0 CNPJ: 29.852.634/0001-54

SPX FALCON Retorno no mês: 2,96% Retorno no ano: 11,37% Retorno 12M: 38,67% Retorno 24M: 28,03%
CNPJ: 16.617.768/0001-49

Nas moedas, estamos com posições compradas no dólar americano contra uma cesta de moedas de países emergentes. No book de ações, estamos com 
alocações de valor relativo no Brasil e compradas no mercado internacional. No book de juros, continuamos com alocações de inclinação de curva em 
alguns países emergentes e desenvolvidos e compradas em inflação e aplicadas em juros reais no Brasil. Nas commodities, seguimos posições compradas 
em metais industriais, nos grãos e energia. No mercado de crédito, mantivemos as proteções contra oscilações de taxas de juros nos títulos de investment 
grade americanos e nos bonds da América Latina.

Posicionamento

Em atualização

Comentário do gestor

A vacinação global contra a Covid-19 está ganhando corpo, com cerca de 1,2 bilhão de doses já aplicadas. Países mais avançados na campanha de 
vacinação estão conseguindo reduzir as restrições à mobilidade e manter o vírus sob controle, o que vai permitir uma recuperação robusta e sustentada 
da economia global até o final de 2021. 
Em relação ao mercado doméstico, o pior momento da 2ª onda da pandemia parece ter ficado para trás, mas a situação sanitária segue muito 
preocupante no país. A evolução da pandemia continua sendo um grande foco de atenção no Congresso, especialmente com a instalação da CPI da 
Pandemia no Senado. Com isso, o governo se vê obrigado a concentrar esforços para se defender na CPI, o que tende a atrasar ainda mais a agenda de 
reformas econômicas. Mesmo assim, o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem se esforçado em fazer avançar as discussões da reforma administrativa, além 
de tentar acelerar o calendário da reforma tributária.

Posicionamento
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TRUXT INVESTIMENTOS

TRUXT VALOR Retorno no mês: 4,93% Retorno no ano: -0,82% Retorno 12M: 57,33% Retorno 24M: 70,70%

0 CNPJ: 26.269.603/0001-87

TRUXT MACRO Retorno no mês: -0,02% Retorno no ano: 3,24% Retorno 12M: 7,35% Retorno 24M: 12,07%
CNPJ: 26.277.600/0001-95

TRUXT LONG BIAS Retorno no mês: 4,22% Retorno no ano: 6,18% Retorno 12M: 50,77% Retorno 24M: 74,11%
CNPJ: 26.210.505/0001-74

Posicionamento

Atualmente o fundo tem suas principais posições nos setores de serviços financeiros e varejo. 

Atualmente o fundo tem suas principais posições nos setores de serviços financeiros e varejo. 

Posicionamento

Comentário do gestor

Seguimos cautelosos com relação ao cenário doméstico e internacional, diante da manutenção de algumas fontes de incerteza relevantes. No Brasil, a 
despeito de alguns avanços marginais em discussões da pauta fiscal, os constantes ruídos advindos do meio político, bem como o desenvolvimento ainda 
incerto da pandemia constituem duas fontes de risco no curto prazo. No cenário internacional, destacam-se nesse aspecto as novas discussões de pacotes 
de estímulos fiscais nos Estados Unidos, bem como a retomada da atividade econômica e as consequentes mudanças nas expectativas de inflação de 
médio prazo

Posicionamento

No mercado de juros local, a curva desinclinou com o fechamento dos prazos mais longos. Mantivemos um posicionamento leve nos juros e ao final do 
mês voltamos a tomar a região intermediária da curva. As posições em juros locais tiveram leve contribuição negativa e no mês.
Nas taxas internacionais, seguimos tomados nas curvas de juros americanas e zeramos a posição em Noruega. Além disso, iniciamos uma posição tomada 
no juro longo alemão diante da melhora das perspectivas de vacinação na Europa somado ao aumento da probabilidade de eleição de uma base mais 
fiscalista na Alemanha. 
No mercado de câmbio, mantivemos a posição vendida em BRL contra o dólar. A contribuição de moedas foi negativa em abril.
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WESTERN ASSET

WESTERN ASSET MACRO STRATEGIES Retorno no mês: 3,72% Retorno no ano: -5,57% Retorno 12M: 8,89% Retorno 24M: 10,23%

0 CNPJ: 22.773.406/0001-40

O fundo permaneceu posicionado para se beneficiar de uma recuperação dos mercados globais de renda fixa, com posicionamentos aplicados em juros 
globais e em ativos de crédito, notadamente, grau de investimento. As exposições a taxas de juros americanos adicionaram valor ao londo do mês, assim 
como as posições em créditos grau de investimento e grau especulativo que também contribuíram para a performance do fundo. As exposições a moedas 
juros de mercados emergentes também apresentaram ganhos no período.

Comentário do gestor

Depois de um primeiro trimestre em que as taxa de juros americanas refletiram expectativa de retomada da atividade econômica, impulsionada tanto pela 
vacinação quanto pelos pacotes de estimulos fiscais, ao longo do mês de Abril, os dados econômicos corroboraram essa tese, porém os preços de ativos 
aparentemente já haviam precificado esse cenário. As taxas de juros americanas recuaram no mês, a despeito de dados de atividade econômica mais 
fortes. O FED manteve sua postura acomodatícia no período. Na Europa, depois de um início de ano com ritmo frustrante de vacinação, as taxas de juros 
no velho continente subiram, refletindo uma melhora ao longo do mês de Abril. Os mercados de crédito também se beneficiaram da perspectiva de 
retomada da atividade, assim como os ativos de mercados emergentes. As exposições a taxas de juros de mercados desenvolvidos foram as princiapais 
fontes de ganho da estratégia no mês, seguidas pelas exposições a crédito privado e mercados emergentes, tanto em juros quanto em moedas. O forte 
desempenho da estratégia no mês permitiu a recuperação de boa parte da performance no acumulado do ano.

Posicionamento
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ABSOLUTE INVESTIMENTOS

ABSOLUTE PREV Retorno no mês: 0,73% Retorno no ano: 1,39% Retorno 12M: 2,70% Retorno 24M: 7,27%

0 CNPJ: 29.242.441/0001-81

Comentário do gestor

No livro de bolsas, o fundo apurou ganhos locais e principalmente nas posições compradas no mercado americano. No livro de moedas a posição vendida 
em real foi detratora e no livro de juros, o fundo obteve pequenos ganhos aplicado no pré curto. Por outro lado, a posição tomada em treasury trouxe 
diminutos resultados negativos

Posicionamento

O fundo está comprado em bolsas (principalmente a americana). Em moedas, há posição vendida em real e também vendida em dólar contra dólar 
Canadense e dólar Australiano. No livro de juros, o fundo tem pequena posição comprada em inflação implícita intermediária. No externo, tomado em 
treasuries intermediárias.
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ADAM CAPITAL

ADAM PREV Retorno no mês: Retorno no ano: Retorno 12M: Retorno 24M: 
CNPJ: 29.236.535/0001-48

Ainda acreditamos que o desconto aplicado nos ativos brasileiros, especialmente juros e dólar (ainda que com alguma justificativa), parecem exagerados. Continuamos 
confiantes em nossas teses de investimentos. Os ajustes efetuados no portfólio responderam positivamente ao nosso cenário macroeconômico, com destaque ao livro de 
ações globais no mês.

Comentário do gestor

Posicionamento

Em abril, as principais economias globais seguiram em suas trajetórias de recuperação, com boa performance dos ativos de risco em praticamente todos 
os subsegmentos. A economia americana vem respondendo com solidez aos estimulos fiscais e ao eficaz programa de vacinação de sua população. A 
trajetória foi ratificada pela alta de pouco mais de 5% em suas principais bolsas – tanto o S&P quanto o Nasdaq voltaram a atingir suas máximas históricas. 
Os dados de consumo, índices de mobilidades, ocupação de hotéis e voos indicam que o país está retornando à normalidade, e a passos largos. Do outro 
lado do globo, a China segue confirmando a força de sua recuperação e a Europa, apesar do atraso no processo de vacinação, começa a mostrar dados 
mais otimistas de atividade que confirmarão forte crescimento no segundo semestre. Dados fortes de atividade e do mercado de trabalho vêm reforçando 
a expectativa de que o mundo deve sair da recessão no segundo trimestre, com expectativa de forte expansão de PIB em 2021 (espera-se crescimento de 
mais de 7%, tanto nos Estados Unidos quanto na China). Na esteira desses fatos, as commodities foram beneficiadas com destaque para a alta do cobre 
(11%) e o petróleo (7,3%). Do lado micro, tivemos o início da temporada de resultados referentes ao 1Q21. O resultado dos bancos americanos trouxe 
reversão de provisão e inadimplência controlada, com rentabilidade voltando para patamares de 2020. Os bancos subiram 4.4% no mês e acumulam alta 
de quase 30% no ano; o resultado das empresas de cartão de crédito indica que o consumo de cartão de crédito voltou a subir, quando comparado com 
os níveis de 2019; e as viagens já se encontram a 80%, se considerado o período pré -pandemia. Os resultados das empresas de tecnologia trouxeram 
números muito fortes, com Google, Facebook e Microsoft indicando crescimento da receita para patamares inéditos nos últimos anos e com tendências 
muito saudáveis de rentabilidade. Em meio à reabertura gradual das economias, temos observado nos resultados das empresas de tecnologia que a 
digitalização de muitos negócios foi um processo perene e inexorável. Dos resultados reportados até o momento, a receita surpreendeu positivamente em 
78% das empresas, enquanto o EPS surpreendeu positivamente em 86% dos casos. O Brasil se encontra ainda numa fase anterior no programa de 
vacinação da população mesmo com a aceleração recente. Os dados de atividade seguem com sinais híbridos: caíram os dados de construção e indústria 
na contrapartida da melhora em comércio, serviços e consumidor
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APEX CAPITAL

APEX LONG BIASED PREV Retorno no mês: 1,64% Retorno no ano: -4,22% Retorno 12M: 10,37% Retorno 24M: 8,50%

0 CNPJ: 20.814.969/0001-03

APEX LONG BIASED 70 PREV Retorno no mês: 2,20% Retorno no ano: -4,90% Retorno 12M: 13,07% Retorno 24M: 8,88%

0 CNPJ: 29.732.909/0001-16

Comentário do gestor

Posicionamento

O fundo terminou o mês com uma exposição líquida de 63% e bruta de 120%.

A exposição bruta setorial do fundo está conforme a seguir: Petróleo, Gás e Bio. 17,90%; Materiais Básicos 14,90%; Bens Industriais 7,90%; Consumo Cíclico 
25,90%; Consumo Não Cíclico 14,00%; Saúde 8,10%; Serviços Financeiros 11,50%; Tecnologia da Informação 0,30%; Utilidade Pública 11,60%; ETF 1,50% e 
IMA-B 29,40%.

Os destaques positivos em termos absolutos foram em Mineração, Varejo, Alimentos e Bebidas e Bancos. Os destaques negativos em termos absolutos 
foram em Indústria, Shopping e Propriedades e Investimento no exterior

Posicionamento

O fundo terminou o mês com uma exposição líquida de 63% e bruta de 120%.

A exposição bruta setorial do fundo está conforme a seguir: Petróleo, Gás e Bio. 17,90%; Materiais Básicos 14,90%; Bens Industriais 7,90%; Consumo Cíclico 
25,90%; Consumo Não Cíclico 14,00%; Saúde 8,10%; Serviços Financeiros 11,50%; Tecnologia da Informação 0,30%; Utilidade Pública 11,60%; ETF 1,50% e 
IMA-B 29,40%.
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AZ QUEST INVESTIMENTOS

AZ QUEST CONSERVADOR PREV CP Retorno no mês: 0,28% Retorno no ano: 2,07% Retorno 12M: 7,48% Retorno 24M: 6,02%

0 CNPJ: 23.883.385/0001-88

AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV Retorno no mês: 0,61% Retorno no ano: -2,98% Retorno 12M: 6,44% Retorno 24M: 

0 CNPJ: 34.442.059/0001-51

AZ QUEST MULTI PREV Retorno no mês: 0,20% Retorno no ano: -0,60% Retorno 12M: 1,76% Retorno 24M: 11,69%

0 CNPJ: 18.534.967/0001-19

O fundo teve resultado positivo (+0,20%), com ganhos na posição comprada nas bolsas brasileira e americana e vendida em Dólar. Tivemos perdas nos 
books de Valor Relativo e Juros, com posição tomada em inflação implícita

Posicionamento

O fundo está 85% alocado em debêntures; são 19 setores, com destaque para os setores de Rodovias, Elétricas e Bancos.

Posicionamento

Mantivemos nossa projeção de 4,9% para o IPCA no ano, em um cenário base no qual não há novos choques expressivos vindos do câmbio ou preços 
agrícolas. Considerando que as expectativas de inflação no longo prazo seguem ancoradas, julgamos como mais provável que o Banco Central siga o 
plano delineado em março, aumentando a taxa Selic em 75 bp., indicando nova alta da mesma magnitude na reunião seguinte. Tal decisão certamente 
contribuiria para uma maior ancoragem da inflação de 2022 em diante.

As bolsas globais fecharam o mês em alta, com destaque para setores de Tecnologia e Commodities. O S&P 500 fechou o mês em alta de 5,2%, enquanto 
o Nasdaq se valorizou 5,4%. As bolsas europeias e chinesa fecharam em alta, mas abaixo dos índices americanos. Seguimos otimistas com o desempenho 
das bolsas globais, em especial a americana, que deverá se beneficiar da retomada da atividade, dos impulsos fiscais e da política monetária expansionista. 
O dólar perdeu valor em relação a maior parte das moedas, consequência da expectativa de que os juros americanos se manterão baixos por um período 
mais longo do que esperado meses atrás. O real se valorizou mais de 5%, consequência da perspectiva de aumento do carry, com o início do ciclo de alta 
nos juros, o que gerou ganhos para a posição compra em BRL.
No Brasil, como esperávamos, o novo surto de Covid tem perdido força gradualmente, embora ainda mantenhamos níveis muito elevados de óbitos e 
contaminações. Pressionados por parte do empresariado e da opinião pública, e diante da queda no número de contaminados e do alívio do sistema 
hospitalar, alguns governadores e prefeitos retiraram parte das restrições implementadas na fase mais aguda da crise, nos últimos meses, e permitiram 
uma reabertura gradual das atividades. Com isso, podemos esperar que os próximos dados de atividade passem a indicar algum grau de recuperação mais 
rápido. Esse contexto reforça nossa projeção de crescimento de 3,8% do PIB no ano, puxada principalmente pelo setor de serviços.

Posicionamento

Comentário do gestor
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BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

BNP PARIBAS SEG CP Retorno no mês: 0,22% Retorno no ano: 0,26% Retorno 12M: 2,88% Retorno 24M: 5,52%

0 CNPJ: 22.809.036/0001-53

Comentário do gestor

Posicionamento

Manteremos posições aplicadas ao longo da curva de juros real e nominal, pois entendemos que ainda há prêmio relevante de risco

Abril mostrou um alívio nos juros reduzindo um pouco os excessos nas altas desde a virada do ano. O humor melhorou nos EUA com as taxas de longo 
prazo perdendo força, com a de 10 anos caindo 15bps ajudando a dar um impulso para o mercado acionário. Nossa moeda se beneficiou desse 
movimento e o Real ganhou 3,5%. No front doméstico finalmente o orçamento foi aprovado e os vetos do presidente deixaram o mesmo ao menos 
executável. Sem dúvida que a solução final ficou bem aquém da ideal, mas pelo menos essa página foi virada abrindo as portas para que as reformas 
administrativa e tributária possam avançar no Congresso. Esse fato junto com o bom humor vindo de fora ajudou na melhora dos preços dos ativos. A 
implantação da CPI do Covid no Senado Federal pode atrapalhar os trabalhos nessa casa, mas o mais provável é que seja mais um palanque político para 
desgastar o presidente do que tenha de fato alguma consequência na governabilidade ou de atraso nas reformas.
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CONSTELLATION ASSET MANAGEMENT

CONSTELLATION 70 PREV Retorno no mês: 1,69% Retorno no ano: -1,52% Retorno 12M: 26,64% Retorno 24M: 31,99%

0 CNPJ: 30.178.912/0001-19

Comentário do gestor

Posicionamento

 A Constellation tem um portfólio equilibrado e diversificado, sem alavancagem, líquido, sem concentrações excessivas e focado em empresas de alta 
qualidade. Essas empresas possuem um balanço sólido, time de gestão competente, barreiras de entrada e vantagens competitivas.

O Constellation Icatu 70 Prev FIM apresentou uma performance de 1,69% vs 1,94% do Ibovespa em abril de 2021. Os setores que mais contribuíram para a 
performance no mês foram Instituições Financeiras, Consumo e Tecnologia. Em contrapartida, Industrial e Utilities foram os maiores detratores do mês
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EQUITAS INVESTIMENTOS

EQUITAS PREV AÇÕES Retorno no mês: 5,34% Retorno no ano: 0,48% Retorno 12M: Retorno 24M: 

0,1 CNPJ: 35.354.896/0001-91

Comentário do gestor

Posicionamento

Seguimos bastante confiantes na nossa filosofia e processo de investimento que nos levou a uma performance ajustada a risco bastante destacada no 
longo prazo e nas perspectivas para as empresas que compõem o nosso portfólio

No mês de abril, o Equitas Prev apresentou uma performance de +5,34% contra 1,94% do Ibovespa.
Abril foi um mês mais calmo nos mercados, com a taxa de juros futuros americanos negociando com estabilidade e sem grandes surpresas políticas e de 
indicadores macroeconômicos. O que tem se observado é uma retomada de atividade econômica nos países desenvolvidos com uma sincronia há muito 
não vista, tornando o ambiente favorável para commodities e para países emergentes.
Após arrefecimento nos números relacionados a Covid-19 no país, melhora no ritmo de vacinação e passada a votação do orçamento, a reforma 
administrativa pode voltar à pauta. Caso sejamos bem-sucedidos em sinalizar uma relação dívida/PIB com dinâmica não explosiva, junto com o ambiente 
externo muito favorável, poderemos ter um momento bastante benigno para mercados de ações.
Vale ressaltar os leilões de infraestrutura recentes que foram bem-sucedidos tanto em saneamento no RJ quanto nas rodovias, portos e nos aeroportos 
federais. Mostrando que há capital e disposição de investir pela iniciativa privada, ajudando em arrecadação, crescimento e produtividade
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GIANT STEPS CAPITAL

GIANT PREV Retorno no mês: -0,02% Retorno no ano: -1,13% Retorno 12M: Retorno 24M: 

-0 CNPJ: 35.927.113/0001-11

Comentário do gestor

O fundo terminou o mês de abril com resultado praticamente zerado. O fundo obteve ganhos nas posições em equities e commodities, mas perdeu nas 
posições tomadas em juros no Brasil. A maior parte do resultado positivo das estratégias da Giant esse mês vieram das posições offshore, que são 
limitadas no fundo de previdência pela regulamentação da Susep. Esse fato explica a diferença de resultados em abril, quando comparamos o fundo de 
previdência ao resultado positivo da combinação de Zara e Sigma. 

Posicionamento

As posições em juros e commodities foram levemente reduzidas, enquanto as posições em equities sofreram um pequeno incremento. No book de 
moedas, o fundo saiu da posição comprada em dólar, dando maior peso para o viés comprado em real. Em commodities, seguimos comprados em soft 
commodities (soja, milho e açúcar) e petróleo.
As posições tomadas em juros no Brasil foram reduzidas, e no book de equities seguimos comprados com uma posição relevante ao redor do mundo 
inteiro.
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IBIUNA INVESTIMENTOS

IBIUNA PREV Retorno no mês: -0,35% Retorno no ano: 2,67% Retorno 12M: 8,99% Retorno 24M: 23,21%

-0 CNPJ: 18.041.877/0001-96

Posicionamento

No Brasil, concentramos o risco na compra de inflação implícita e em trades de valor relativo nas curvas de juros real e de inflação implícita. Na parte 
externa, seguimos com parte relevante do risco concentrado nas curvas dos EUA, Alemanha, Inglaterra, Canadá e, em menor parte, no Chile e México. 
Adicionamos também posições tomadas em juros de países do leste europeu. Na renda variável, temos exposição direcional à classe via posição comprada 
em índices de bolsas nos Estados Unidos e Alemanha. No portfólio de moedas, temos posições vendidas no Real em paralelo a posições em pares 
relativos regionais nos países nórdicos e na Oceania. Em commodities, mantemos posição comprada em cobre e petróleo, e reduzimos taticamente a 
exposição ao milho e à soja.

No mercado de juros, a posição tomada na curva americana foi o principal destaque negativo. No livro de ações, posições compradas em índices de bolsas 
de países desenvolvidos apresentaram retorno positivo.

Comentário do gestor
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ICATU VANGUARDA

ICATU VANGUARDA PLUS RF Retorno no mês: 0,41% Retorno no ano: 1,16% Retorno 12M: 4,61% Retorno 24M: 8,65%

0 CNPJ: 04.223.291/0001-38

ICATU PRIVILEGE Retorno no mês: 0,28% Retorno no ano: 0,84% Retorno 12M: 3,47% Retorno 24M: 5,72%

0 CNPJ: 09.321.515/0001-68

ICATU PRIVILEGE CONSERVADOR Retorno no mês: 0,23% Retorno no ano: 0,69% Retorno 12M: 2,78% Retorno 24M: 5,42%

0 CNPJ: 16.557.835/0001-87

ICATU VANGUARDA ABSOLUTO RF CP Retorno no mês: 0,29% Retorno no ano: 1,55% Retorno 12M: 5,46% Retorno 24M: 8,94%

0 CNPJ: 21.494.444/0001-09

Fundo que possui risco de mercado e risco de crédito. Ou seja, através de operações de juros e inflação e uma carteira de cerca de 30% do PL em crédito 
privado, buscamos performar acima do CDI. Objetivo do fundo é superar o CDI no médio e longo prazo,. A volatilidade média do fundo gira em torno de 
0,44%. Vale lembrar que, apesar do longo histórico do fundo, este teve seu mandato de risco alterado em Janeiro/2016. Neste mês, o fundo performou 
0,28%, comparado com 0,21% do CDI.

Posicionamento

É um fundo de baxíssimo risco/volatilidade, que possui uma pequena parcela de risco de crédito, atualmente está em torno de 20% do PL do fundo. As 
maiores exposições do fundo são LFT´s e LTN´s. O objetivo do fundo é render em torno do CDI. Neste mês, o fundo performou 0,23%, comparado com 
0,21% do CDI.

Posicionamento

Fundo que possui apenas risco de crédito privado. A Icatu Vanguarda trabalha com uma análise criteriosa de risco, de forma que selecionamos apenas 
ativos de primeira linha / high grade. Ou seja: não trabalhamos com ativos de crédito privado high yield. A carteira do fundo tem como objetivo investir 
aproximadamente 80% em ativos de crédito privado e é composta basicamente por CDB’s, Debêntures e FIDC’s. Seu objetivo de retorno é 102% do CDI no 
médio e longo prazo. Nossa carteira de crédito encerrou o mês com, aproximadamente, 84,9% do patrimônio líquido investidos em crédito privado em 15 
diferentes setores e 104 emissores. A carteira investida em crédito possui atualmente 64,2% do PL em debêntures, 9,1% em letras financeiras, 9,4% em 
FIDC’s, 0,7% em notas promissórias, 1,5% em DPGE e 15,1% em caixa. O yield médio do fundo é de CDI + 1,64% com uma duration de 2,46 anos.

Em atualização

Comentário do gestor

Posicionamento

O fundo tem como objetivo superar o CDI no médio/longo prazo utilizando instrumentos de Renda Fixa. A parcela de crédito privado, focada em 
operações de baixo risco de crédito, varia entre 0% e 50% do patrimônio líquido do fundo, dependendo da atratividade (risco/retorno) desse mercado no 
momento. Além disso, a parcela de risco de mercado complementa o portfólio do fundo através de operações nos mercados de juros e inflação quando 
há alta convicção nas posições, o que minimiza a volatilidade e aumenta as chances de geração de alfa. A volatilidade anualizada média histórica é de, 
aproximadamente, 0,70% a.a. Neste mês, o fundo performou 0,41%, comparado a 0,21% do CDI.

Posicionamento
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ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA Retorno no mês: 0,81% Retorno no ano: 0,33% Retorno 12M: 7,83% Retorno 24M: 15,95%

0 CNPJ: 12.823.627/0001-21

ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA Retorno no mês: 0,32% Retorno no ano: -5,18% Retorno 12M: 8,93% Retorno 24M: 16,31%

0 CNPJ: 04.228.716/0001-00

Posicionamento

Fundo beta que investe em NTNB’s, porém com vencimentos mais longos. Trata-se de um fundo para investidores que desejam “perpetuar” a taxa de 
juros real do Brasil. Como o prazo médio “duration” da carteira é bastante elevada, (atualmente gira em torno de 13 anos), o fundo possui uma 
volatilidade elevada devido a marcação a mercado dos títulos e o alto prazo de vencimento dos títulos. Logo, o horizonte de retorno deste fundo deverá 
ser de longo prazo. Se você acredita que no futuro de médio/longo prazo o Brasil irá operar com juros reais em níveis mais baixos (parecido com juros 
praticados por países que se equiparam a nós, como outros da América Latina), este será o produto/ativo que se beneficiará em muito na concretização 
deste movimento. O fundo é elegível a receber crédito privado indexado a IPCA exclusivamente. O fundo Icatu Vanguarda FIC FI Inflação Longa fechou o 
mês com uma duration de 11,92 anos e yield médio 4,19%.

Posicionamento

Fundo beta destinado para investidores que desejam se proteger da inflação e garantir retornos reais em janelas de curto e médio prazo, gostamos de 
fundos com prazo médio “duration” mais curtas indexados a índices de preço. O fundo investe majoritariamente em NTN-B’s (Título Público indexado ao 
IPCA e emitido pelo Tesouro), com vencimentos curtos ( de até 5 anos). Pelo fato do fundo ter um prazo médio que oscila normalmente entre 1,7 e 2,5 
anos, sua volatilidade não é tão elevada, e caso você ache que teremos inflação alta no Brasil, é uma excelente alternativa aos fundos de renda fixa CDI 
tradicionais para se proteger neste cenário e garantir retornos reais em janelas mais curtas. O fundo é elegível a receber crédito privado indexado a IPCA 
exclusivamente. O fundo Icatu Vanguarda FIC FI Inflação Curta Previdenciário fechou o mês com uma duration de 2,00 anos e yield médio 2,03%.
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JGP

JGP AÇÕES PREV Retorno no mês: 2,08% Retorno no ano: 0,65% Retorno 12M: Retorno 24M: 

0 CNPJ: 35.807.793/0001-30

JGP MULTIMERCADO PREV Retorno no mês: Retorno no ano: Retorno 12M: Retorno 24M: 

0 CNPJ: 38.015.773/0001-14

Comentário do gestor

Abril apresentou relativa tranquilidade nos mercados financeiros internacionais. Em relação à atividade, os números estão fortes tanto nos EUA, quanto na 
Europa e na Ásia. Os países desenvolvidos estão saindo mais rapidamente da recessão causada pela Covid devido ao arrefecimento da pandemia e à 
melhora dos índices de mobilidade, além dos estímulos fiscais e monetários. Como consequência, esses estímulos estão gerando uma alta generalizada 
das commodities. Nos países em desenvolvimento, por sua vez, a situação está diferente. Os novos casos de Covid ainda estão altos em vários países, e a 
vacinação está lenta. A atividade econômica está em ritmo inferior ao dos países desenvolvidos. Soma-se a isso a deterioração fiscal, motivada pelos 
gastos em função da pandemia e pela queda de arrecadação. Do lado positivo, a valorização das commodities tende a beneficiar os países
exportadore  desses materiais. No Brasil, o ano começou com vários problemas, tanto os relacionados à pandemia, quanto os relacionados à gestão fiscal. 
Em resumo, o mês foi positivo para os ativos brasileiros, mas a visão geral ainda é de muita cautela, dados os riscos político/fiscais que têm dominado o 
cenário local.

Posicionamento

 No lado setorial, continuamos a ver uma performance muito positiva de empresas ligadas às commodities, confirmando nossa visão que esse seria um 
dos principais temas do ano. Como o setor ainda tem um peso bastante relevante no índice, essa dinâmica tem ajudado na recuperação do Ibovespa, que 
voltou para perto dos 120.000 pontos

Posicionamento

Atualmente, possuímos posição comprada em Real contra Rand Sul-Africano e Peso Mexicano. Seguimos aplicados em juros curtos no Brasil, tomados em 
juros longos nos Estados Unidos e mantemos posições estruturais compradas em NTN-Bs. Possuímos posições compradas em renda variável no Brasil e 
EUA, com pequeno hedge na venda de Índice Bovespa.
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KADIMA ASSET MANAGEMENT

KADIMA PREV Retorno no mês: 3,63% Retorno no ano: 8,91% Retorno 12M: 15,08% Retorno 24M: 24,99%

0 CNPJ: 15.862.867/0001-23

Comentário do gestor

O Icatu Kadima acumula uma rentabilidade desde o início de 138,22% (152% do CDI). Nos últimos 12 meses, o fundo acumulou uma rentabilidade de 
15,21% (708% do CDI). Em abril de 2021, o fundo apresentou uma rentabilidade de 3,63% (1.748% do CDI).
No mês de abril, o desempenho do modelo de fatores aplicado às ações brasileiras mais uma vez foi o principal responsável pela boa performance do 
fundo. Esse modelo, que busca selecionar ações com base em determinadas características capazes de explicar, ao menos parcialmente, a diferença de 
retorno entre as ações no longo prazo, vem sendo o grande destaque do fundo em 2021. No lado negativo, prejudicados pela baixa volatilidade dos 
mercados, os modelos seguidores de tendência de curto prazo aplicados nos mercados de câmbio e juros foram os principais detratores de performance 
no período.

Posicionamento

A maior alocação de risco do fundo segue nos modelos seguidores de tendência de curto prazo, obedecendo às restrições da legislação de previdência.
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LEBLON EQUITIES

LEBLON PREV AÇÕES Retorno no mês: 2,02% Retorno no ano: 1,64% Retorno 12M: 35,27% Retorno 24M: 

0 CNPJ: 35.314.803/0001-03

LEBLON PREV MULTIMERCADO Retorno no mês: 0,97% Retorno no ano: 0,67% Retorno 12M: 19,29% Retorno 24M: 20,01%

0 CNPJ: 11.098.129/0001-09

As principais contribuições positivas foram GPA , Mills  e Springs . Os detratores foram Uber , Coinbase  e BRF.

Posicionamento

Desde o início, em Abril de 2020, o fundo acumula retorno de 41,2%.
No mês, aumentamos a posição em Mills e Suzano; zeramos a posição em D1000.

Posicionamento

Desde o início, em Dezembro de 2009, o fundo acumula retorno de 173%, o que equivale a um retorno anualizado de 9,3%. Nos últimos 3 e 5 anos, 
apresenta retornos anualizados de 11,7% e 17,1% respectivamente.
No mês, aumentamos a posição em Mills e Suzano; zeramos a posição em D1000.

Comentário do gestor
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LEGACY CAPITAL

LEGACY CAPITAL PREV Retorno no mês: Retorno no ano: Retorno 12M: Retorno 24M: 

0 CNPJ: 37.367.841/0001-41

Comentário do gestor

A carteira de ações offshore e as estratégias de juros locais e internacionais foram as principais responsáveis pelo bom desempenho do fundo em abril. Já 
as posições em moedas contribuíram negativamente para o resultado. 
No Brasil, o ambiente distensionou-se, com a solução do entrave do orçamento e a passagem do pior momento da pandemia. A flexibilização das medidas 
restritivas deve se escalar ao longo de maio, o que deve contribuir para acelerar a atividade econômica. A vacinação prossegue em ritmo aceitável, que, 
com o atraso da oferta de alguns imunizantes em relação ao cronograma originalmente previsto, deve se elevar a partir de junho. O sucesso na abertura 
de capital da Caixa Seguridade; de um novo lote de leilões de concessões aeroportuárias, e do leilão de privatização da CEDAE, todos em abril, ajudaram a 
compor o quadro mais favorável. 
Revisamos nossa projeção de crescimento do PIB, em 2021, de 3,0% para 3,7%, de modo a refletir essa perspectiva mais favorável.
Projetamos inflação de 5,5% em 2021 (acima do teto do intervalo da meta) e 4,5% para 2022. O Banco Central deverá seguir elevando a SELIC ao longo do 
ano, até atingir o patamar de 6,5%, no 4T 21.

Posicionamento

Ao longo de abril, recalibramos o portfolio para uma composição mais compatível com o cenário global prospectivo, que sugere continuidade de abertura 
dos juros longos nos EUA e a valorização mais homogênea dos ativos de bolsa, neste país. Assim, aumentamos a posição tomada na TSY de 10 anos, e 
tornamos as posições em bolsa dos EUA liquidamente menos concentradas em ativos de high growth. Ainda, tendo em vista a perspectiva de reabertura 
na Europa, e o valuation atrativo, aumentamos a posição em ações cíclicas européias.
No Brasil, a reabertura da economia, o avanço da vacinação e o clima político menos tensionado tendem a induzir alguma recuperação dos preços de 
ativos. Para capturar essa tendência, mantemos uma exposição em bolsa em tamanho moderado. 

Página 60 de 73



MAUÁ CAPITAL

MAUÁ PREVIDÊNCIA Retorno no mês: 2,93% Retorno no ano: -7,49% Retorno 12M: 14,17% Retorno 24M: 19,99%

0 CNPJ: 29.045.219/0001-99

Comentário do gestor

Em abril, o fundo Mauá Previdência Icatu FIM apresentou um retorno positivo de 2,40%. O mês foi marcado por uma melhora no cenário geral. No cenário 
internacional, Reino Unido, Israel e Portugal são alguns dos países que seguem em destaque em relação a vacinação e flexibilização da mobilidade. Nos 
Estados Unidos, a vacinação caminha de forma super avançada, somado aos discursos positivos em relação a recuperação da economia americana, isso 
reforçou as melhoras das bolsas mundiais e sentimento de otimismo dos mercados. Ainda em relação ao coronavírus, a Índia chamou a atenção mundial 
ao se tornar o novo foco da pandemia com recordes históricos e explosão do número de casos. No Brasil, o começo do mês foi marcado por recordes no 
número de mortes em 24 horas e aumento das taxas de ocupação de leitos nos hospitais, porém ao final do mês tivemos um arrefecimento dos números 
de casos, o que proporcionou uma flexibilização das medidas restritivas juntamente com o avanço do número de pessoas vacinadas. Ao olharmos para o 
mercado, o índice Ibovespa acumulou um retorno mensal positivo de 1,9% e o câmbio recuou 3,6% em meio a redução dos riscos fiscais no Brasil. Na 
política, as discussões do Orçamento de 2021 terminaram com o presidente sancionando a lei com vetos e as discussões da reforma tributária ganharam 
tração, em meio a resultados fiscais melhores do que o esperado. Tivemos retornos positivos com as posições aplicadas na parte curta e intermediária da 
curva de juros brasil e a posição vendida em dólar contra real. Já nossa posição comprada em bolsa teve um resultado ligeiramente negativo.

Posicionamento

Ao longo do mês, voltamos a estruturar as posições. Estamos com posição aplicada na parte curta e intermediária da curva de juros nominal. Posição 
comprada em bolsa local e vendida em dólar contra real. Além disso, um book de moedas que está comprado em euro, libra e rublos russos e vendida em 
rupias indianas e pesos mexicanos.
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MILES CAPITAL

MILES VIRTUS PREV QUALIFICADO Retorno no mês: 4,05% Retorno no ano: 5,86% Retorno 12M: 37,29% Retorno 24M: 

0 CNPJ: 29.275.420/0001-62

Comentário do gestor

O desempenho do índice foi puxado principalmente pelas expectativas de uma forte retomada econômica dos EUA, reflexo da continuidade dos estímulos, 
ressaltando-se a agenda do Fed, que vem mantendo uma política monetária expansionista com juros baixos, além do avanço da vacinação.
A reforma tributária e o orçamento de 2021 foram tópicos recorrentes no mercado local. O projeto de lei orçamentária de mais R$ 4 tri que foi sancionado 
no dia 22 vetou cerca de R$ 19 bi e bloqueou mais R$ 9,3 bi, com os maiores cortes nos setores de Educação e Economia.
Dados do CAGED divulgados no dia 28 referentes a março mostram a continuidade de geração de postos de trabalho, ainda que em queda em 
desaceleração em relação a janeiro e fevereiro. Espera-se que, com a continuidade das vacinações, o setor de consumo cíclico apresente melhora tanto em 
contratações como em desempenho.
Os destaques positivos foram nos seguintes setores: de Tecnologia, puxado por INTB3 e TSLA; Consumo e Varejo, com destaque para PETZ3; Mineração, 
puxado por VALE3; Siderurgia e Metalurgia, com destaque para CSNA3 e GGBR4; Bancos, devido ao BPAC11; e Utilities, onde destaca-se ELET3 (0,44%). Os 
destaques negativos são em: Malls, puxado pelas quedas em BRML3 e MULT3; Saúde, pelas quedas em HAPV3 e GNDI3; Papel e Celulose, puxado pela 
queda em SUZB3; e de Bens Industriais, devido à WGW3. Destacam-se também BBDC4 e ITUB4.

Posicionamento

As principais posições do fundo estão em VALE3, BPAC11, ELET3, INTB3 e PETZ3.
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NAVI CAPITAL

NAVI LONG SHORT PREV Retorno no mês: 0,58% Retorno no ano: 1,00% Retorno 12M: 2,65% Retorno 24M: 9,31%

0 CNPJ: 27.328.750/0001-43

Comentário do gestor

Em abril, as principais contribuições vieram dos setores de Mineração e Utilities. O primeiro foi beneficiado pela forte demanda chinesa, que aliada à 
recuperação da indústria no mundo, manteve os preços de minério elevados. O segundo teve boa performance diante do avanço do projeto de lei da 
privatização e alteração no management. O mês foi positivo para os ativos globais. No exterior, o processo de normalização da economia nos EUA se 
mantém, dada a melhora da pandemia e vacinação. No Brasil, o mês se iniciou com forte embate político sobre o orçamento do ano e piora da crise 
sanitária. Entretanto, o cenário foi revertido com a aprovação da peça orçamentária e melhora da pandemia. Como consequência, pautas positivas 
passaram a ser discutidas, como a Reforma Administrativa, a Reforma Tributária e a capitalização da Eletrobras.

Posicionamento

Mantemos um portfolio balanceado em termos setoriais na parte comprada e bastante líquido. Em relação ao direcional, ajustaremos o risco do fundo de 
acordo com o cenário. As maiores posições se concentram nos setores de: petróleo, utilities e mineração.
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OCCAM BRASIL

OCCAM PREV Retorno no mês: 0,15% Retorno no ano: 0,68% Retorno 12M: 2,60% Retorno 24M: 9,19%

0 CNPJ: 17.685.620/0001-04

Comentário do gestor

O cenário internacional favorável continua suportando a visão de normalização das economias ao longo de 2021 e uma consequente melhora nos ativos 
de risco em geral. No Brasil, a solução apresentada para a questão do orçamento de 2021 e pequenas movimentações na retomada da agenda de 
reformas, somado à melhora externa, gerou uma apreciação dos ativos locais. No câmbio, a aceleração do ritmo de vacinação no bloco europeu faz com 
que o dólar perdesse valor contra as principais moedas. O real se beneficiou desse movimento global apreciando ao longo do mês. Em abril, o Ibovespa 
subiu 1,9% e está estável em 2021. Já o S&P, teve uma alta de 5,2% com dados econômicos dos EUA mostrando boa recuperação e com os juros 
americanos apresentando uma acomodação no mês

Posicionamento

Nos papéis, grande destaque em abril para nossas posições do setor de commodities, tema central da composição da nossa carteira ao longo de todo 
ano, e que continuamos construtivos.
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PACIFICO GESTÃO DE RECURSOS

PACÍFICO PREV Retorno no mês: Retorno no ano: Retorno 12M: Retorno 24M: 

0 CNPJ: 35.504.169/0001-63

O nosso cenário de recuperação global seguiu se confirmando no mês de abril. Nos EUA, os dados de atividade econômica e de geração de emprego 
seguem fortes, sustentados pela acelerada campanha de vacinação e pela abertura da economia. O governo Biden anunciou novos programas de estímulo 
fiscal de longo prazo, pedindo aumento de impostos como financiamento, e o Fed manteve a sua postura extremamente acomodatícia. O ritmo de 
vacinação também acelerou na Europa, que aos poucos apresenta melhora nos dados sanitários e prepara a sua reabertura. Destaque negativo foi a Índia, 
onde o recrudescimento da pandemia foi destaque. Este cenário permitiu uma melhora no preço dos ativos de risco, um enfraquecimento do dólar e uma 
estabilização das taxas de juros nas economias desenvolvidas. 
O preço dos ativos brasileiros também se recompôs em abril. Os debates orçamentários evoluíram sem nenhuma ruptura, ainda que o volume de gasto 
emergencial além do teto possa alcançar R$ 125 bilhões. O COPOM deve continuar elevando a taxa SELIC em 0,75 p.p. 

Posicionamento

Nesse cenário, mantivemos uma carteira posicionada para a recuperação global, principalmente via uma cesta de renda variável e moedas. Privilegiamos a 
bolsa nos EUA, na Europa e também no Brasil. Em moedas, mantivemos uma cesta comprada em moedas emergentes e no GBP. Mantivemos posições 
táticas no mercado de renda fixa.

Comentário do gestor
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RPS CAPITAL

RPS ABSOLUTO PREV Retorno no mês: 0,73% Retorno no ano: 1,61% Retorno 12M: 5,70% Retorno 24M: 

0 CNPJ: 31.340.875/0001-66

Comentário do gestor

Os mercados acionários globais continuaram em sua tendência positiva em abril, movimento que se iniciou em setembro do ano passado, com o anúncio 
da vacina da Pfizer. Os indicadores econômicos americanos vêm mostrando números fortes, e os processos de vacinação e consequente reabertura 
seguem a todo vapor. Ao contrário do mês anterior, vimos menos volatilidade inter-setorial, muito em função de uma “acalmada” nas taxas de juros 
longas americanas. Porém os setores mais cíclicos seguem se destacando e apresentando melhores performances no relativo.
O fundo obteve uma performance bastante positiva no mês de abril, retomando a boa tendência dos dois primeiros meses do ano. As estratégias de alpha 
foram as principais responsáveis por esse ganho, enquanto a estratégia direcional não apresentou resultado relevante. Novamente, os destaques positivos 
foram as posições em empresas exportadoras ligadas a commodities (Vale, Braskem, Cemex e CSN). Do lado negativo não tivemos um detrator do ponto 
de vista setorial, porém tivemos perdas em alguns cases domésticos como nosso “long” em Oi e Grupo Soma

Posicionamento

Seguimos otimistas com o processo de reabertura global e uma aceleração do crescimento econômico norte-americano nos próximos meses. Com o 
avanço da vacinação devemos ver, em breve, o mesmo ocorrendo no continente europeu. Estamos mantendo nossa posição “net comprada” com 
exposição a setores que se beneficiam dessa recuperação, como commodities, empresas ligadas a consumo e bancos no Estados Unidos.
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SPX CAPITAL

SPX LANCER Retorno no mês: -0,13% Retorno no ano: 5,40% Retorno 12M: 7,07% Retorno 24M: 11,89%

-0 CNPJ: 28.653.832/0001-26

Posicionamento

Nas moedas, estamos com posições compradas no dólar americano contra uma cesta de moedas de países emergentes. No book de ações, estamos com 
alocações de valor relativo no Brasil e compradas no mercado internacional. No book de juros, continuamos com alocações de inclinação de curva em 
alguns países emergentes e desenvolvidos e compradas em inflação e aplicadas em juros reais no Brasil. Nas commodities, seguimos posições compradas 
em metais industriais, nos grãos e energia. No mercado de crédito, mantivemos as proteções contra oscilações de taxas de juros nos títulos de investment 
grade americanos e nos bonds da América Latina.

Comentário do gestor

A vacinação global contra a Covid-19 está ganhando corpo, com cerca de 1,2 bilhão de doses já aplicadas. Países mais avançados na campanha de 
vacinação estão conseguindo reduzir as restrições à mobilidade e manter o vírus sob controle, o que vai permitir uma recuperação robusta e sustentada 
da economia global até o final de 2021. 
Em relação ao mercado doméstico, o pior momento da 2ª onda da pandemia parece ter ficado para trás, mas a situação sanitária segue muito 
preocupante no país. A evolução da pandemia continua sendo um grande foco de atenção no Congresso, especialmente com a instalação da CPI da 
Pandemia no Senado. Com isso, o governo se vê obrigado a concentrar esforços para se defender na CPI, o que tende a atrasar ainda mais a agenda de 
reformas econômicas. Mesmo assim, o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem se esforçado em fazer avançar as discussões da reforma administrativa, além 
de tentar acelerar o calendário da reforma tributária.
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TORK CAPITAL

TORK PREV AÇÕES Retorno no mês: 3,39% Retorno no ano: 2,62% Retorno 12M: Retorno 24M: 

0 CNPJ: 36.352.410/0001-49

Comentário do gestor

Abril foi um mês positivo para ativos de risco global. O S&P 500 subiu mais de 5% e a volatilidade implícita das ações medida pelo VIX caiu para os níveis 
mais baixos no pós pandemia.
A economia global segue seu processo de retomada em V, com aumento significativo do passo de vacinação. Os EUA são os campeões do processo, com 
uma economia em recuperação, a administração democrata não se mostra constrangida em apresentar mais um enorme pacote de estímulos.
Afinal, em uma economia tão forte, o que pode seguir justificando grau tão elevado de estímulos? Como o FED poderá evitar por muito tempo falar de 
tapering em meio a um mercado exuberante?
No Brasil, se ainda sofremos de forma relevante com a pandemia, é possível falar que algum dos piores temas podem ter ficado para trás. A vacinação 
caminha e as hospitalizações e mortes parecem ter feito pico. Há uma esperança que – enfim – nós também possamos enxergar o outro lado dessa 
pandemia. Se os imbróglios políticos ainda são marcantes, ao menos viramos a página da novela do orçamento, ainda que de forma sub ótima. Se 
conseguirmos superar a crise de saúde, podemos esperar algum fluxo de notícias melhor e, quem sabe, fechar uma parte do gap de nossa performance 
contra pares.

Posicionamento

O fundo Tork Icatu Prev FIE acumula +13,7% desde o início e no mês o fundo teve uma rentabilidade de +3,4%. As principais contribuições positivas no 
mês vieram de nossos investimentos em Locaweb (+1,98%), Banco Inter (+1,71%) e Localiza (+0,50%). As principais contribuições negativas vieram de 
Eneva (-0,70%), Soma (-0,39%) e Hapvida (-0,28%).
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TRUXT INVESTIMENTOS

TRUXT MACRO Retorno no mês: -0,52% Retorno no ano: 0,69% Retorno 12M: 2,05% Retorno 24M: 6,79%

-0 CNPJ: 29.733.120/0001-80

Comentário do gestor

Em abril, o resultado do fundo foi negativamente impactado pelo movimento global de fechamento das curvas de juros, seguindo um maior apetite a 
risco dos mercados, bem como pela desvalorização do Dólar frente a outras moedas, principalmente o Real, que se beneficiou especialmente pela 
descompressão do risco fiscal de curto prazo, após aprovação do orçamento pelo Congresso. Do lado positivo, o fundo se beneficiou de mais um mês de 
alta nas bolsas globais, especialmente a norte-americana.

Posicionamento

Mantemos a posição compra em ouro. Posição tomada nos juros Brasil. Posição long em bolsa USA e a carteira estrutural doméstica. Mantemos uma 
posição tomada em Juros de 10 anos . Posição vendida em real x dolar.
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VERDE ASSET MANAGEMENT

VERDE AM LONG BIAS 70 PREV Retorno no mês: 2,54% Retorno no ano: 0,03% Retorno 12M: 27,04% Retorno 24M: 

0 CNPJ: 35.363.972/0001-25

VERDE AM PREV Retorno no mês: 1,17% Retorno no ano: 0,13% Retorno 12M: 13,04% Retorno 24M: 20,11%

0 CNPJ: 23.339.936/0001-47

Posicionamento

Em termos de posicionamento, o fundo manteve a parte investida em bolsa brasileira, mas reduziu um pouco a alocação global do portfólio. Também 
reduziu marginalmente as exposições de juros. O hedge comprado em dólar foi mantido e a posição de crédito foi aumentada.

Comentário do gestor

Estamos otimistas em relação à recuperação da economia. O ritmo de vacinação, embora ainda esteja aquém do ideal, continuou evoluindo em abril e 
gera melhores perspectivas para os próximos meses. A economia estava apresentando forte recuperação antes deste novo período de fechamento das 
atividades, e sua recuperação tende a ser rápida com a reabertura. Este cenário deve contribuir para valorização da bolsa ao longo do ano.
A Hering é uma marca única no Brasil, com ampla capilaridade, reconhecimento e aceitação em praticamente todas as classes sociais, mas registrava um 
desempenho inferior ao seu potencial nos últimos anos. Nossa tese de investimento na empresa foi confirmada no mês passado, quando dois dos maiores 
players de moda do Brasil, Soma e Arezzo, perceberam este gap e fizeram ofertas concorrentes para comprar a companhia.
No tocante à Braskem, o início de ano foi especial para o setor petroquímico no mundo. A demanda por resinas está firme, com o retorno da atividade, ao 
passo que a oferta sofreu com condições climáticas severas nos Estados Unidos. Este desequilíbrio provocou spreads petroquímicos (margens) excelentes. 
Além disso, a petroquímica brasileira avançou em pautas importantes, como o acordo com as autoridades sobre o afundamento do solo em bairros de 
Maceió e a assinatura de um contrato de fornecimento de nafta com a Petrobras.

Posicionamento

O fundo está com exposição líquida alta a ações, em virtude do cenário otimista para a bolsa, ao mesmo tempo que possui grandes investimentos no 
setor elétrico e commodities (principalmente papel e celulose), que protegem a carteira em caso de um agravamento da crise no país. Os setores de 
planos de saúde, distribuição de combustível e consumo também são relevantes.
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VINCI PARTNERS

VINCI EQUILÍBRIO PREV Retorno no mês: 0,65% Retorno no ano: 0,88% Retorno 12M: 7,98% Retorno 24M: 12,53%

0 CNPJ: 23.964.741/0001-98

Comentário do gestor

O Fundo obteve ganhos nas posições compradas em títulos públicos e derivativos ligados à inflação e comprada em uma carteira de ações boas 
pagadoras de dividendos. Por outro lado, perdeu nas posições tomadas no juro nominal em dólar, vendida no S&P, comprada em dólar x real e tomada 
no juro nominal.
No cenário internacional, o avanço da vacinação e os estímulos dos governos continuam sendo os principais vetores por trás do forte ritmo de 
crescimento. Em conjunto com uma política monetária acomodatícia do FED e um superaquecimento da atividade econômica nos EUA, as expectativas de 
inflação continuam altas. A tramitação do novo pacote de Joe Biden e o desenrolar da pandemia na Índia são pontos a acompanhar. Por outro lado, a 
Europa demonstrou sinais de melhora na mobilidade e imunização.
No âmbito local, apesar de ruídos gerados pelo orçamento e da aprovação de estimados R$ 100bi extra teto de gastos, o pilar fiscal não foi 
comprometido. Com a pandemia apresentando uma desaceleração, um possível aumento da mobilidade e atividade entram no radar. Com câmbio 
depreciado, mais auxílios emergenciais e aceleração das expectativas de inflação, o COPOM deve seguir com a normalização monetária.

Posicionamento

O Fundo está com 1,44 PL equivalente aplicado em juro real, concentrado em NTN-Bs de vencimento curto. Compõe também a carteira de renda fixa uma 
posição tomada em juros nominais. Na parte de moedas, o Fundo terminou o mês com pouco mais de 0,8% comprado em dólar contra real, uma posição 
de 0,12 PL equivalente tomada no FRA de cupom cambial de 5 anos com 6 meses e aproximadamente 0,9% tomado no juro nominal de 10 anos dos EUA. 
Em relação à renda variável, o Fundo está cerca de 13,0% comprado numa cesta de ações boas pagadoras de dividendos, 0,4% vendido em futuro de S&P 
e as opções que protegem a carteira estão em cerca de 2,8%.
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WESTERN ASSET

WESTERN ASSET ATIVO PREV Retorno no mês: 0,35% Retorno no ano: -0,88% Retorno 12M: 1,60% Retorno 24M: 6,33%

0 CNPJ: 23.872.787/0001-87

O fundo apresentou desempenho positivo no mês, reduzindo o impacto de alta de juros no primeiro trimestre do ano. Apesar de termos reduzido o 
tamanho das exposições a risco de mercado, conseguimos capturar de forma interessante, a queda dos juros ao longo do mês. Continuamos aplicados em 
juros de médio prazo. Adicionalmente, a parcela de crédito do portfolio voltou a adicionar valor à medida em que o carregamento dos títulos com prêmios 
interessantes se mostrou, novamente, uma boa estratégia.

Comentário do gestor

 Depois de um primeiro trimestre de seguidas altas de juros, o mercado apresentou algum alívio nas taxas de juros ao longo do mês de Abril. No mercado 
externo, os investidores reduziram seu otimismo com o “Reflation Trade” nos EUA, permitindo que as treasuries de 10 anos apresentassem um pequeno 
recuo em suas taxas. Esse recuo diminuiu a pressão na parcela mais longa das curvas de juros locais, abrindo espaço para um recuo das taxas de pré-
fixados. No ambiente doméstico, a aprovação do orçamento, com manutenção do respeito ao teto de gastos, às custas de emendas parlamentares, 
também contribuiu de forma importante para a queda dos juros. Continuamos a ver uma trajetória de juros menos intensa do que a que o mercado reflete 
em preços. Acreditamos que o BC, apesar de continuar subindo os juros por mais algumas reuniões, não chegará ao patamar embutido pelo mercado, 
principalmente na parcela intermediária da curva. Os prêmios de crédito se mantiveram próximos da estabilidade no período.

Posicionamento
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DISCLAIMER
Este material foi elaborado pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. (“Banco BNP Paribas Brasil”) e não deve ser considerado um 
relatório de análise para os fins do artigo 1º da Instrução CVM nº 483, de 6 de julho de 2010. 2. Este material tem caráter 
meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo material promocional, solicitação de compra ou 
venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por 
parte dos destinatários. Os prazos, taxas e condições aqui contidas são meramente indicativas. 3. As informações contidas neste 
relatório foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado. O Banco BNP Paribas Brasil não dá nenhuma 
segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão dessas informações. 
Este relatório também não tem a intenção de ser uma relação completa ou resumida dos mercados ou desdobramentos nele 
abordados. 4. Os instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este 
material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer 
investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes 
de tomar uma decisão de investimento. 5. O Banco BNP Paribas Brasil não se responsabiliza por decisões de investimentos que 
venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, 
diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material ou seu conteúdo. 6.A Ouvidoria do Banco BNP Paribas 
Brasil tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas 
pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 - 771 – 5999 e pelo email 
ouvidoria@br.bnpparibas.com. 7. O Banco BNP Paribas Brasil, na qualidade de Distribuidor de fundos de investimentos por 
conta e ordem administrados por outras instituições, possui acordo legal com os Administradores dos fundos de investimento 
ora mencionados, para recebimento de parte da Taxa de Administração e/ou Taxa de Performance pela prestação desses 
serviços. Tal prática não interfere na rentabilidade dos fundos de investimento ora mencionados e não gera custos adicionais 
ao investidor. 8. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, 
NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO 
GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS 
MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL 
INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. LEIA O PROSPECTO, O 
FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE 
INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. 9. ESTA 
INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO 
DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO.
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