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Comentário do Gestor:

14 de abril de 2022MONTHLY FUNDS REVIEW

ASSET1

No mês de março, dois temas dominaram a dinâmica de mercados internacionais: (1) a evolução da guerra na
Ucrânia; e (2) o inicio do ciclo de alta de juros nos EUA. Passado mais de um mês desde seu inicio, o conflito
na Ucrânia segue sem perspectivas de solução no curtíssimo prazo. O conflito e as sanções econômicas
aplicadas sobre a Rússia geraram novos choques de oferta sobre os preços de alimentos e energia, e afetaram
custos logísticos no curto prazo. Além disso, haverá consequências importantes no médio prazo, como a
ampliação de gastos com defesa na Europa e a aceleração dos investimentos na transição da matriz energética
das economias ocidentais. Como resultado, as pressões inflacionárias globais se tornarão mais intensas e
persistentes. Respondendo ao cenário mais desafiador, o FED iniciou no mês passado um ciclo de alta de juros,
com uma elevação inicial de 25 bp. Contudo, a propagação dos novos choques de oferta e o superaquecimento
do mercado de trabalho deverão fazer com que o FED acelere o ritmo de alta de juros para movimentos de 50
bp por reunião a partir de maio. Avaliamos que o FED elevará a taxa de juros para cerca de 3.5% no inicio de
2023 e iniciará em maio a redução do seu balanço para buscar a redução da inflação em direção a sua meta. A
evolução destes temas levou ao aumento das taxas de juros de mercado nos EUA, à valorização do Dólar
contra o Euro e à apreciação dos mercados acionários no mês passado. No mercado doméstico, o grande
destaque de março foi a forte apreciação do Real, que se beneficiou do aumento da alocação de investidores
globais no país, motivado pelo aumento do diferencial de juros e pela alta nos preços das commodities; e da
melhora dos saldos comerciais. Este movimento de valorização cambial ocorreu a despeito da fragilidade dos
fundamentos fiscais e da incerteza eleitoral. Outro evento importante ocorrido no mês passado foi a reunião
do Copom, que elevou a taxa Selic em 100 bp, para 11.75%, e sinalizou que deverá fazer um novo aumento de
igual magnitude na reunião de maio e depois provavelmente encerrará o atual ciclo de alta de juros. Apesar
desta sinalização, entendemos que a contínua elevação das expectativas de inflação de 2023 devem fazer com
que o Copom estenda um pouco mais o ciclo de alta de juros, elevando a taxa Selic para 13.25% em junho. No
âmbito fiscal, o governo anunciou redução de 25% nas alíquotas de IPI de bens produzidos fora da Zona
Franca de Manaus e zerou os tributos federais incidentes sobre o óleo diesel, gerando queda estimada de cerca
de R$ 30 bilhões na arrecadação federal. A perda de arrecadação deve ser mitigada pelo impacto positivo do
aumento do preço do petróleo sobre a arrecadação de royalties e pelo maior pagamento de dividendos pela
Petrobrás.

Retorno no mês: 0,61% Retorno no ano: 0,84% Retorno 12M: 6,46% Retorno 24M: 13,40%

Para abril, esperamos que os desdobramentos da guerra na Ucrânia e o as perspectivas de 
um aperto monetário mais célere nos EUA continuem sendo os temas dominantes nos 
mercados internacionais. No mercado doméstico, avaliamos que o movimento de 
apreciação do Real terá continuidade, beneficiado pelos mesmos elementos que o 
valorizaram em março. Nossas coletas de inflação indicam fortes pressões nos preços dos 
combustíveis e grãos se contrapondo a alguma moderação nos preços de bens industriais. 
Acreditamos que a inflação está próxima de atingir seu pico, e projetamos que o IPCA 
deverá encerrar o ano de 2022 perto de 7.0%. Contudo, avaliamos a desinflação necessária 
para o atingimento do centro da meta em 2023 e 2024 requererá que o Copom, após 
encerrar o ciclo de alta de juros, mantenha a taxa Selic estável até pelo menos o 2º 
trimestre do próximo ano. Por isso, discordamos da atual precificação de cortes de juros 
começando no final de 2022, e avaliamos oportunidades para posições tomadas na parte 
curta da curva. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 36.181.846/0001-12

A1 HEDGE FIC FIM
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ABSOLUTE

Em março os mercados seguiram em compasso com o mês anterior, quando a escalada do conflito entre
Rússia e Ucrânia encontrou um cenário global já com importantes gargalos de oferta, inflação e Bancos
Centrais em processo de alta de juros, ou na iminência de alta. Havíamos comentado que, a despeito da baixa
visibilidade dos desdobramentos do conflito, poderíamos inferir um quadro global de maior inflação e de
desaceleração da atividade, tão mais relevantes quanto for sua duração. O impacto mais imediato se fez mais
evidente nas commodities, em especial as com protagonismo russo na produção, como petróleo e gás natural.
Diante desse quadro, o Fed, após conduzir o mercado para uma primeira elevação de juros de 25 bps em
função da preocupações com a atividade global, demonstrou na margem grande preocupação com a inflação,
sinalizando um ciclo mais rápido de juros e abrindo a porta para altas de 50bps nas próximas reuniões. O
mercado respondeu com significativa elevação na curva de juros americana, movimento que, acreditamos,
deve persistir. A taxa terminal indicada por grande parte do FOMC ainda nos parece insuficiente para gerar
convergência de inflação à meta. A inflação também vem surpreendendo para cima na Europa, colocando
pressão sobre a política ainda bastante acomodatícia no BCE No entanto, ainda não há sinais de pressão de
salários como nos EUA, o que possibilita um ciclo mais suave de aperto monetário. Ainda assim, os riscos são
de aperto mais rápido do que atualmente precificado pelo mercado. No Brasil, o Copom optou por indicar o
possível fim do ciclo de aperto monetário na próxima reunião, quando a Selic deve atingir 12,75%. Para
respaldar essa indicação, o BCB formulou um cenário alternativo ligando diretamente as previsões de juros ao
preço do petróleo em reais e incorporou ao seu cenário expectativas deterioradas o suficiente para tornar
diminuta a possibilidade do movimento de alta se ampliar ainda que julguemos que os fundamentos devam
ir nessa direção. Sob a ótica da atividade econômica, houve um impulso fiscal recente, fruto de uma
arrecadação acima da expectativa a nível federal e estadual e da apreciação das commodities. Revisamos para
cima nossas projeções de crescimento para 2022 que hoje se encontram em +0,2%. De qualquer maneira,
ainda esperamos desaceleração no segundo semestre de 2022, quando teremos o efeito contracionista da
política monetária.

Retorno no mês: 0,40% Retorno no ano: 12,07% Retorno 12M: 16,02% Retorno 24M: 74,96%

No mês de Março, o fundo Absolute Pace Long Biased teve retorno de 6,6%. Destacaram-se 
positivamente posição de hedge tomada na treasury e posições compradas nos setores de 
commodities, utilidades públicas e consumo. Já os destaques negativos foram posições 
vendidas no setor de serviços financeiros e bens de capitais. O fundo está com posição 
líquida comprada de 72% e bruta de 133% com elevada diversificação entre empresas e 
setores. Adicionalmente, há exposição a outros riscos: 6% aplicado em juro real longo, 3,8% 
comprado em crédito privado, 2,2% comprado em eventos corporativos, 1,5% vendido em 
petróleo e 1,0% comprado em fundos imobiliários. No livro Long, destacam-se posições nos 
setores de telecom e serviços financeiros. No livro Long&Short, destaca-se a estratégia de 
arbitragem de classes.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 32.073.525/0001-43

ABSOLUTE PACE
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Retorno no mês: 0,64% Retorno no ano: 5,38% Retorno 12M: 10,22% Retorno 24M: 14,63%

O fundo apurou ganhos relevantes nas posições tomadas em juros americanos curtos e 
intermediários. Posições locais, uma tomada em juros nominais em parte com hedge 
comprado no real e outra aplicada em juro real longo também contribuíram 
positivamente. O livro de bolsa trouxe ganhos, especialmente via a carteira de ações 
locais contra índice, bem como o livro de moedas, onde o destaque foi a compra de 
BRLxUSD. O fundo aumentou o risco em juros americanos no início do mês e veio 
reduzindo nas últimas semanas conforme ganhos foram apropriados. Essa posição foi 
mantida, porém em menor tamanho. Em moedas o fundo está com uma posição 
comprada em BRLxUSD enquanto em bolsas, há exposição neutra em Brasil e pequena 
exposição vendida operada de forma tática no mercado americano. 

Posições atuais:

• Bolsas

• Vendido em bolsas;

• Net vendido em bolsa americana;

• Net zerada em bolsa brasileira;

• 4% comprado em eventos corporativos;

• 1% bruto em pares L&S.

• Juros:

• Tomado em juros nominais curtos US;

• Aplicado em juros reais longos BR.

• Moedas

• Vendido em USDxBRL;

• Vendido em USDxAUD.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 18.860.059/0001-15

ABSOLUTE HEDGE



8

Comentário do Gestor:

14 de abril de 2022MONTHLY FUNDS REVIEW

ACE

O primeiro trimestre de 2022 foi marcado por forte abertura dos juros globais, cravando um dos piores
trimestres da história para títulos de dívida em diversos países. A persistência de choques inflacionários
associados a recuperação do mercado de trabalho global, está criando as condições para que choques de oferta
tenham implicações de segunda ordem sobre a inflação. Isso está levando os bancos centrais a repensarem o
ritmo de aperto monetário e a discussão de que talvez o juro terminal tenha que ser mais alto por mais
tempo. O Fed representa a evolução desta interpretação global: mudando o raciocínio de choques transitórios
para choques mais persistentes. A percepção inflacionária chamando atenção dos consumidores e empresas
cria condições para uma espiral inflacionária que, se não combatida pela autoridade monetária, pode levar à
perda de credibilidade e à desancoragem das expectativas de inflação. Nós acreditamos que o próximo passo
será a sinalização de que o juro não vai parar por aí e o reconhecimento de que trazer a inflação de volta à
meta demandará juro acima do neutro (potencialmente bem acima) por algum tempo. A economia norte-
americana terá de trabalhar com juros reais positivos e mais altos. No Brasil, revisamos nossa projeção de
crescimento do PIB de 2021 para 1% (vindo de 0,5%). Para o segundo semestre do ano, devemos ver os efeitos
defasados contracionistas da política monetária batendo mais forte na atividade, o que deve gerar uma
desaceleração significativa. Em meio às notícias positivas com atividade e fiscal, o lado negativo segue por
conta da inflação. Os números correntes seguem ruins e a série de revisões para cima continua. Da última
Carta para essa, revisamos nossa projeção para o IPCA de 2022 de 5,9% para 6,6%. Banco Central tem sido
bastante explícito que se aproxima do final do ciclo de alta da Selic, sinalizando mais uma alta de 100 bps na
próxima reunião e encerrando o ciclo com a Selic em 12,75%.

Retorno no mês: 1,53% Retorno no ano: 6,01% Retorno 12M: 12,03% Retorno 24M: 21,67%

O ACE Capital FIC FIM registrou ganho de 3,00% em março; ganho de 10,43% no acumulado
dos últimos 12 meses (163% do CDI ou CDI+3,78% a.a.); e acumula retorno de 25,27% desde
seu início em 30/09/2019 (225% do CDI ou CDI+4,88% a.a.). Em março, a principal
contribuição do fundo veio do livro de Renda Fixa (+1,84%), sobretudo pelas posições
tomadas em juros internacionais (EUA e países emergentes). O livro dedicado a Valor
Relativo também gerou contribuição relevante (+0,60%), com posições tomada em juros,
vendida no dólar e vendido em bolsa. O livro de Moedas & Cupom Cambial registrou ganho
de +0,46%, com posições vendidas em dólar contra o real e compradas em dólar contra o
iene japonês. Já o livro de Renda Variável registrou perda de -0,37%, pois a posição líquida
do fundo é vendida em bolsa (global e local). Posicionamento: portfólio direcionado para um
cenário global de inflação mais persistente e de elevação maior dos juros, com eventuais
consequências negativas nos mercados acionários. Renda Fixa: estamos aplicados em juros
reais curtos e intermediários. Moedas e Cupom Cambial: posição majoritariamente vendida
em dólar e comprada em diferentes moedas, em especial o real (BRL), utilizando tanto
instrumentos lineares como estruturas de opções. Valor Relativo: a assimetria dessa posição
piorou, o que nos levou a reduzir essa alocação. Renda Variável: Temos uma posição líquida
vendida em bolsas tanto em Brasil quanto nos Estados Unidos, mas mantivemos posições
compradas em algumas empresas selecionadas. No caso particular da posição local, o foco
dessa carteira de ações está em papéis domésticos cíclicos, uma vez que que acreditamos
que a atividade local pode surpreender positivamente no curto prazo. Implementamos uma
estratégia de valor relativo dentro do livro de Renda Variável que busca gerar alpha
explorando distorções por meio de pair trades com baixa exposição direcional.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 34.774.662/0001-30

ACE CAPITAL FIC FIM
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ADAM

A atividade econômica segue em expansão nas economias desenvolvidas e as bolsas marcaram altas no mês
de março. A Rússia reduziu suas demandas e a Ucrânia parece disposta a abrir concessões, mas um acordo de
paz ainda parece remoto de acontecer. Nesse tema ainda estamos mais focados nas consequências futuras da
guerra ao invés de tentar prever seu fim. No campo econômico, a economia americana segue forte. A inflação
de 7,9%, que em fevereiro apresentou o maior valor acumulado em 12 meses desde 1982, é o grande desafio
para o FED. Em sua última reunião, o FOMC mostrou um comitê mais hawk. Como foi fortemente antecipado
pelo presidente Powell, o FED subiu a taxa básica de juros de 25 bps para 50 bps e disse que ela deve continuar
aumentando nas próximas reuniões. O PMI da zona do EURO divulgado em março superou as expectativas e o
mercado, até o momento, continua sinalizando o crescimento da atividade. A inflação acelerou para uma alta
recorde, e deverá obrigar o BCE a uma postura mais ortodoxa na condução da política monetária. Na China, o
PMI de março surpreendeu negativamente, com os índices de manufaturas e de não manufaturas ficando na
zona de contração. O fraco resultado em março, mês que é tipicamente bom para a indústria, por conta do
retorno das atividades após o ano novo chinês, evidenciou os efeitos dos recentes lockdowns em que foram
submetidas grandes cidades chinesas, que sofreram com o aumento dos casos de COVID. No Brasil, a atividade
em queda e a inflação em alta seguem desafiando o Banco Central. Como esperado, o COPOM aumentou a SELIC
em 100 bps. Além disso, surpreendeu ao indicar um novo aumento de 100 bps na sua próxima reunião.
Seguimos com as posições em Petro, Vale, tomados em juros americanos e posições equilibradas em bolsa
americana e bolsa Brasil.

Retorno no mês: -1,25% Retorno no ano: 2,46% Retorno 12M: 3,79% Retorno 24M: 4,79%

Seguimos com nosso risco mais concentrado em ações, ampliando a participação no mercado local 
e reduzindo um pouco mais a exposição no mercado americano. A distribuição da performance 
nessa classe de ativo também foi distinta, com destaque positivo para ações no Brasil e negativo 
para ações americanas. O grande destaque de performance no mês foram as posições em juros nos 
mercados local e americano. Nosso entendimento é que o equilíbrio entre uma posição comprada 
em ações selecionadas, aliada a exposição tomada em juros americanos oferece boa combinação 
de ganho potencial e proteção para um cenário de inflação. Nas demais classes de ativos, os 
resultados foram levemente positivos para commodities e levemente negativos para moedas. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 24.029.438/0001-60

ADAM MACRO II

Retorno no mês: -1,20% Retorno no ano: 2,73% Retorno 12M: 5,79% Retorno 24M: 6,91%

Seguimos com nosso risco mais concentrado em ações, ampliando a participação no mercado local 
e reduzindo um pouco mais a exposição no mercado americano. A distribuição da performance 
nessa classe de ativo também foi distinta, com destaque positivo para ações no Brasil e negativo 
para ações americanas. O grande destaque de performance no mês foram as posições em juros nos 
mercados local e americano. Nosso entendimento é que o equilíbrio entre uma posição comprada 
em ações selecionadas, aliada a exposição tomada em juros americanos oferece boa combinação 
de ganho potencial e proteção para um cenário de inflação. Nas demais classes de ativos, os 
resultados foram levemente positivos para commodities e levemente negativos para moedas. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 23.951.048/0001-80

ADAM MACRO STRATEGY II
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Retorno no mês: -0,91% Retorno no ano: 7,60% Retorno 12M: -10,90% Retorno 24M: 15%

No mês de Março de 2022, o fundo Apex Long Biased FIC FIM apresentou retorno de +3,48%
e o índice Ibovespa +6,06%. Os destaques positivos em termos absolutos foram em
Consumo Básico, Varejo, Energia e Transporte. Os destaques negativos em termos
absolutos foram em Bancos, Alimentos e Bebidas, Mineração e Papel e Celulose. O fundo
terminou o mês com uma exposição líquida de 58% e bruta de 162%. A exposição bruta
setorial do fundo está conforme a seguir: Financeiro e Outros 49,9%; Consumo Cíclico
20,5%; Consumo Não Cíclico 25,7%; Bens Industriais 22,2%; Utilidade Pública 11,9%;
Petróleo, Gás e Biocombustíveis 9,7%; Materiais Básicos 18,2%; Saúde 1%; Tecnologia da
Informação 0,3%; ETF 2,5% e Telecomunicações 0,2%.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 27.826.024/0001-50

APEX LONG BIASED

Retorno no mês: -0,92% Retorno no ano: 7,16% Retorno 12M: -12,19% Retorno 24M: 13,25%

No mês de Março de 2022, o fundo Apex Infinity apresentou retorno de +3,43% e o índice
Ibovespa +6,06%. Os destaques positivos em termos absolutos foram em Consumo Básico,
Varejo, Energia e Transporte. Os destaques negativos em termos absolutos foram em
Bancos, Alimentos e Bebidas, Mineração e Papel e Celulose. O fundo terminou o mês com
uma exposição líquida de 58% e bruta de 162%. A exposição bruta setorial do fundo está
conforme a seguir: Financeiro e Outros 49,7%; Consumo Cíclico 20,4%; Consumo Não Cíclico
25,7%; Bens Industriais 22,2%; Utilidade Pública 11,8%; Petróleo, Gás e Biocombustíveis
9,7%; Materiais Básicos 18,2%; Saúde 1%; Tecnologia da Informação 0,3%; ETF 2,5% e
Telecomunicações 0,2%.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 15.862.797/0001-03

APEX INFINITY LONG BIASED

Retorno no mês: 0,17% Retorno no ano: 3,23% Retorno 12M: -2,34% Retorno 24M: 2,36%

No mês de Março de 2022, o fundo Apex Equity Hedge apresentou retorno de +0,92% e o
CDI +0,92%. Os destaques positivos em termos absolutos foram em Consumo Básico,
Investimento no exterior, Varejo e Energia. Os destaques negativos em termos absolutos
foram em Bancos, Alimentos e Bebidas, Papel e Celulose e Utilidade Pública. O fundo
terminou o mês com uma exposição líquida de 9% e bruta de 182%. A exposição bruta
setorial do fundo está conforme a seguir: Financeiro e Outros 50,3%; Materiais Básicos
34,9%; Petróleo, Gás e Biocombustíveis 18%; Consumo Cíclico 17,6%; Consumo Não Cíclico
20,7%; Bens Industriais 18,4%; Utilidade Pública 14%; Saúde 5%; Tecnologia da Informação
0,9%; Telecomunicações 1,2% e ETF 1,5%.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 13.608.337/0001-28

APEX EQUITY HEDGE



11MONTHLY FUNDS REVIEW

APEX

14 de abril de 2022

Retorno no mês: -2,72% Retorno no ano: 11,53% Retorno 12M: -5,60% Retorno 24M: 36,41%

No mês de Março de 2022, o fundo Apex Ações teve retorno de +4,42% e o índice Bovespa 
+6,06%. Os destaques positivos em termos absolutos foram em Bancos, Consumo Básico, 
Mineração e Transporte. Os destaques negativos em termos absolutos foram em Serviços 
Financeiros, Papel e Celulose, Alimentos e Bebidas e Construção. Em termos relativos em 
relação ao índice Bovespa, os destaques positivos foram: Consumo Básico, Energia, 
Transporte e Saúde; e os negativos foram: Serviços Financeiros, Alimentos e Bebidas, 
Utilidade Pública e Indústria. A exposição está em 99% do PL e as 15 maiores posições 
representavam 85% do PL no final do mês. A exposição setorial do fundo está conforme a 
seguir: Financeiro e Outros 26,9%; Materiais Básicos 20,7%; Consumo Cíclico 13,5%; 
Petróleo, Gás e Biocombustíveis 13,3%; Bens Industriais 12,7%; Consumo Não Cíclico 6,8%; 
Utilidade Pública 4,3% e Saúde 0,8%.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 13.608.338/0001-72

APEX AÇÕES
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Retorno no mês: -0,35% Retorno no ano: -3,76% Retorno 12M: 19,61% Retorno 24M: 33,28%

O BTG AQR Long-Biased Equities FIC FIM IE apresentou uma rentabilidade de 4,54% em 
março. O fundo apresentou um retorno superior ao benchmark beta ajustado, que retornou 
1.6%. A partir de uma perspectiva temática, beta baixo e qualidade lideraram os ganhos, 
enquanto o tema valor prejudicou o excesso de retorno durante o mês.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 35.002.927/0001-45

AQR LONG BIASED



13MONTHLY FUNDS REVIEW

ARBOR

14 de abril de 2022

Retorno no mês: -5,98% Retorno no ano: -17,39% Retorno 12M: -23,92% Retorno 24M: 89,64%

Março foi mais um mês de alta volatilidade, como reflexo do desenvolvimento do 
conflito geopolítico e militar entre a Rússia e a Ucrânia. Essa guerra trágica torna ainda 
mais complexo o ambiente macroeconômico que, até recentemente, estava concentrado 
na inflação e na alta de juros nos EUA. Apesar de não buscarmos antever o 
desenvolvimento do cenário macro, em nossa análise as empresas do nosso portfólio 
estão bem posicionadas para navegar por esse período de incerteza e emergir mais 
dominantes no futuro. Isso porque, as ações em que investimos são de companhias 
líderes de mercado (muitas vezes oligopólios), que contam com crescimento secular e/ou 
receitas recorrentes, além de alta geração de caixa e balanços sólidos. Essas qualidades 
tornam essas empresas mais blindadas a um ambiente de inflação e de juros 
estruturalmente mais altos. E suas ações, se adquiridas a valuations descontados, 
também oferecem a mesma proteção quando são carregadas por um período 
suficientemente longo. Em um mercado com grandes oscilações de preço, procuramos 
nos concentrar apenas em novos fatos que alterem estruturalmente os fundamentos das 
empresas em que investimos e do nosso universo de cobertura. Em paralelo, 
observamos com cautela os deslocamentos de preços das ações dessas mesmas 
empresas. A matemática sempre prevalece: quando os fundamentos permanecem 
intactos e os preços caem, o retorno implícito do investimento aumenta. Apesar do 
desconforto causado pela volatilidade e apesar de ser impossível precisar o fundo de um 
sell-off, enxergamos retornos implícitos bastante elevados em diversas empresas com 
modelos de negócios extraordinários. O investidor paciente provavelmente será 
recompensado por se mover na contramão da incerteza e investir em empresas 
vencedoras no longo prazo. O Arbor Global Equities BRL é um fundo long-only, que não 
utiliza de alavancagem, é 100% investido e não busca cronometrar o mercado com 
alocações em caixa ou proteções. Entendemos que essa estratégia maximiza retornos ao 
mesmo passo que minimiza a probabilidade de perda permanente de capital no longo 
prazo, mas no curto prazo está disposta a volatilidade.

Na Arbor seguimos um horizonte de investimento de longo prazo, portanto não 
posicionamos o portfólio para um mês em particular. Nossos investimentos são sempre 
concentrados em empresas com modelos de negócios excelentes inseridas em tendências 
seculares. Hoje investimos principalmente nas seguintes tendências: e-commerce; 
entretenimento digital; fintech; rede social; semicondutores e software corporativo / 
computação na nuvem. Essas tendências são inevitáveis, irão perdurar por muito 
tempo, e as empresas vencedoras serão dominantes e muito valiosas. No meio do 
caminho, procuramos enxergar o que está precificado e investir quando encontramos 
margem de segurança para taxas de retorno elevadas para os próximos 3 a 5 anos.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 21.689.246/0001-92

ARBOR GLOBAL EQUITIES
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ARX

Em março, a conjuntura externa foi marcada pela deflagração do conflito bélico entre Rússia e Ucrânia
enquanto, na China, observou-se uma nova onda de lockdowns dentro de um contexto em que o país tenta se
afastar de uma política Covid . Como pano de fundo, o FED iniciou o já antecipado processo de
normalização da política monetária norte americana. O resultado da conjunção de tais fatores é um ambiente
extremamente volátil, principalmente no que diz respeito aos preços de commodities, que registraram suas
máximas históricas ao longo de março. No fim do mês, sinais positivos em torno de um possível acordo
incluindo a neutralidade da Ucrânia, assim como a sinalização de estímulos e uma agenda regulatória mais
market friendly por parte do governo chinês, contribuíram para redução dos prêmios de risco. Além disso,

fatores técnicos ligados a posicionamento e ao viés histórico altista dos ativos de risco após primeira alta de
juros norte americano podem ter contribuído positivamente para rápida recuperação dos mercados. Em nossa
visão, apesar de alguns desdobramentos positivos, o cenário internacional ainda prescreve cautela tanto
devido ao grau de incerteza em relação às negociações territoriais entre Rússia e Ucrânia, quanto aos
impactos negativos na oferta de produtos e matéria prima que sofreram disrupções significativas.
Paralelamente, o ambiente mais inflacionário fará com que o processo de elevação de juros nos Estados
Unidos, e entre outros, ocorra de forma mais rápida, podendo acelerar o aperto das condições financeiras e
dificultar o processo de soft landing das economias. No cenário doméstico, os primeiros dados de 2022
relativos à atividade econômica vieram abaixo das expectativas, mostrando dificuldades similares às que se
agravaram no ano passado, apesar da melhora marginal dos dados referentes ao quarto trimestre. Indústria e
varejo seguem prejudicados pela desorganização das cadeias produtivas globais e pela compressão da renda
real das famílias, questões que devem ser acentuadas pelo conflito no leste europeu. Adicionalmente,
atividades mais presenciais do setor de serviços sofreram com a redução da mobilidade urbana durante o
surto variante Ômicron. Mesmo com a atividade econômica abaixo do esperado, as pressões inflacionárias
mostram-se cada vez mais intensas por conta de novos choques que se somam aos que já vinham
pressionando os preços nos últimos meses. Diante do aumento substancial do preço do petróleo, a Petrobas
reajustou consideravelmente no início de março, gerando um impacto no grupo de preços administrados que
deverá ser observado no IPCA desse mês. Ademais, estamos observando uma elevação significativa na
inflação de alimentos, causada pelos eventos climáticos mais severos no país e pelo choque de preços de
commodities agrícolas relacionado à guerra entre Rússia e Ucrânia. Esses eventos contribuíram para elevar
de forma expressiva as expectativas de inflação para o horizonte relevante, reportadas no Relatório Focus do
BCB. Na tentativa de mitigar as pressões inflacionárias, o governo deu continuidade ao debate acerca de
mudanças tributárias que possam resultar em alívio dos preços. Os principais exemplos são a perspectiva de
ampliação na desoneração do IPI e a aprovação do projeto de lei que altera o método de cálculo do ICMS sobre
combustíveis e institui a desoneração do PIS e Cofins sobre diesel e gás de cozinha. Essas medidas ainda
enfrentam alguns obstáculos para surtirem efeito, como amarras legais e margem apertada das empresas. Por
outro lado, também tivemos uma maior movimentação por parte do governo para lançar medidas que
incentivam a atividade econômica principalmente via crédito - , o que vai de encontro ao aperto monetário
que tem sido efetuado pelo Banco Central. Na política monetária doméstica, o Copom anuncia uma elevação de
1p.p. da taxa básica de juros, para 11,75% ao ano, seguindo a sinalização dada na reunião de fevereiro. Além
disso, o Comitê sinalizou mais uma alta de 1p.p. na próxima reunião e indicou que deverá encerrar o ciclo de
alta nesse patamar, em 12,75% ao ano. De acordo com a comunicação do BCB, o Copom irá observar a
evolução dos choques recentes e, caso esses se provem mais persistentes ou maiores que o antecipado, poderá
ajustar o tamanho do ciclo de aperto. Nesse sentido, o Comitê condicionou a condução da política monetária a
trajetória futura do preço do petróleo. Em nossa visão, no entanto, é arriscado indexar as expectativas à
trajetória de uma variável que tem apresentado tanta volatilidade.
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Retorno no mês: 0,36% Retorno no ano: 3,10% Retorno 12M: 8,50% Retorno 24M: 14,16%

A combinação de elevada taxa Selic e volatilidade nos mercados domésticos e 
internacionais continuou empurrando os investidores para a segurança da renda fixa. No 
mês de março, beneficiada por este fluxo de recursos, a indústria de fundos dedicados a 
crédito privado voltou a observar uma captação líquida acima de R$ 20 bilhões, elevando 
a demanda por ativos de crédito e comprimindo os prêmios de risco da classe de ativos. O 
movimento de fechamento de spreads tanto em ativos tradicionais como nas debêntures 
de infraestrutura contribuiu para a performance dos portfólios de crédito trazendo os 
resultados de março mais uma vez acima do carrego líquido das carteiras. O destaque 
negativo ficou restrito aos setores mais cíclicos como varejo e construção civil onde o 
ambiente de elevada inflação tem pesado negativamente nos resultados das companhias. 
Ainda assim, dado a exposição limitada a estes setores, a contribuição consolidada do risco 
de mercado foi positiva no mês. O arrefecimento dos preços das commodities desde o pico 
observada nas semanas do conflito entre Rússia e Ucrânia, as sinalizações do BACEN de 
encerrar o ciclo de aperto monetário e a expressiva queda do dólar derrubaram a ETTJ, 
sobretudo nos vértices mais longos. Dado o nosso posicionamento de duration acima dos 
benchmarks, o risco de mercado trouxe uma contribuição positiva em março, mais do que 
devolvendo as perdas observadas em fevereiro. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 30.921.203/0001-81

ARX DENALI

Retorno no mês: 0,39% Retorno no ano: 3,24% Retorno 12M: 9,89% Retorno 24M: 18,16%

A combinação de elevada taxa Selic e volatilidade nos mercados domésticos e 
internacionais continuou empurrando os investidores para a segurança da renda fixa. No 
mês de março, beneficiada por este fluxo de recursos, a indústria de fundos dedicados a 
crédito privado voltou a observar uma captação líquida acima de R$ 20 bilhões, elevando 
a demanda por ativos de crédito e comprimindo os prêmios de risco da classe de ativos. O 
movimento de fechamento de spreads tanto em ativos tradicionais como nas debêntures 
de infraestrutura contribuiu para a performance dos portfólios de crédito trazendo os 
resultados de março mais uma vez acima do carrego líquido das carteiras. O destaque 
negativo ficou restrito aos setores mais cíclicos como varejo e construção civil onde o 
ambiente de elevada inflação tem pesado negativamente nos resultados das companhias. 
Ainda assim, dado a exposição limitada a estes setores, a contribuição consolidada do risco 
de mercado foi positiva no mês. O arrefecimento dos preços das commodities desde o pico 
observada nas semanas do conflito entre Rússia e Ucrânia, as sinalizações do BACEN de 
encerrar o ciclo de aperto monetário e a expressiva queda do dólar derrubaram a ETTJ, 
sobretudo nos vértices mais longos. Dado o nosso posicionamento de duration acima dos 
benchmarks, o risco de mercado trouxe uma contribuição positiva em março, mais do que 
devolvendo as perdas observadas em fevereiro. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 30.910.553/0001-42

ARX VINSON
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Retorno no mês: 0,37% Retorno no ano: 3,24% Retorno 12M: 9,89% Retorno 24M: 18,16%

Em Março, o Augme 45 entregou um retorno nominal de 1,06%, equivalente a 115% do 
CDI. Considerando a performance por estratégia, nossa estratégia de carrego (ou HTM) 
entregou 1,34% no mês ou 146% do CDI, a de trading entregou 1,25% ou 135% do CDI e o 
caixa fez 0,85% ou 93% do CDI. No book de Trading, destaque para a remarcação da 
debênture de Ocean Pact Serviços Marítimos, OCNP13 (27,5k de PnL e 436% CDI), 
debênture de Smart Fit, SMFT16 (41,7k de PnL e 248% CDI) e debênture de Santo Antonio 
Energia STEN23 (80,3k de PnL e 264% CDI). No book de carrego (ou HTM), o destaque foi a 
remarcação do CRI Evolua (129k de PnL e 747% CDI). 

O Augme 45 termina Março com 56,5% alocados no book de Trading, 18,7% alocados no 
book HTM e 24,8% em Caixa. No comparativo mensal, tivemos redução da participação do 
book de Trading (-50bps) e no book HTM (-190bps) em favor do Caixa (+240bps). Parte do 
caixa segue represado visando novas oportunidades. No book de trading, tivemos novas 
alocações em bonds de companhias brasileiras, com retornos mais atraentes do que 
emissões locais. Já no HTM, temos priorizado ativos de infraestrutura e securitizações. O 
carrego do fundo encerra o mês em  CDI+2,08% para uma duration de 1,83 ano. Quanto à 
diversificação, o maior emissor do fundo representa 2,06% do Patrimônio Líquido e a 
carteira está com Índice de Herfindahl de 1,42%. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 14.273.118/0001-42

AUGME 45
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AZ QUEST

O mês foi marcado pela continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia, concomitante ao início de
conversações no sentido de encontrar uma resolução para o fim do conflito, contribuindo para um cenário de
maior inflação e menor atividade. Essa conjuntura foi o estopim para que o ECB começasse a mudar seu
discurso de retirada de estímulos monetários para um ritmo mais rápido, abrindo possibilidade de fim dos
programas de compra de ativos no 3º tri, o que possibilitaria uma alta nas taxas de juros ainda em 2022
(cenário cada vez mais provável). Nos EUA, o Fed subiu a taxa em 0,25%, e abriu de vez a possibilidade para
altas maiores nas próximas reuniões. No Brasil, a inflação mantém-se persistente e elevando o pico em 12
meses. Na última reunião, o BCB aumentou a SELIC em 1 p.p. para 11,75%, e indicou que para a próxima
reunião haverá um aumento de igual magnitude, encerrando assim o ciclo de altas com a taxa básica em
12,75%, nível suficiente para a convergência da inflação de 2023 à meta.

Retorno no mês: -3,20% Retorno no ano: 8,01% Retorno 12M: -10,09% Retorno 24M: 32,48%

O AZ Quest Ações fechou o mês de março em alta de 4,6%. Os setores que mais contribuíram 
foram Bancos, Varejo e Mineração, enquanto Petróleo & Petroquímica foi o principal 
detrator. Seguimos com maior exposição nos setores de Varejo, Bancos e Petróleo & 
Petroquímica.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 07.279.657/0001-89

AZ QUEST AÇÕES

Retorno no mês: -1,89% Retorno no ano: -2,92% Retorno 12M: -2,38% Retorno 24M: 42,56%

O fundo fechou o mês em alta de 2,3%. Os setores que mais contribuíram foram Elétricas, 
Serviços Financeiros e Varejo. Os principais detratores fora Bens de Consumo, Mineração e 
Assistência Médica. Seguimos com maior exposição líquida comprada, principalmente, nos 
setores de Bancos, Elétricas e Varejo, e vendida em Bens de Consumo.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 13.974.750/0001-06

AZ QUEST TOP LONG BIASED
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Retorno no mês: 0,29% Retorno no ano: 0,42% Retorno 12M: 4,72% Retorno 24M: 1,10%

Os setores que mais contribuíram para o resultado foram Elétricas, Varejo e Telecom & IT, 
enquanto Petróleo & Petroquímica, Serviços Financeiros e Bens de Consumo foram os 
principais detratores. Seguimos com exposição líquida comprada, principalmente, em 
Bancos, Elétricas e Telecom & IT, e vendida em Bens de Consumo, Assistência Médica e 
Rodovias.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 14.812.722/0001-55

AZ QUEST TOTAL RETURN

Retorno no mês: 0,7% Retorno no ano: 5,43% Retorno 12M: 6,19% Retorno 24M: 9,75%

A maior contribuição positiva para o fundo veio das posições vendidas na parte curta da 
curva DI, principalmente via opções de COPOM, que se beneficiaram das comunicações do 
BCB no final do mês. A posição comprada em Real também apresentou contribuição 
relevante, assim como as demais exposições em moedas, que foram compra de Dólar 
Australiano e venda de Euro. Junto à venda do Euro, outra posição que contribuiu muito 
positivamente no mês foi a compra das taxas de juros europeias. As posições em renda 
variável resultaram em ganhos no mercado doméstico (com os fundos levemente 
comprado em Ibovespa ao longo do mês), e perdas na parte internacional acumuladas 
principalmente através da compra do MSCI China e venda de bolsas americanas (tanto S&P 
quanto Nasdaq). Por fim, houve uma perda relevante no começo do mês em posições 
vendidas na inflação implícita, que foram zeradas.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 04.455.632/0001-09

AZ QUEST MULTI
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Retorno no mês: 0,32% Retorno no ano: 1,65% Retorno 12M: 4,53% Retorno 24M: 3,24%

Os setores que mais contribuíram para o resultado foram Varejo, Agronegócio e Telecom & 
IT, enquanto Petróleo & Petroquímica, Serviços Financeiros e Bens de Consumo foram os 
principais detratores. Seguimos com exposição líquida comprada, principalmente, em 
Bancos, Petróleo & Petroquímica e Telecom & IT, e vendida em Bens de Consumo, 
Assistência Médica e Rodovias.

Posicionamento e Performance

MONTHLY FUNDS REVIEW

AZ QUEST

14 de abril de 2022

CNPJ: 09.141.893/0001-60

AZ QUEST EQUITY HEDGE

Retorno no mês: 0,5% Retorno no ano: 3,32% Retorno 12M: 9,01% Retorno 24M: 20,33%

O AZ Quest Altro teve um rendimento de +1,07% no mês de março, resultado em linha com 
a rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. No mercado local os destaques 
positivos foram as carteiras de bancários (LF e LFSN) e FIDC. Já a carteira de debentures 
hedgeadas teve uma rentabilidade negativa no mês. O resultado da parcela offshore foi 
positivo, ganhamos dinheiro nas posições de cash, os bonds corporativos performaram 
bem, e na posição de derivativos o resultado foi um pouco negativo. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 22.100.009/0001-07

AZ QUEST ALTRO

Retorno no mês: 0,45% Retorno no ano: 4,28% Retorno 12M: 11,18% Retorno 24M: 22,65%

O AZ Quest Debêntures Incentivadas teve um rendimento de +2,47% no mês de março, 
resultado abaixo do IMA-B5 (+2,61%). Ganhamos no posicionamento relativo entre os 
vértices da curva de juros e perdemos com a abertura dos spreads de crédito.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 25.213.405/0001-39

AZ QUEST DEBÊNTURES INC.
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Retorno no mês: 0,38% Retorno no ano: 3,06% Retorno 12M: 8,21% Retorno 24M: 18,28%

O AZ Quest Luce teve um rendimento de +1,01% no mês de março, resultado acima da 
rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. As diversas estratégias 
apresentaram bons resultados no mês, com destaque novamente para as carteiras de LF e 
LFSN.

Posicionamento e Performance

MONTHLY FUNDS REVIEW

AZ QUEST

14 de abril de 2022

CNPJ: 23.556.185/0001-10

AZ QUEST LUCE
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BLACKROCK

Em um horizonte tático, estamos underweight em títulos governamentais e preferimos ações em vez de crédito,
em um ambiente inflacionário. Muitas empresas dos mercados desenvolvidos foram capazes de repassar os
aumentos de custos, e vemos que as baixas taxas de juros reais, a proteção da retomada econômica e as valorações
razoáveis, em conjunto, favorecem as ações. Saímos do nosso overweight das ações europeias, pois vemos que o
choque da energia está afetando aquela região de forma mais contundente. Além disso, os preços tiveram um
rebote depois de terem atingido as mínimas do ano. Vemos ainda que o choque está criando necessidades de
investimento, tanto na energia tradicional quanto na renovável, no curto prazo. A transição requer que o mundo
migre de uma matriz energética com tons marrons para uma com tons verdes, na nossa opinião. Em um horizonte
estratégico, temos defendido que a ruptura de paradigmas das preferências dos investidores a caminho da
sustentabilidade desencadearia uma nova e substancial precificação dos ativos em todos os setores ao longo do
tempo. É por esse motivo que incorporamos as mudanças climáticas nas nossas premissas de risco e retorno. Agora
temos evidências dessa precificação, e acreditamos que a maior parte ainda está por vir. Isso não significa que os
ativos sustentáveis venham a subir sempre, mas acreditamos que deve contribuir para seu desempenho ao longo
do tempo. Os dados da inflação dos EUA de fevereiro mostraram que os aumentos de preços se aproximam das
máximas de 40 anos. O relatório mostrou um retorno ao setor de serviços e uma redução no consumo de produtos,
à medida que a economia se recupera. Os dados do emprego mostraram um mercado de trabalho robusto.
Pensamos que o Fed normalizará a taxa básica de juros e será capaz de pôr em prática as suas projeções deste ano,
mas, posteriormente, poderá dar uma pausa para avaliar os efeitos sobre o crescimento. Acreditamos que o
acumulado final dos aumentos dos juros neste ciclo será historicamente baixo, considerando os níveis da inflação.

Retorno no mês: 0,05% Retorno no ano: 2,25% Retorno 12M: 5,35% Retorno 24M: 21,85%

A estratégia do fundo consiste em adotar posições long/short em eventos corporativos 
mais concretos (hard), eventos menos concretos (soft) e posições em crédito. No mês de 
mar;o, nossa estratégia, foi mais uma vez positiva, com contribuição das 3 sub-classes 
hard, soft e crédito ao portfólio. O maior contribuidor foi dentro dos eventos menos 
concretos com Brookdale Senior Living. O maior detrator foi na classe eventos concretos 
com a fusão da NortonLifeLock e Avast.

No final do mês, a estratégia se mantém construtiva em todas as classes de eventos 
corporativos, e fechou com uma posição ajustada de 51% em eventos mais concretos 
(hard), 39% nos eventos menos concretos (soft) e 10% em crédito. O time continua 
construtivo para as oportunidades em todas as 3 categorias.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 33.361.657/0001-33

BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN
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BNP PARIBAS

Passando o pico de incerteza e aversão ao risco em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia, o mercado
internacional voltou a se preocupar com a inflação. Em março, os investidores estrangeiros procuram
proteção em ativos reais, comprando commodities e bolsas cuja composição possui maior exposição à
commodities e vendendo títulos que vêm perdendo valor, como o tesouro americano e bonds europeus. Nesse
pano de fundo, observamos o movimento significativo de abertura de juros dos Estados Unidos, com a taxa de
2 anos subindo 90bps em março para 2,33% e a taxa do Fed, que em sua última reunião iniciou o ciclo de alta
de juros com um movimento de +25bps, levando a taxa (meta) para o intervalo entre 0,25% e 0,50%. Além
disso, o discurso recente de diversos membros do FOMC abriu caminho para uma aceleração do ritmo de
normalização da política monetária, o que fez o mercado passar a precificar altas de +50bps para as próximas
reuniões. O Brasil foi um dos principais beneficiados por esse movimento de busca por proteção contra a
inflação. Em março, nossa taxa de câmbio saiu de valores próximos a R$5,15 para R$4,75. Considerando o
carrego, o BRL apresenta um retorno próximo de 20% desde o início do ano, recebendo o título de melhor
moeda nesse período. Além disso, o fluxo de capital estrangeiro para a bolsa brasileira também se destaca
entre os demais ativos globais. Até o final de março, a B3 registrou a entrada R$64 bilhões, superior ao fluxo
total do ano passado. Entretanto, mesmo contabilizando essa melhora do câmbio, nossa visão para a inflação
doméstica ainda é pessimista. Grande parte do aperto da política monetária surgirá efeito sobre nossa
demanda e inflação apenas a partir do 2º semestre desse ano. Enquanto isso, nos próximos meses,
continuaremos convivendo com uma inflação bastante pressionada. De acordo com as nossas projeções, a
inflação deve continuar flutuando em torno de 10% até agosto com pico em abril, atingindo 12% na variação
anual e desacelerando posteriormente até fechar o ano em 7,2%.

Retorno no mês: -1,24% Retorno no ano: -6,13% Retorno 12M: 2,49% Retorno 24M: 14,32%

The BNP Paribas Target Risk Balanced fund recorded a negative performance in February, 
marking a decline of -2.21%. After the recognition on Monday evening 21 of the two self-
proclaimed republics of Donbass, Vladimir Putin's decision to launch a vast armed 
offensive in Ukraine surprised by its speed. Volatility has risen sharply in financial 
markets accompanied by a sharp rise in commodity prices characteristic of periods of 
geopolitical stress. Due to greater geographical proximity, European assets have been 
particularly affected. In addition, the major central banks reaffirmed their willingness to 
exit their ultra-accommodative monetary policies concerned about inflationary pressures. 
Against this backdrop of instability, European and emerging market equities significantly 
underperformed other geographies. On the bond markets, higher than expected inflation 
resulted in a tension in sovereign rates and then a spread in credit spreads, which had a 
negative impact. As for diversification assets, listed real estate and absolute return 
strategies contributed negatively, while commodities appreciated sharply. In addition, our 
optional hedging positions in equity markets have appreciated. The structure of the 
portfolio changed during the month, taking into account a more volatile market regime. 
In particular, we have reduced exposures to European and US equities as well as 
corporate bonds. Finally, the overall profile of the fund is becoming more cautious, with 
exposures below long-term averages on equities and bonds." 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 26.845.868/0001-86

ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC
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Retorno no mês: -7,04% Retorno no ano: -28,89% Retorno 12M: -18,61% Retorno 24M: 41,39%

FUND PERFORMANCE: The BNP Paribas US Growth fund and its benchmark, the Russell 1000 
Growth Index, both rebounded from a slow start to the year. While both had their best 
months of the year, the BNP Paribas US Growth fund lagged its benchmark by 1.40%. Stock 
selection in the information technology sector was the dominant detractor, while positioning 
in the industrials sector also weighed on performance. Like many alternative energy 
companies, First Solar (FSLR) saw shares race higher throughout the month as geopolitical 
tensions between Russia and Ukraine escalated and oil prices continued to surge higher. 
Business for solar companies had already been growing prior to the recent concern about the 
future of energy supplies, but with prices for fossil fuels hitting their highest prices since 
2008, alternative energy has moved into the spotlight. Many investors are seeing the 
potential for increased solar generated capacity to help provide energy independence in the 
long term. 
top contributor as many tech stocks underperformed in March. Without much news in the 
month, it is assumed that investors were concerned that the conflict in Ukraine could lead to 
widespread geopolitical instability. Shares also may have dragged as rival smartphone 
chipmaker MediaTek made several large announcements at the Mobile World Congress, an 
annual trade show held in Spain. MediaTek is clearly making a move to steal Qualcomm's 
market share in medium and high-end devices. The Taiwanese chipmaker has already 
established itself as a competitor in budget phones, but this new announcement casts doubt 
on Qualcomm's dominance in a key area. Per usual, Tesla Inc (TSLA) was heavily involved in 
the news over the last month. With shares rallying and the fund having a large underweight 
to the American automotive company, Tesla was the top detractor in the month. Shares 
increased as the company requested an increase in the number of authorized shares of 

stock dividend. The company also announced the opening of the Berlin Gigafactory, which is 
the first European hub for Tesla. The manufacturing plant is the biggest investment in a 
German car plant in recent history. Tesla also had tailwinds from the volatility in oil prices 
lifting demand for alternative energy vehicles. As mentioned above, the tech and semi-
conductor trade lagged in the month of March due to concerns over slowing PC demand and 
the potential impacts of a recession on the semi cycle. Shares of Advanced Micro Devices 
(AMD) fell with this backdrop, as well as with investment bank Barclays downgrading the 
stock. Although the analyst report did admit that AMD is still growing strongly. We still 
remain very positive on AMD, and believe the semiconductor company should see outsized 
growth in the data center and enterprise business lines, that can offset any weakness by 
consumer demand. Signature Bank (SBNY) was another top detractor in the month of 
March. Without any company specific news it is assumed that shares suffered largely in part 
to surrounding macro factors. Due to its blockchain payment platform, which is also 
associated with client adoption of crypto investing, the bank has been underperforming like 
many other high growth stocks in March. Not only has the growth trade struggled in 2022, 
but the financials sector was one of the worst performing sectors in the month. Despite the 
pullback, the fund remains optimistic on the bank and has done well with the name since 

initiating the position a year ago.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 11.147.668/0001-82

ACCESS USA COMPANIES
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Retorno no mês: -2,81% Retorno no ano: -5,54% Retorno 12M: Retorno 24M:

No mês de março o índice S&P teve um valorização de 3,58%. Depois de uma performance 
negativa mês passado pelo temor dos investidores com o atraso do FED na condução da 
política monetária para conter a inflação e a invasão russa na Ucrânia, em março, o índice 
mostrou reação e conseguiu se recuperar. O discurso do FED, assumindo a possibilidade de 
aumentar o passo de altas de 25 para 50 basis points, por enxergar uma economia mais 
forte e um avanço nas conversas de acordo entre russos e ucranianos foram eventos 
positivos para o mercado global de ações. Como consequência desse ambiente mais ameno, 
tivemos o VIX voltando para abaixo dos 20 pontos, um patamar de mais normalidade. 

Como consequência desse ambiente mais volátil tivemos o VIX novamente acima dos 30 
pontos, refletindo as indefinições de quanto tempo e quais desdobramentos essa guerra 
pode atingir. Seguimos com a posição principal do fundo que é comprada nos futuros 
curtos de S&P e nos títulos de títulos do governo local, buscando uma rentabilidade que 
supere a performance do índice S&P, que mesmo em um ambiente tão incerto, tem 
mostrado recuperação. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 40.885.985/0001-02

BNP S&P INDEX BRL

Retorno no mês: -3,97% Retorno no ano: -21,42% Retorno 12M: -14,46% Retorno 24M: 24,68%

Em fevereiro o fundo investido sofreu uma queda de 2,78% em resposta a 2 fatores totalmente 
diferentes: o primeiro foi os principais bancos centrais que reafirmaram as intenções em 
abandonar suas políticas monetárias ultra acomodatícias. O segundo fator, foi a invasão da 
Ucrânia em 24 de fevereiro, o qual rapidamente atraiu anúncios de sanções pesadas contra a 
Rússia.  Na bolsa de Moscou, a qual permaneceu fechada em 28 de fevereiro, o índice MOEX 
perdeu 30% e o rublo caiu 26,3% em relação ao final de janeiro. Essa queda deu-se após o anúncio 
da exclusão de diversos bancos russos do sistema de mensagens de transações financeiras, SWIFT 
e o bloqueio de reservas cambiais do Banco Central da Rússia mantidas no exterior.  Globalmente, 
somente os setores de energia e materiais conseguiram obter ganhos em fevereiro, enquanto 
setores defensivos (telecomunicação, bens de consumo e saúde) apresentaram quedas modestas. 
Na zona do euro, os setores cíclicos e financeiros (consumo discricionário e tecnologia) 
apresentaram as maiores quedas.  Do ponto de vista setorial, nossa seleção de ações teve 
contribuição positiva, enquanto a alocação por setor prejudicou o desempenho do fundo. Em 
relação a divisão geográfica, Canadá e Cingapura, por estarem com exposição acima do 
benchmark, tiveram performance positiva.  As ações selecionadas do setor financeiro foram as 
que mais contribuíram para a performance relativa do fundo, enquanto que as ações dos setores 
de materiais, saúde e bens de consumo foram as que mais contribuíram para a performance 
negativa do fundo.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 07.657.641/0001-62

ACCESS EQUITY WORLD
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Retorno no mês: -2,68% Retorno no ano: 6,75% Retorno 12M: -12,55% Retorno 24M: 46,60%

O fundo apresentou uma forte performance no mês de março porém underperformando o 
benchmark. Na performance relativa contra o benchmark os grandes detratores de 
resultado foram nossos ativos Core, que tinham performado bem em meses anteriores, em 
março acabaram ficando para trás do índice. Por outro lado, ativos mais atrelados a 
commodities foram bem e alguns ativos mais beta também. Como mencionado 
anteriormente, estamos buscando ativos com maior exposição a geração de caixa de curto 
prazo. Múltiplos menores, somente como exemplo, nossa estimativa de Preço / Lucro do 
portfolio está abaixo de 10x 2022, enquanto o benchmark apresenta algo em torno de 12x. 

Posicionamento e Performance
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CNPJ: 11.108.013/0001-03

BNP SMALL CAPS

Retorno no mês: -0,06% Retorno no ano: 2,64% Retorno 12M: 3,93% Retorno 24M: 14,02%

O fundo teve retorno positivo, em linha com o IMA-B. Dentro da volatilidade observada 
durante o mês, tivemos uma abertura no trecho curto da curva de juros e um fechamento 
na parte intermediária/longa. Na curva de juro real, houve fechamento de taxa, com efeito 
maior nos papeis de curto prazo, que nos gerou um pequeno alfa por conta de nossa 
posição ativa. 

Manteremos posições aplicadas na parte intermediária e longa da curva de juros nominal, e 
na parte curta da curva de juro real; e reduzimos o risco aplicado na parte intermediária da 
curva real. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 05.104.498/0001-56

BNP INFLAÇÃO

Retorno no mês: 0,35% Retorno no ano: 2,99% Retorno 12M: 8% Retorno 24M: 9,54%

O Fundo teve desempenho positivo e superior ao CDI, aproveitando o bom carregamento 
dos ativos de crédito bancário. O mercado secundário voltou a fechar os níveis dos spreads 
abaixo de CDI + 1,00% para os papeis entre um e dois anos de prazo. O fundo segue com 
carregamento atrativo de CDI+1,05% a.a. e com prazo médio da carteira em 1,5 anos. 
Manteremos alocação entre 75-85% em instituições financeiras de primeira linha, CDBs e 
Letras Financeiras, aproveitando do carrego dos papéis.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 09.636.393/0001-07

BNP MATCH DI
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Retorno no mês: -2,41% Retorno no ano: 13,37% Retorno 12M: -3,35% Retorno 24M: 40,14%

O BNP Action apresentou performance positiva, tanto no absoluto quanto que no relativo ao 
benchmark. Se por um lado nossos ativos Valor performaram pior que o benchmark, por 
outro lado, alguns ativos bottom up, contribuíram bem para o nosso resultado ao longo do 
mês. Podemos destacar os ativos de supermercados e ativos de Utilities. 

Como mencionado anteriormente, estamos buscando ativos com maior exposição a geração 
de caixa de curto prazo. Múltiplos menores, somente como exemplo, nossa estimativa de 
Preço / Lucro do portfólio está ao redor de 7,5x 2022 abaixo do benchmark. 

Posicionamento e Performance
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CNPJ: 12.239.939/0001-92

BNP ACTION

Retorno no mês: 0,15% Retorno no ano: 3,31% Retorno 12M: 9,35% Retorno 24M:

O fundo teve desempenho muito positivo no mês. O fechamento da curva de juros real 
ajudou a performance e a estabilidade dos spreads contribuiu com o movimento positivo. 
Os papeis isentos seguem muito demandados. O carrego do fundo está muito atrativo acima 
de IPCA + 5,70% e com duration média da carteira em 3,5 anos. 

Manteremos nossa carteira bem diversificada nos setores e nas empresas. 

Aproveitaremos oportunidades para alocar em empresas com bom risco x retorno. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 38.443.033/0001-89

BNP DEBÊNTURES INC.

Retorno no mês: 0,35% Retorno no ano: 3,17% Retorno 12M: 8,72% Retorno 24M: 13,97%

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 da carteira de crédito está 
próximo a CDI+1,40% a.a. para uma duration média de 2 anos. 

Estamos confortáveis com o risco de crédito da carteira e manteremos nosso nível de 
alocação em ativos próximo a 90% do Patrimônio Líquido. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 21.185.984/0001-00

BNP RUBI 
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Retorno no mês: 0,29% Retorno no ano: 3,12% Retorno 12M: 7,04% Retorno 24M: 11,23%

O fundo teve retorno positivo e gerou alfa em relação ao CDI. Dentro da volatilidade 
observada durante o mês, tivemos uma abertura no trecho curto da curva de juros e um 
fechamento na parte intermediária/longa, nossas posições ativas mais distribuídas no 
trecho médio e longo da curva nominal nos geraram um alfa em relação ao benchmark. Na 
curva de juro real, houve fechamento de taxa, com efeito maior nos papeis de curto prazo, 
que também nos gerou alfa por conta de nossa posição ativa. Manteremos posições 
aplicadas na parte intermediária e longa da curva de juros nominal, e na parte curta da 
curva de juro real; e reduzimos o risco aplicado na parte intermediária da curva real. 

Posicionamento e Performance
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CNPJ: 02.539.921/0001-52

BNP RENDA FIXA

Retorno no mês: -0,16% Retorno no ano: 2,23% Retorno 12M: Retorno 24M:

O fundo BNP Sigma FIM apresentou retorno de 1.95% no mês contra CDI acumulado de 
0.92% no mesmo período. A posição em juros nominal auferiu resultado positivo no mês. A 
utilização de risco na ponta se encontra em 35 bps de VaR diário. Descrição das Posições: 
Iniciamos o mês de Março com posição tomada em 4PLs, no acumulado o fundo obteve 4% 
de retorno até meados do mês, até que foi stopado por speedline de tendência. Terminamos 
o mês aplicado em 1PL. Vale ressaltar que apesar do viés continuar bonificando posições 
tomadas, o sinal reduziu consideravelmente. Acompanhamento do Passivo: O fundo BNP 
Sigma FIM na ponta encontra-se com R$14MM.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 43.122.444/0001-02

BNP SIGMA
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BTG PACTUAL

O mês de março foi marcado por uma alta do preço das commodities, levando a uma forte apreciação do Real.
A moeda brasileira apreciou quase 9% em março, acumulando valorização de 17,6% no primeiro trimestre.
Além disso, os indicadores econômicos melhores do que o esperado desde o fim do ano passado provocaram
uma revisão positiva para as expectativas do PIB de 2022 de 0,3% para 0,5%, valor agora em linha com a
nossa projeção. Essa perspectiva de melhora do crescimento econômico, aliada à alta do preço das
commodities, impulsionou o BRL e a bolsa brasileira. Revisamos o saldo comercial do Brasil para quase $90bi
nesse ano e agora projetamos um superávit em conta corrente de 0,4% do PIB. Nas nossas contas, a taxa de
câmbio que equilibra a conta corrente é de R$4,15 por dólar. Portanto, acreditamos que o ambiente favorável
deve contribuir para a moeda convergir para o equilíbrio. No Brasil, continuamos observando inflação acima
do esperado. A inflação de março e abril devem acumular alta de 2,80% ante 2,23% projetado pelo Banco
Central, por exemplo, o que deve provocar uma nova alta das expectativas de inflação. Embora o Banco
Central tenha indicado que a alta de 100 pontos-base da próxima reunião (maio) será a última do ciclo, nossa
avaliação é que a inflação bem acima do esperado pode levar o BC a entregar uma alta adicional de juros de 50
pontos-base na reunião de junho. Nos EUA, houve uma nova reprecificação da curva americana devido à
perspectiva de: (i) inflação alta por mais tempo e; (ii) mercado de trabalho muito apertado. A taxa de
desemprego recuou em março para 3,6%, de 3,8%, valor próximo da taxa projetada pelo Fed para o fim desse
ano. O salário acelerou para 0,4% por mês, atingindo a varação de 5,6% na comparação anual. Indicadores
antecedentes do mercado de trabalho indicam que a taxa de desemprego deve recuar para 2%, valor bem
abaixo da taxa de desemprego de equilíbrio estimada pelo Fed de 4%. Nossos modelos de regra de política
monetária indicam que a taxa de juros deveria subir para pelo menos 4,5% para trazer a inflação para meta
em 2025. Escrevemos no mês passado que o conflito na Ucrânia provocaria uma diferenciação entre os países,
já que os produtores de commodities com pouca exposição aos países envolvidos no conflito poderiam ser
beneficiados, como é o caso do Brasil. Sobre o conflito na Ucrânia é importante ressaltar que a tensão
diminuiu consideravelmente durante as últimas semanas. Apesar de ainda existirem divergências claras
entre Rússia e Ucrânia, as negociações têm progredido, sendo talvez possível chegar a um cessar fogo nos
próximos meses. Tendo em vista estes esforços diplomáticos e os aparentes desafios militares que a Rússia
encontrou, a probabilidade de a situação escalar para um hipotético conflito entre a OTAN e a Rússia nos
próximos meses também diminuiu. O risco geopolítico parece, portanto, ter reduzido. No entanto, as relações
econômicas entre Rússia/Ucrânia e o resto do mundo seguirão muito afetadas, mantendo uma pressão
elevada sobre a inflação mundial dado o peso destes países na produção de commodities agrícolas e
energéticas. Na Europa, alguns dados começaram a mostrar uma grande piora no sentimento por conta do
conflito na Ucrânia, especialmente na Alemanha, reforçando as revisões pra baixo no crescimento para o PIB
desse ano (para 2% este ano, valor agora em linha com a nossa projeção). No entanto, a inflação seguiu
surpreendendo, alcançando 7.5% em março, um pouco mais rápido do que esperávamos, ainda que
principalmente por conta de energia. No início do mês, o BCE (Banco Central Europeu) surpreendeu os
mercados sendo muito mais hawkish do que o esperado, reafirmando a intenção de terminar com o programa
de compra de ativos no terceiro trimestre em função da piora do cenário de inflação. Dada a menor
sensibilidade à piora de atividade por parte do BCE, parece novamente plausível o cenário que tínhamos
projetado antes do conflito geopolítico, com duas altas de juro de 25 pontos-base previstas para este ano.
Acreditamos que o BCE possa continuar elevando a taxa de juros no próximo ano até 0.75%, mas seguimos
vendo um cenário de juros menor do que nos Estados Unidos, com diferenciação entre os dois países. A piora
da pandemia na China também adicionou pressões inflacionárias no último mês. Novas restrições de
mobilidade obrigaram o fechamento de partes de algumas indústrias e vimos novamente aumento de
congestionamento de portos comerciais. Esperamos uma melhora para o mês de abril, porém ainda não houve
pico no número de casos. A queda de atividade no mês de março deve compensar as surpresas positivas dos
dados de janeiro e março, de modo que mantivemos a projeção de crescimento de 4.9% para este ano, mas
agora com perspectiva de viés de baixa. Esta piora deve pressionar ainda mais as autoridades para novas
rodadas de estímulos. Na nossa avaliação, é provável que o banco central Chinês corte novamente a taxa de
juro de juro no segundo trimestre em pelo menos 10bps.
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Retorno no mês: 0,16% Retorno no ano: 5,14% Retorno 12M: -11,16% Retorno 24M: 13,34%

O Absoluto LS subiu 1,4% (155% do CDI) em março. Os principais destaques positivos do mês foram: (i) o 
portfólio local, sendo que os principais destaques positivos foram Cosan (+12,0%), Raízen (+23,1), Assaí 
(+21,0%) e Gerdau (+21,9%). No caso de Cosan e Raízen, as ações foram impulsionadas pela alta no preço do 
petróleo refletindo em boas perspectivas para o preço do etanol por serem bens substitutos. Além disso, 
outro fator que suportou a performance das ações da companhia foi o desempenho das ações da Rumo, 
refletindo a perspectiva de bons resultados para a companhia uma vez que ela se beneficia do ganho de 
competitividade versus o modal rodoviário em um cenário de alta no preço do diesel e das boas perspectivas 
para as próximas safras de soja e milho, com a margem do produtor perto das máximas históricas dada a 
tendência de alta dos preços da commodities agrícolas. Com relação ao Assaí, as ações ficaram suportadas 
pelas indicações de retomada da atividade no setor de atacarejo, após um 4T21 mais fraco que o esperado, 
com melhora nos volumes de fevereiro e março. Isso demonstra a resiliência do formato em meio a um 
cenário econômico desafiador. Além disso, a possível reaceleração da inflação de alimentos por conta do 
cenário conturbado de commodities agrícolas impactado pelo conflito entre Rússia e Ucrânia poderia levar a 
uma nova leva de migração para o segmento de atacarejo, beneficiado pela proposta de valor e capacidade 
de estocagem/negociação dos produtos. Por fim, com relação a Gerdau, as ações se beneficiaram do aumento 
de preços no mercado internacional com vergalhão na Turquia subindo 25% no mês de março. Isso permite 
à empresa promover mais uma rodada de aumentos de preço no mercado doméstico a partir de abril, uma 
vez que o vergalhão produzido no mercado interno encontra-se com desconto de até 10% em relação ao 
material importado. Além disso, apesar da demanda doméstica estar mais fraca nesse início de ano, os 
resultados da divisão americana continua surpreendendo positivamente com margens acima da média 
histórica; e (ii) a estratégia global com destaque para o setor de óleo.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 14.799.785/0001-19

BTG ABSOLUTO LONG SHORT

Retorno no mês: 0,63% Retorno no ano: 4,52% Retorno 12M: 3,65% Retorno 24M: 10,32%

março. No ano e em 12 meses, o Discovery apresenta rentabilidade de 3,86% (ou 159% do 
CDI) e 4,34% (ou 68% do CDI), respectivamente.

Na parte de renda fixa e moedas, a posição tomada na parte intermediária da curva de 
juros americana foi a mais relevante para performance dos fundos. As demais posições, 
em Brasil, Chile, Colômbia e câmbio, foram pouco relevantes.

O mês de março foi marcado por uma alta do preço das commodities, levando a uma forte 
apreciação do Real. A moeda brasileira apreciou quase 9% em março, acumulando 
valorização de 17,6% no primeiro trimestre. Além disso, os indicadores econômicos 
melhores do que o esperado desde o fim do ano passado provocaram uma revisão positiva 
para as expectativas do PIB de 2022 de 0,3% para 0,5%, valor agora em linha com a nossa 
projeção. Essa perspectiva de melhora do crescimento econômico, aliada à alta do preço 
das commodities, impulsionou o BRL e a bolsa brasileira. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 01.214.092/0001-75

BTG DISCOVERY
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Retorno no mês: 0,36% Retorno no ano: 3,37% Retorno 12M: 9,64% Retorno 24M: 14,84%

No mês de Março o BTG Pactual Crédito Corporativo apresentou rentabilidade de 1.15% 
(124.57% do CDI), alcançando 3.00% (123.60% do CDI) no ano e 9.31% (145.12% do CDI) 
em 12 meses. Presenciamos um quadro global agitado, ainda com desdobramentos a 
respeito dos ruídos geopolíticos entre Rússia e Ucrânia, além de discussões do BC 
brasileiro sobre o aumento da Selic e a rota a ser adotada nas próximas reuniões frente a 
uma inflação ainda elevada e com perspectivas negativas. Vimos também discussões 
sobre o FED (BC americano), que reage na mesma condição e implementou uma primeira 
leva de aperto monetário. A combinação de tais fatores, ainda que tenhamos um 
ambiente inflacionário turbulento, trouxe maior clareza dos trilhos do mercado e 
perspectivas para os próximos meses, de modo que ativos locais como bolsa, real e 
títulos públicos tivessem forte mês em termos de apreciação, favorecidos também pelo 
volume de entrada de recursos no país. Do lado do crédito, vimos um cenário também 
técnico muito positivo, ainda que spreads tenham apresentado pequena variação em 
relação ao mês anterior, o que entendemos como natural no sentido de acomodação. Do 
lado do mercado de crédito, vimos uma dinâmica muito positiva em termos de fluxo, 
que segue captando montantes expressivos, além de termos visto uma sinalização no 
sentido de aumento de ofertas primárias. Ainda que em volume inferior à captação, a 
retomada da janela de emissão de dívidas é saudável para a gestão dos fundos, por 
permitir giro de carteira e busca por novas assimetrias de risco e retorno. Vemos um 
calendário mais extenso principalmente para os meses de Abril e Maio, no sentido de 
que uma série de companhias já publicaram sua intenção de vir a mercado, bem como 
seus respectivos termos, enquanto outras estão em estágio de sondagem de interesse dos 
investidores. Em março fomos ativos em pontuais ofertas, caso de Localiza, mas 
seguimos vendo o mercado secundário como um vetor importante de alocação, nos 
permitindo manter níveis confortáveis de alocação e caixa, bem como uma carteira 
balanceada em termos de risco. Imaginamos aumentar nosso apetite por novas emissões 
ao longo das próximas semanas, uma vez que fomos bastante conservadores ao 
analisarmos as passadas, mas mantendo a inerente diligência, dado que entendemos que 
o cenário econômico ainda embute riscos para o segundo semestre. Ainda assim, 
mantemos tese construtiva para o mercado de crédito e expectativas para os próximos 
meses, considerando o ainda saudável nível de precificação e os confortáveis 
fundamentos das companhias. Principais pilares de resultado para o fundo foram as 
debêntures de SmartFit, JSL e Armac, além do beta da carteira em nomes com maior 
prazo, que tiveram bom comportamento no mês.
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Retorno no mês: 0,35% Retorno no ano: 3,16% Retorno 12M: 8,40% Retorno 24M: 14,26%

O Fundo Captalys Panorama FIC FIM Crédito Privado encerrou o mês de Março de 2022 
com um retorno de 1,100%, contra o CDI de 0,923%. No ano de 2022, o Fundo Captalys 
Panorama FIC FIM Crédito Privado acumula um retorno de 2,797% contra o CDI 
de 2,425%. O mês de março registrou um novo aumento da Taxa de Juros (1 ponto 
percentual) após o início da pandemia, saindo do seu menor patamar histórico de 2,00% 
ao ano em agosto de 2020 para 11,75% ao ano neste momento. Adicionalmente, o clima 
de tensão global se elevou com os conflitos bélicos no leste europeu. Como gestores, 
atentos ao momento atual, nossa estratégia de aumentar a alocação em ativos indexados 
ao CDI + Spread, vem demonstrando resultados consistentes, refletindo em um dos 
melhores meses de retorno para o Fundo. Esses ativos são representados por duas 
grandes estratégias de investimento: (i) Carteira de FIDCs com os parceiros alocação 
em Cotas Seniores e Cotas Mezaninos de FIDCs geridos por nós e com um 
parceiro/originador na posição de Cotista Subordinado Junior (sempre responsável pela 
1ª perda) em setores como Agronegócio, Imobiliário, Multicedentes-Multisacados e (ii) 
Crédito Estruturado estratégia voltada ao segmento middle-market em setores como 
Tecnologia e Agronegócio. A exposição da carteira em ativos pré-fixados, preponderante 
na estratégia (iii) Produtos Captalys crédito PME, carteira pulverizada e diversificada 
com baixos tickets, que foi impactada pelo forte e rápido ciclo de alta das Taxas de Juros 
em 2021, passa a obter um melhor retorno nas suas novas operações de crédito em 
função da captura do aumento da Taxa de Juros, dado que este portfolio apresenta um 
prazo mais curto. Segue abaixo os percentuais das alocações (indexadores) do Fundo 
Captalys Panorama FIC FIM Crédito Privado:

- CDI + SPREAD 80,46%

- PRÉ FIXADO 12,82%

- IGP-M + SPREAD 5,60%

- IPCA + SPREAD 1,12%

Posicionamento e Performance
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Os mercados brasileiros continuaram sendo um dos destinos favoritos do capital internacional. Com a alta dos
preços das commodities, o diferencial entre a taxa de juros doméstica e internacional (o chamado carry trade)
e os investimentos destinados às ações listadas em Bolsa, intensificou-se o movimento de alocação,
impactando principalmente a cotação do real, que se apreciou 8% contra o dólar no período e acumula perto
de 15% de valorização no ano concomitante, o Ibovespa subiu 6,1%. Em outras fontes, os desenvolvimentos
foram marginalmente positivos. Mesmo com novas e persistentes revisões para cima das expectativas de
inflação global, o fim do ciclo de alta de juros no Brasil deve acontecer em maio, na próxima reunião do
Copom, período em que a inflação de doze meses inflexiona e começa a ceder. As expectativas da pesquisa
Focus do Banco Central, tanto de crescimento do PIB quanto de resultado das contas do Governo, também
apresentaram revisões para cima. Seguimos com a visão de que o desconto de avaliação entre as empresas
brasileiras e o mercado internacional é excessivamente alto e representa uma oportunidade. Em março,
terminou também a temporada de resultados do quarto trimestre de 2021, e o ciclo de lucros corporativos,
verdadeiras vigas de sustentação dos preços de mercado das ações, segue em expansão. Podemos representar
o mercado pelas empresas que compõem o índice Bovespa ou pelas empresas que compõem o Universo
Constância, índice de pesos iguais com aproximadamente 200 empresas listadas. O lucro por ação do

cresceu 8,1% e o do Universo 5,42%. Apesar do crescimento
menor no último trimestre, nos últimos 12 meses o lucro por ação do cresceu 365,05% e
o lucro por ação do cresceu 277,55%. As famílias e fatores de risco apresentaram bons
retornos: na carteira comprada, todas as cinco (valor, crescimento, momentum, baixo risco e qualidade)
obtiveram retorno melhor que o Índice Bovespa, com destaque para crescimento, que recuperou parte do
retorno ruim dos meses anteriores. Na versão long-short, todos os fatores também foram positivos com
excelentes resultados de baixo risco. À medida que investidores procuram incorporar o impacto dos preços
mais altos das commodities e do ciclo de aperto monetário às expectativas de lucros das empresas,
combinando-os ao ambiente geopolítico instável, esperamos que a volatilidade siga elevada cenário que
tende a ser melhor para os fatores baixo risco e qualidade.

Retorno no mês: 1,15% Retorno no ano: 5,69% Retorno 12M: 15,63% Retorno 24M: 30,72%

O fundo entregou uma rentabilidade de +1,72% no mês e a estratégia Long Short 
Sistemática, que obteve contribuição de +1,33% para a cota, foi a principal contribuição, 
com bons retornos de todos fatores. As características baixo risco e crescimento tiveram os 
melhores desempenhos. A estratégia hedge obteve -0,18%, com as posições compradas em 
ouro detraindo retorno. A de eventos contribuiu com +0,03%; volatilidade trouxe +0,66%, e 
arbitragens +0,16%. Seguimos com posições compradas em volatilidade e, também, em 
ouro. Seguimos com posições compradas em volatilidade e, também, em ouro. Taxas, custos 
e caixa responderam por -0,49%. 
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Retorno no mês: -4,29% Retorno no ano: 0,15% Retorno 12M: -27,16% Retorno 24M: 17,17%

O Constellation FIC FIA apresentou uma performance de 4,88% vs 6,06% do Ibovespa em 
Março de 2022. Os principais contribuintes do mês foram Consumo, Utilities e Tecnologia. 
O tema principal entre os detratores nos últimos meses tem sido o baixo desempenho das 
ações de empresas de crescimento, especialmente quando comparado com o setor de 
commodities (no qual o fundo tem uma exposição bem menor do que a do Ibovespa). Em 
tempos de incertezas globais e locais como este, o desempenho relativo das ações fica 
descorrelacionado e, no curto prazo, a carteira pode perder ou ganhar, sem que haja uma 
mudança real nos fundamentos das empresas. Embora as expectativas de crescimento 
econômico tenham diminuído recentemente, algumas de nossas ações tem sido mais 
impactadas por contrações de múltiplos do que revisões nos lucros. Com uma inflação 
momentaneamente mais elevada e, portanto, taxas de juros mais altas, as ações com 
duration mais longo acabam sofrendo. Estamos muito confiantes nos fundamentos dos 
nossos negócios e acreditamos que é melhor resistir a uma eventual volatilidade do que 
tentar acertar o timing do mercado e correr o risco de ficar fora de histórias de grande 
criação de valor. A bolsa brasileira tem tido um desempenho abaixo do esperado, pois a 
inflação e o ruído político têm sido questões pertinentes. Na nossa experiência, em tempos 
de incertezas como o que estamos vivendo hoje, é melhor manter a calma e se ater as 
empresas líderes dos setores que têm tendências positivas de crescimento secular.

Posicionamento e Performance
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Retorno no mês: -6,86% Retorno no ano: 1,34% Retorno 12M: -28,24% Retorno 24M: -0,82%

No mês de março, o Equitas Selection apresentou uma performance de +3,14%. Dessa forma, o 
fundo acumula no ano uma performance de +8,8%. Desde o início do fundo, a rentabilidade 
acumulada é de 402% versus 93% do Ibovespa. O Brasil seguiu sendo destaque nas bolsas 
internacionais com o EWZ valorizando 15,0% no mês e 34,7% no ano contra -3,4% e -7,6% do 
índice de mercados emergentes (EEM) e +3,6 e -5,0% do S&P500. Apesar da performance 
positiva, ainda é uma recuperação tímida comparada à underperformance dos últimos anos. 
Novamente, o fluxo marginal tem vindo do investidor estrangeiro, que ingressou com R$ 21 
bilhões em março e R$ 64 bilhões no 1T22, recorde histórico para um trimestre (valores já 
corrigidos pela B3). O nível de valuation das ações, juntamente com o câmbio depreciado, chama 
a atenção do investidor estrangeiro. Com fluxo e termos de troca favoráveis, o Real se apreciou 
8% no mês, o que ajudará na inflação do ano, podendo antecipar o ciclo de afrouxo monetário. 
Nos níveis de preços atuais, enxergamos uma grande assimetria positiva para nossos 
investidores com foco no longo prazo. Sem termos a pretensão de adivinharmos a direção do 
mercado no curto prazo, vemos um descolamento bem grande entre fundamento e preço das 
ações da nossa carteira. Vemos um cenário bastante difícil precificado, dando margem de 
segurança para investimento atual. Ao longo dos últimos 11 anos, desde o início do Equitas
Selection, em raras ocasiões vimos nosso portfólio com uma combinação tão favorável de 
empresas diferenciadas, com alto potencial de crescimento, negociadas a preços tão deprimidos.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 12.004.203/0001-35

EQUITAS SELECTION

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

No mês de março o Equitas Selection Institucional FIC de FIA, apresentou uma performance de 
3,32%. O Brasil seguiu sendo destaque nas bolsas internacionais com o EWZ valorizando 15,0% 
no mês e 34,7% no ano contra -3,4% e -7,6% do índice de mercados emergentes (EEM) e +3,6 e 
-5,0% do S&P500. Apesar da performance positiva, ainda é uma recuperação tímida 
comparada à underperformance dos últimos anos. Novamente, o fluxo marginal tem vindo do 
investidor estrangeiro, que ingressou com R$ 21 bilhões em março e R$ 64 bilhões no 1T22, 
recorde histórico para um trimestre (valores já corrigidos pela B3). O nível de valuation das 
ações, juntamente com o câmbio depreciado, chama a atenção do investidor estrangeiro. Com 
fluxo e termos de troca favoráveis, o Real se apreciou 8% no mês, o que ajudará na inflação do 
ano, podendo antecipar o ciclo de afrouxo monetário. Nos níveis de preços atuais, enxergamos 
uma grande assimetria positiva para nossos investidores com foco no longo prazo. Sem termos 
a pretensão de adivinharmos a direção do mercado no curto prazo, vemos um descolamento 
bem grande entre fundamento e preço das ações da nossa carteira. Vemos um cenário 
bastante difícil precificado, dando margem de segurança para investimento atual. Ao longo dos 
últimos 11 anos, desde o início do Equitas Selection, em raras ocasiões vimos nosso portfólio 
com uma combinação tão favorável de empresas diferenciadas, com alto potencial de 
crescimento, negociadas a preços tão deprimidos.

Posicionamento e Performance
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Retorno no mês: 0,47% Retorno no ano: 11,39% Retorno 12M: 20,44% Retorno 24M: 34,93%

O resultado positivo do fundo no mês de março veio principalmente de posições tomadas em 
juros americanos. Posições em juros nacionais, juros emergentes e Real também foram 
positivas. Por outro lado, tivemos perdas nas posições em bolsas internacionais e bolsa local. 
Com o início da guerra na Ucrânia, no fim de fevereiro, o mercado apresentou um breve 
período de forte aversão ao risco. A tendência de alta dos juros, foi interrompida e os juros 
americanos chegaram a cair cerca de 50 bps. Aproveitamos esse movimento para iniciar 
posições relevantes tomadas em juros americanos. Em nossa visão, a mudança de postura 
do FED foi profunda e, apesar da guerra afetar o crescimento, ela certamente trará impactos 
inflacionários. Em suma, não haverá volta e urge a necessidade de se aproximar mais 
rapidamente, pelo menos, da taxa neutra de juros. A posição foi extremamente vencedora e 
o mercado, após grande rodada de stops, retornou à sua tendência de alta de juros, 
encerrando o mês de março muito acima dos níveis de fevereiro pré-guerra. Também 
mantivemos ao longo do mês posições menores vendidas na bolsa americana que foram 
detratoras do resultado. Apesar da alta da inflação, da guerra e da alta de juros, o mercado 
conseguiu se recuperar e fechar o mês de março subindo. Nos mercados emergentes, nossa 
pequena posição tomada em juros na República Checa foi beneficiada pela guerra. O BC optou 
por elevar a taxa de juros em 50 bps para 5% e reviu o cenário anterior de quedas em 2022 
para uma possível extensão do ciclo de alta. No Chile, nossas posições aplicadas na parte 

bps (o mercado esperava uma alta mais substancial, de 200 bps). No Brasil, o resultado 
positivo veio de posições aplicadas nos juros curtos e compradas no real. Apesar do cenário 
inflacionário ainda complicado, a posição nos juros foi beneficiada pela sinalização do Copom 
de que o ciclo de alta deve se encerrar na reunião de maio e pela forte valorização do real. 
No Brasil, seguimos com posições tomadas na inclinação da curva de juros e comprados no 
real. A moeda brasileira deve continuar se beneficiando do juro real elevado e das altas dos 
preços de commodities. Nos juros, a posição deve se beneficiar com o fim próximo do ciclo de 
aperto monetário e com os riscos eleitorais/fiscais que deverão persistir pelos próximos 
meses. Nos mercados internacionais, continuamos carregando posições vendidas na bolsa 
americana. Nosso cenário prossegue o mesmo já há muitos meses: a dicotomia crescimento-
inflação deteriorou-se significativamente e esse é um ambiente distinto do vigente nos 
últimos anos. É difícil saber até que ponto será necessário elevar a taxa de juros. Um soft 
landing, como acredita o presidente do FED, pode não ser suficiente para conter a inflação, o 
que aumenta a chance de um cenário recessivo. Também iniciamos uma posição comprada 
no petróleo. As condições de oferta seguem apertadas e a demanda segue rodando em 
patamar elevado, o que deve favorecer os preços da commodity. No Chile, temos posições 
aplicadas na parte longa da curva e compradas na moeda. Apesar da decisão dove do BC, 
entendemos que a moeda continua muito aquém de seus fundamentos e pode apresentar 
apreciação nos próximos meses. Na Colômbia, temos pequenas posições vendidas na moeda. 
Consideramos um erro a surpresa dove do BC na última reunião e vemos a proximidade da 
eleição presidencial como um fator de risco adicional, que pode prejudicar a moeda.

Posicionamento e Performance
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Retorno no mês: 0,47% Retorno no ano: 11,37% Retorno 12M: 20,46% Retorno 24M: 35,08%

O resultado positivo do fundo no mês de março veio principalmente de posições tomadas em 
juros americanos. As posições de juros nacionais, juros emergentes e Real também foram 
positivas. Por outro lado, tivemos perdas nas posições de bolsas internacionais e bolsa local. A 
tendência de alta dos juros nos EUA, que vinha de forma quase monotônica, foi interrompida e 
os juros americanos chegaram a cair cerca de 50 bps. Aproveitamos esse movimento para iniciar 
posições relevantes tomadas em juros americanos. Em nossa visão, a mudança de postura do 
FED foi profunda e, apesar da guerra afetar o crescimento, ela certamente trará impactos 
inflacionários. Em suma, não haverá volta e urge a necessidade de se aproximar mais 
rapidamente, pelo menos, da taxa neutra de juros. Assim, vimos a necessidade do FED não só 
elevar a taxa de juros em sua reunião de março como de acelerar o ritmo rapidamente para 50 
bps. A posição foi extremamente vencedora e o mercado, após grande rodada de stops, retornou 
à sua tendência de alta de juros, encerrando o mês de março muito acima dos níveis de fevereiro 
pré-guerra. Também mantivemos ao longo do mês posições menores vendidas na bolsa 
americana, que foram detratoras do resultado. Nos mercados emergentes, nossa pequena posição 
tomada em juros na República Checa foi beneficiada pela guerra. A coroa checa apresentou 
depreciação no período e aproveitamos para realizar uma compra tática da moeda vs o euro. 
Com movimentos favoráveis tanto em nossa posição comprada na moeda como nas taxas de 
juros optamos por reduzir essas posições no fim do mês. Com o BC bem mais dove, foi natural 
ocorrer uma inclinação da curva, mas mantemos essa pequena posição. Também iniciamos e 
estamos mantendo posições compradas no peso chileno. Apesar da decisão dove, entendemos 
que a moeda prossegue muito aquém de seus fundamentos e pode apresentar apreciação nos 
próximos meses. Na Colômbia, também houve surpresa dove na decisão do Banrep, com alta de 
100 bps para 5% de taxa vs estimativas de 150 bps de alta. Mas, diferente do Chile, 
consideramos essa decisão um erro e temos perseguido pequenas posições vendidas no peso 
colombiano. A proximidade da eleição presidencial é um fator que atua como risco e pode 
prejudicar a moeda. No Brasil, seguimos com posições compradas no real. Enxergamos potencial 
para uma maior valorização por conta do juro real elevado e da alta dos preços de commodities. 
Ao longo do mês também tivemos posições aplicadas em juros nominais curtos, que se 
beneficiaram com a valorização do real e com a sinalização do Banco Central de proximidade do 
fim do ciclo de aperto monetário. Apesar das fortes revisões de inflação, entendemos que o juro 
real já está em um patamar bastante contracionista, e o Banco Central deverá esperar as 
defasagens atuarem. No campo fiscal/eleitoral, os temas continuam os mesmos, e a percepção de 
risco por parte do mercado não tem se alterado fundamentalmente. As pressões por medidas 
fiscais (reajuste de funcionalismo, subsídio para combustíveis, etc) permanecem no radar mas 
encontram dificuldades diante dos arcabouços institucionais. Por outro lado, o efeito positivo da 
nova pernada de commodities na arrecadação tem compensado os cortes de impostos já 
realizados, resultando numa perspectiva de menor déficit primário para esse ano. No campo 
eleitoral, a recuperação de Bolsonaro consolida o cenário de uma eleição competitiva, reduzindo 
ainda mais as perspectivas de uma terceira via emergir no curto prazo. Movimentos mais 
expressivos podem até ocorrer, mas com maior probabilidade a partir de agosto, quando se inicia 
o período oficial de campanha. Até lá, as atenções do mercado continuarão focadas mais nas 
sinalizações de política econômica dos candidatos e nos índices de aprovação do governo atual
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GÁVEA

A combinação de um mercado de trabalho apertado e de uma inflação que se mostra mais persistente a cada
nova divulgação tem feito o Fed endurecer o discurso a cada nova oportunidade. A mais recente reunião do
FOMC em março não foi diferente, entregando a alta de 0,25 ponto percentual que era esperada, mas com os
dots do Summary of Economic Projection indicando uma política mais agressiva em 2022 do que se

imaginava. Comunicação dos vários membros do FOMC depois da reunião endureceu ainda mais, encabeçada
pelo Chair Jerome Powell afirmando a necessidade de mover rapidamente a política monetária para um nível
neutro e se mostrando aberto a uma alta de 0,5 ponto percentual já na próxima reunião. Ainda que o discurso
tenha ficado bem mais duro com a inflação, o Fed acredita que gerarará um pouso suave. Membros do Comitê
sinalizam que vão conseguir levar a inflação de volta à meta de 2%, sem causar um aumento considerável no
desemprego. Porém, com o acúmulo de novos choques que devem afetar os preços (como o aumento nos
preços de commodities por conta da guerra da Ucrânia e os novos lockdowns na China), a janela para
conseguir entregar essa parece cada vez menor. A atividade econômica nos EUA
ainda está saudável e uma recessão em 2022 parece improvável. Porém, em 2023, o Fed pode precisar fazer
uma escolha difícil entre gerar uma recessão ou tolerar um índice de inflação ainda bem acima de sua meta.
Alguns bancos centrais emergentes já estão se deparando com esse dilema em 2022, tendo iniciado seus ciclos
de aperto de maneira agressiva ainda em 2021. O Banco Central do Chile, por exemplo, entregou uma alta
menor do que o esperado pelo mercado em sua reunião mais recente, mesmo depois de ter sido surpreendido
por nova aceleração da inflação, citando principalmente preocupações com uma desaceleração excessiva da
atividade econômica. Outro exemplo foi o Banco Central da Colômbia, que também foi mais dovish do que o
mercado esperava, citando a necessidade de se preservar a atividade econômica e a recuperação do mercado
de trabalho. Os últimos dados de inflação no Brasil continuam mostrando pressões disseminadas de preços,
com o IPCA-15 de março registrando alta de 0,95%, frente a 0,85% projetado pela mediana de mercado.
Prospectivamente, revimos nossas projeções de inflação para cima, de 6,1% para 7,3% em 2022, e de 3,5%
para 4,1% em 2023. Tal revisão é consequência não só das surpresas altistas recentes nos dados de inflação,
mas também reconhecendo as pressões advindas do conflito militar na Ucrânia, com preços de commodities
em patamar mais elevado, principalmente combustíveis e alimentos, não obstante o movimento de apreciação
recente da moeda brasileira. Já a atividade econômica continua surpreendendo positivamente. Após a
divulgação do PIB do 4T acima do esperado (0,5% na comparação trimestral dessazonalizada, frente a 0,1%
esperado pelo consenso de mercado), os dados correntes continuam sugerindo um nível de atividade mais
forte. De um lado, revisamos a trajetória de crescimento do primeiro semestre para cima. De outro, condições
financeiras contracionistas devem segurar o crescimento no segundo semestre. O resultado líquido é de
revisão de PIB para cima em 2022, de 0,4% para 0,6%, e para baixo em 2023, saindo de 1,5% para 1,3%. Por
fim, as consequências deste cenário para a autoridade monetária sugerem uma Selic terminal mais elevada,
com juros em território contracionista por mais tempo. Reconhecendo o forte sinal dado pelo Banco Central de
que seu cenário base é elevar os juros até 12,75%, passamos a adotar tal nível em nossas projeções de Selic
para 2022 (de 12,50% anteriormente).

Retorno no mês: 1,20% Retorno no ano: 6,67% Retorno 12M: 8,45% Retorno 24M: 20,64%

No portfólio, equilibramos o risco através de redução da exposição liquidamente comprada 
em bolsa global, mas mantivemos estratégias a favor do Dólar e da alta de juros globais. Em 
termos de atribuição de performance, estratégias em juros nos EUA e posição liquidamente 
comprada em bolsa no Brasil geraram as principais contribuições positivas no mês. A 
utilização de risco medida via teste de estresse2 foi para 2,49% ao final de março contra 
2,85% em fevereiro (frente ao limite de 15%3 ). O VaR4 diário permaneceu no mesmo 
patamar em relação ao mês anterior, mantido em 0,40%. 
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No cenário externo, o destaque de março foi a escalada de tensões entre Ucrânia e Rússia. Como temos
enfatizado, à parte das questões humanitárias, o impacto desse conflito é um aumento tanto do preço quanto
da volatilidade das commodities, o que agrava as pressões inflacionárias globais. Como resultado, vimos em
geral abertura dos juros no mundo. Nos EUA, a taxa de 5 anos abriu quase 1 ponto percentual, e o Fed agora
discute ativamente um ritmo de altas de 50 pontos, começando já em maio. Nosso entendimento é de que essa
é a reposta correta de política monetária, mas reconhecemos que a incerteza sobre crescimento global se
elevou. Vale destacar a dificuldade do governo chinês em conter as novas ondas de Covid-19 sob a variante
Omicron, bem mais transmissível, bem como os efeitos da incerteza sobre a economia europeia, em termos de
redução de demanda. No Brasil, o destaque ficou com a forte valorização do real no mês, de cerca de 10%.
Ainda que os fundamentos para um real mais forte estejam presentes (elevado diferencial de juros, melhora
nos termos de troca, queda do CDS, entre outros) a velocidade do processo nos chamou a atenção. Essa
apreciação ocorreu a despeito da sinalização mais acomodativa do Banco Central. Em nossa interpretação, há
sinais claros de que seria preciso uma surpresa muito relevante para alterar 0 plano de voo do BC, de uma
alta adicional de 100 pontos em maio e o fechamento do ciclo de juros em 12,75%. Além da criação de um
cenário alternativo para o petróleo, entendemos que a mensagem mais importante do BC diz respeito a
diminuição de sua assimetria altista do balanço de riscos. Na visão do BC, é justamente o comportamento
recente do cambio, que voltou a andar junto com as commodities, que indica que o risco fiscal já estaria
plenamente incorporado nos preços de ativos. Um efeito da apreciação do câmbio deve ser o de atenuar as
revisões altistas para o IPCA daqui a algumas semanas. No curto prazo, haja vista 0 peso elevado do petróleo
no IPCA (gasolina, etanol, gás de cozinha, entre outros), a tendência continua sendo de piora. Prevemos IPCA
de 7,4% para 2022 e de 4,2% para 2023. Na atividade econômica, continuamos vendo um cenário mais
positivo ao menos no primeiro semestre do ano. Nossa projeção para o PIB de 2022 foi elevada de 1,0%
para1,3%. Os dados iniciais referentes ao segundo trimestre do ano seguem fortes. Por fim, na politica fiscal,
continuamos vendo um cenário mais benigno no curto prazo. Não apenas pela melhora do PIB nominal
(revisamos nosso IPCA e PIB para cima), mas pela evolução acima do esperado das receitas do governo.
Entendemos que o prazo para votações de projetos no Congresso é de cerca de três meses, ou seja, até junho.
Por isso, continuamos monitorando a discussão das matérias de maior impacto fiscal, como a criação de um
fundo ou subsidio para a gasolina, a alteração das faixas do IRPF, a aprovação do Refis para as grandes
empresas, aumentos salariais no compatíveis com as finanças públicas, entre outros.

Retorno no mês: 0,83% Retorno no ano: 7,69% Retorno 12M: 17,27% Retorno 24M: 

Cambio Brasil: Seguimos comprados no real, tanto contra o dólar quanto contra uma cesta de moedas 
de países emergentes. No cupom cambial, estamos aplicados na parte curta da curva e seguimos 
tomados nos vencimentos mais longos. Juros Brasil: Invertemos a posição e estamos atualmente 
aplicados em juros nominais. Seguimos apostando na desinclinação da curva e diminuímos a posição 
comprada em inflação nos vencimentos mais curtos. Cambio e Juros Internacionais: Seguimos 
comprados no dólar de Singapura contra uma cesta de moedas. Nos EUA, diminuímos a posição tomada 
na parte curta da curva e zeramos a compra de inflação americana. Estamos zerados em juros na 
Colômbia e diminuímos a posição tomada no Chile. Renda Variável: na estratégia direcional, voltamos a 
ficar liquidamente comprados em ações no Brasil. Nas apostas de valor relativo, seguimos comprados 
em bancos, empresas de petróleo, materiais básicos, energia renovável e energia elétrica; e 
continuamos vendidos em ETFs de ações globais, em empresas de tecnologia nos EUA, e em empresas 
locais de alimentos e bebidas e consumo discricionário. As principais contribuições positivas para a 
rentabilidade do mês vieram novamente da posição comprada no real e das posições tomadas em juros 
e comprada em inflação nos EUA. Também ganhamos na compra de inflação e nas posições em juros e 
em renda variável direcional no Brasil. Em contrapartida, perdemos com a posição tomada em juros no 
Chile e nas posições de valor relativo em ações brasileiras.
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CNPJ: 35.828.684/0001-07

GENOA CAPITAL RADAR



39

Comentário do Gestor:

14 de abril de 2022MONTHLY FUNDS REVIEW

IBIUNA

Nosso principal tema de investimentos em 2022: o avanço da normalização monetária pelo mundo diante do
contraste entre taxas globais de inflação nos níveis mais altos em 40 anos e o atraso de bancos centrais em
reagir a pressões de alta mais disseminadas e persistentes do que antecipado. Neste contexto, a guerra na
Ucrânia inicialmente exacerbou o dilema enfrentado por autoridades monetárias no curto prazo: intensificar
o aperto monetário diante do impulso adicional à inflação e à potencial desancoragem de expectativas, ou
atrasar a retirada de estímulos para mitigar os impactos sobre a desaceleração econômica? Dados de alta
frequência em março parecem ter resolvido esse dilema ao indicar que a guerra no Leste Europeu teve até
agora baixo impacto em atividade econômica, mas gerou forte pressão adicional nas taxas de inflação. No
Brasil, os ativos financeiros seguem mostrando resiliência diante de incertezas globais mesmo depois de forte
rally do Ibovespa e do Real desde o início do ano. Este cenário provavelmente reflete uma combinação entre
posição geográfica distante do conflito bélico, condição de exportador de commodities agrícolas, um nível já
alto de juros e um maior apetite a risco por emergentes na América Latina neste primeiro trimestre. A forte
performance do Real em particular, parece ter dado conforto ao Banco Central em sinalizar sua intenção de
promover uma pausa no longo ciclo de aperto monetário. Seguimos preocupados, no entanto, com fortes
pressões altistas na inflação no curto prazo e a grande incerteza nas previsões de médio prazo, o que nos leva
a ver probabilidade relevante de que o ciclo no país tenha de se estender por ao menos mais uma reunião, e
então permanecer em patamar elevado por todo o período eleitoral. Para o resto do ano, seguimos cautelosos
com os fundamentos do país diante da combinação potencialmente perversa entre (i) incerteza acerca do
regime macroeconômico (a âncora fiscal em particular) a vigorar a partir de 2023; e (ii) o elevado ruído na
esfera política com o efetivo início da corrida eleitoral em abril. Estes fatores nos levam a manter uma
postura estrategicamente defensiva nos ativos de renda fixa e variável. Por outro lado, diante do já alto
patamar relativo dos juros no país vs. o resto do mundo, vemos a moeda como mais resiliente e buscamos
operações táticas para monetizar oportunidades derivadas dessa situação.

Retorno no mês: 1,48% Retorno no ano: 8,09% Retorno 12M: 14,01% Retorno 24M: 23,34%

Ibiuna Hedge FIC FIM rendeu +3,78% em março, acumulando +6,5% (268% do CDI) no ano 
e +12,0% (186% do CDI) nos últimos 12 meses. Posições tomadas em juros no G10 e em 
emergentes selecionados geraram a maior parte desse expressivo resultado no mês e no 
trimestre. Neste contexto, a estratégia macro detém como principais posições: Na renda 
fixa no Brasil, mantemos a alocação a posições compradas em inflação implícita, e 
aumentamos posições aplicadas em juros reais e trades de valor relativo nas curvas de 
juro real e de implícitas. No mundo desenvolvido, seguimos com viés tomador de juros em 
países do G10 diante de pressões persistentes de inflação, principalmente nos EUA. No 
mundo emergente, depois de forte performance nos últimos doze meses, reduzimos 
posições tomadas em juros principalmente no Leste Europeu. Apesar de uma baixa 
exposição direcional em moedas, seguimos em março com exposição tática ao Real, parte 
dela protegida por exposição vendida no índice Bovespa. Permanecemos neutros na classe 
de commodities. Na renda variável, nosso time de equities mantém exposição a ações 
brasileiras mirando a captura de alfa puro via posições long-short não direcionais. 
Seguimos também com a alocação de risco aos livros de crédito, com posições no Brasil e 
em emergentes geridas por nosso time de crédito corporativo; e ao livro sistemático, 
explorando estratégias geridas por nosso time Quantitativo.
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Retorno no mês: -1,67% Retorno no ano: 12,92% Retorno 12M: 1,77% Retorno 24M: 49,80%

O Ibiuna Equities 30 apresentou retorno de +5,48% no mês de março/22. O principal destaque 
positivo ficou no setor financeiro com a posição em ITUB4. O setor de consumo básico 
também gerou retornos positivos, com destaque para as posições em HYPE3 e LCAM3. Por 
fim, o setor de energia apresentou retornos negativos com as posições compradas em PETR3 e 
PETR4. Com a temporada de resultados do quarto trimestre já tendo ficado para trás, nós 
continuamos cautelosos com o crescimento econômico doméstico esperado para os próximos 
meses. Em relação aos ativos domésticos, continuamos aumentando nossas posições em 
Ecorodovias (ECOR3). Apesar da recente mudança de presidente, a empresa continua focando 
sua estratégia de longo prazo no setor de rodovias, procurando melhorar ainda mais sua 
alocação de capital. A companhia mostra sinais claros de comprometimento em fazer uma 
gestão eficiente dos investimentos contratados na concessão recentemente arrematada 
(Ecovias do Araguaia). Mesmo com um endividamento relativamente alto no momento, o 
amadurecimento de projetos recentemente adquiridos, em conjunto com a melhoria contínua 
do tráfego, fará com que a alavancagem financeira diminua no médio prazo. Hoje enxergamos 
a ação da empresa oferecendo uma atrativa taxa de retorno de 11% acima da inflação.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 26.243.348/0001-01

IBIUNA EQUITIES 30

Retorno no mês: 2,14% Retorno no ano: 11,15% Retorno 12M: 18,74% Retorno 24M: 33,76%

O Ibiuna Hedge STH apresentou retorno de +5,31% no mês de março/22. O principal 
destaque seguiu com o livro de juros, refletindo nossa tese em posições tomadas em curvas 
globais, com destaque para Estados Unidos, Alemanha, Israel e República Tcheca. No livro de 
moedas, o principal destaque positivo foi a posição vendida em dólar contra o real. O livro 
sistemático também contribuiu positivamente para o mês. Neste contexto, a estratégia 
macro detém como principais posições: Na renda fixa no Brasil, mantemos a alocação a 
posições compradas em inflação implícita, e aumentamos posições aplicadas em juros reais e 
trades de valor relativo nas curvas de juro real e de implícitas. No mundo desenvolvido, 
seguimos com viés tomador de juros em países do G10 diante de pressões persistentes de 
inflação, principalmente nos EUA. No mundo emergente, depois de forte performance nos 
últimos doze meses, reduzimos posições tomadas em juros principalmente no Leste 
Europeu. Apesar de uma baixa exposição direcional em moedas, seguimos em março com 
exposição tática ao Real, parte dela protegida por exposição vendida no índice Bovespa. 
Permanecemos neutros na classe de commodities. Na renda variável, nosso time de 
equities mantém exposição a ações brasileiras mirando a captura de alfa puro via posições 
long-short não direcionais. Seguimos também com a alocação de risco aos livros de crédito, 
com posições no Brasil e em emergentes geridas por nosso time de crédito corporativo; e ao 
livro sistemático, explorando estratégias geridas por nosso time Quantitativo.
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Retorno no mês: 0,93% Retorno no ano: 10,77% Retorno 12M: 11,28% Retorno 24M: 56,69%

O Ibiuna Long Biased apresentou retorno de +3,47% no mês de março/22. O principal 
destaque positivo ficou no setor de consumo básico com a posição comprada em HYPE3. O 
setor de consumo discricionário também foi destaque positivo com a posição de ARML3. 
Por fim, o setor de energia apresentou retornos negativos com as posições compradas em 
PETR3 e PETR4. Com a temporada de resultados do quarto trimestre já tendo ficado para 
trás, nós continuamos cautelosos com o crescimento econômico doméstico esperado para 
os próximos meses. Em relação aos ativos domésticos, continuamos aumentando nossas 
posições em Ecorodovias (ECOR3). Apesar da recente mudança de presidente, a empresa 
continua focando sua estratégia de longo prazo no setor de rodovias, procurando melhorar 
ainda mais sua alocação de capital. A companhia mostra sinais claros de 
comprometimento em fazer uma gestão eficiente dos investimentos contratados na 
concessão recentemente arrematada (Ecovias do Araguaia). Mesmo com um 
endividamento relativamente alto no momento, o amadurecimento de projetos 
recentemente adquiridos, em conjunto com a melhoria contínua do tráfego, fará com que a 
alavancagem financeira diminua no médio prazo. Hoje enxergamos a ação da empresa 
oferecendo uma atrativa taxa de retorno de 11% acima da inflação.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 17.554.200/0001-99

IBIUNA LONG BIASED

Retorno no mês: 2,30% Retorno no ano: 9,29% Retorno 12M: 13,51% Retorno 24M: 21,58%

O Ibiuna Long Short STLS apresentou retorno de -0,52% no mês de março/22. O principal 
destaque positivo ficou no setor de consumo básico, com posições em empresas 
farmacêuticas e de aluguel de carros. Do lado negativo, o setor de energia se destacou com 
posições em empresas petrolíferas. Com a temporada de resultados do quarto trimestre já 
tendo ficado para trás, nós continuamos cautelosos com o crescimento econômico 
doméstico esperado para os próximos meses. Em relação aos ativos domésticos, 
continuamos aumentando nossas posições em Ecorodovias (ECOR3). Apesar da recente 
mudança de presidente, a empresa continua focando sua estratégia de longo prazo no 
setor de rodovias, procurando melhorar ainda mais sua alocação de capital. A companhia 
mostra sinais claros de comprometimento em fazer uma gestão eficiente dos 
investimentos contratados na concessão recentemente arrematada (Ecovias do Araguaia). 
Mesmo com um endividamento relativamente alto no momento, o amadurecimento de 
projetos recentemente adquiridos, em conjunto com a melhoria contínua do tráfego, fará 
com que a alavancagem financeira diminua no médio prazo. Hoje enxergamos a ação da 
empresa oferecendo uma atrativa taxa de retorno de 11% acima da inflação.
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Retorno no mês: 0,36% Retorno no ano: 2,90% Retorno 12M: 9,17% Retorno 24M:

O Ibiuna Credit apresentou retorno de 1,09% no mês de março/22. As posições locais 
seguiram com maior relevância, com destaque para os setores de consumo, utilidade 
pública e infraestrutura. Com a performance significantemente negativa dos índices de 
bonds em dólar em fevereiro, quando o Cembi caiu quase 5% e o Embig quase 10%, 
esperávamos uma saída de recursos desta classe de ativos, o que forçaria uma correção 
ainda maior dos preços. Começamos o mês bastante cautelosos, com pouca utilização de 
risco e reduzindo alguns poucos ativos que ainda nos pareciam caros. As saídas de 
recursos da classe ocorreram nas primeiras semanas de março e acabaram deprimindo 
ainda mais os preços dos ativos, no entanto este movimento gerou um bom ponto de 
entrada, com um desconto excessivo mesmo frente a todas as incertezas. Assim, a partir 
do dia 9 de março começamos a adicionar risco as carteiras comprando bonds líquidos 
como Pemex, Petrobras e Vale. Nesse momento, o spread over treasury do Cembi estava 
1 desvio padrão acima de sua média histórica. A partir da terceira semana do mês, 
passamos a trocar os bonds líquidos por nomes que gostamos e achamos baratos com 
o risco/retorno mais convidativo. No Brasil, os impactos nos preços foram alheios ao 
sentimento externo descrito acima e ao cenário político eleitoral com ações populistas e 
intervencionistas do incumbente, seja através de redução de imposto ou influência na 
Petrobras. Após divulgação de resultados do ano fechado de 2021, alguns papéis locais 
apresentaram ajuste de preço no mercado secundário de forma idiossincrática para 
refletir a deterioração de seus balanços. Nos agrada ver que os preços estão refletindo os 
ajustes ao risco de crédito das empresas e não só o apetite de alocação pelo fluxo para 
fundos de renda fixa. Isso dito, apenas a minoria das debêntures em CDI+ tiveram 
abertura do spread e temos visto um mercado bem comprador. Na frente local, vemos 
emissões de primário um pouco mais curtas quando comparadas ao último trimestre do 
ano passado e com spreads mais equilibrados. Estamos otimistas com cases da nossa 
carteira em que vemos espaço para ganho de capital e temos aumentado nossa 
exposição em outros nomes mid-yield. Nos casos estruturados, o aumento significativo 
do CDI tem pressionado o custo das operações e já começamos a ver necessidade de 
aportes nas subordinadas para recompor a cobertura aprovada no início das operações. 
Apesar da boa performance dos mercados de crédito corporativo em dólar nas últimas 
semanas do mês, ainda vemos valor nessas posições e devemos mantê-las pelo menos 
ao longo do início de abril. Reforçamos a preferência a bonds ligados a commodities e 
também aos mais curtos, menos expostos a duration. As carteiras de bonds nos fundos 
de crédito tiveram rentabilidade muito próxima a zero, melhor que o desempenho dos 
índices Cembi.
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Retorno no mês: -4,87% Retorno no ano: -31,36% Retorno 12M: Retorno 24M:

O fundo registrou um retorno total inferior em comparação com o índice MSCI Golden 
Dragon, que retornou -5,36%. Nossa seleção de ações em consumo discricionário e saúde 
prejudicaram a performance neste mês. Preocupações sobre os riscos de empresas 
chinesas listadas nos EUA serem excluídos das bolsas americanas pesaram no mercado, 
causando uma forte correção durante o mês. No final de março, foi possível observar 
positivos desdobramentos que ajudaram a resolver a questão das ADR, nós acreditamos 
que probabilidade de exclusão diminuiu, potencialmente atenuando uma significante 
queda para as companhias chinesas. A seleção de ações foi positiva em bens de consumo 
e no setor de materiais. Nossa não exposição em companhias de laticínios e cervejaria 
contribuíram positivamente devido a rompimentos nas cadeias de suprimentos durante 
medidas de lockdown contra a Covid em algumas principais cidades da China. Enquanto 
isso, nossa alta exposição em uma cadeia de supermercados na China adicionou valor 
devido a sólida demanda nas medidas de lockdown. Na alocação por setor, os setores de 
serviços de comunicação e bens de consumo entregaram -10,20% e -13,61% este mês, 
respectivamente, comparado a -5,36 do mercado. Nossa posição nestes dois setores, 
apesar de serem nomes de qualidade, foi impactada pelo movimento de queda. Além 
disso, nossas posições em Taiwan também prejudicaram este mês, particularmente as 
posições em semi-condutores e tecnologia. Com relação a posição, em China nós 
diminuímos nossa exposição no setor de saúde. Aumentamos a posição nos setores 
financeiros e de materiais. Nossa exposição em Taiwan está bem balanceada, enquanto 
que em Hong Kong está mais concentrada nos setores financeiros e de consumo 
discricionário. Olhando para frente, nós acreditamos que os esforços do governo 
suportarão o crescimento do PIB. Ambas as políticas, monetária e fiscal, também devem 
ajudar. Em Taiwan nós estamos otimistas sobre sua capacidade de tecnologia numa 
perspectiva de longo prazo, apesar de no curto prazo haver uma incerteza relacionada à 
disrupção das cadeias de suprimentos e à demanda externa.
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Retorno no mês: -0,16% Retorno no ano: 6,63% Retorno 12M: 10,47% Retorno 24M: 17,03%

Com a continuidade do conflito entre Rússia e Ucrânia no mês de março, os mercados seguiram 
bastante voláteis, puxados principalmente pelos preços de commodities agrícolas e de energia, que 
oscilaram em grande amplitude. Mesmo com um eventual encerramento do conflito, as consequências 
futuras da alteração do ecossistema energético na Europa, menos dependente da Rússia, e a discussão 
sobre a intensidade e o prazo das sanções que permanecerão, trazem muitas incertezas. O impacto mais 
consensual de curto prazo é inflação para cima, em um ambiente de Bancos Centrais globais apertando 
condições financeiras para conter o seu avanço. No que diz respeito à inflação, ela segue bastante 
pressionada nos Estados Unidos. o FED vem reconhecendo a necessidade de um aperto mais rápido e 
intenso, referendando a precificação dos juros a mercado, que seguem sua trajetória ascendente. Ainda 
no cenário internacional, o lockdown parcial em Xangai traz preocupações adicionais em relação ao 
crescimento Chinês, refletido nos PMIs, bem como às questões de cadeia de suprimentos globais, dado o 
aumento significativo de navios atracados no porto mais movimentado do mundo. No Brasil, o Banco 
Central sinalizou a possibilidade do encerramento do ciclo de alta da taxa SELIC na próxima reunião, 
levando também a uma reprecificação dos juros locais na segunda metade do mês, apesar da inflação 
acima da meta e da piora nas expectativas para o horizonte relevante. Neste contexto, nosso book de 
juros teve contribuição positiva no mês de março. Estávamos posicionados para capturar os 
movimentos para cima dos juros americanos e da inflação no Brasil, com posições compradas nestes 
mercados. O book de moedas foi o maior contribuidor de performance no mês, com o grande destaque 
resultante de nossa posição vendida em dólar contra o real, que se beneficiou do bom momento que as 
condições macroeconômicas globais propiciam à valorização da nossa moeda. Outras contribuições 
vieram de posições compradas nas moedas do Canadá e Israel contra o dólar e vendidas na moeda de 
Hong Kong também contra o dólar. O resultado do book de Renda Variável foi negativo no mês. Tanto 
as posições direcionais quanto a parcela Long and Short de ações foram detratoras. No direcional em 
Brasil, trabalhamos com viés vendido para contrabalancear as posições mais otimistas no dólar contra o 
real. Na seleção de ações, os destaques positivos vieram de posições compradas nos setores industrial, 
de consumo não cíclico e de consumo cíclico. Já do lado negativo, as perdas vieram principalmente de 
posições vendidas nos setores financeiro e de saúde, e de posição comprada no setor de energia. O 
cenário geopolítico ainda demanda cautela. No entanto, apesar de utilizar instrumentos que oferecem 
maior proteção ao portfólio, voltamos a aumentar o risco gradualmente nas principais teses de 
investimento. No book local seguimos vendidos em dólar contra o real e levemente comprados em 
bolsa. Na parcela de juros, estamos sem posição direcional no momento, trabalhando apenas com 
posições relativas entre vértices da curva. Na parcela internacional, seguimos como principal tese a 
compra de taxa de juros americanos de curto prazo. Acreditamos na aceleração do ritmo de altas do 
FED e em uma taxa terminal mais alta do que a precificação da curva apresenta.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 29.993.583/0001-80

ITAÚ HEDGE PLUS
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Retorno no mês: 0,01% Retorno no ano: 2,40% Retorno 12M: 8,42% Retorno 24M: 11,32%

Com a continuidade do conflito entre Rússia e Ucrânia no mês de março, os mercados seguiram 
bastante voláteis, puxados principalmente pelos preços de commodities agrícolas e de energia, que 
oscilaram em grande amplitude. Mesmo com um eventual encerramento do conflito, as 
consequências futuras da alteração do ecossistema energético na Europa, menos dependente da 
Rússia, e a discussão sobre a intensidade e o prazo das sanções que permanecerão, trazem muitas 
incertezas. O impacto mais consensual de curto prazo é inflação para cima, em um ambiente de 
Bancos Centrais globais apertando condições financeiras para conter o seu avanço. No que diz 
respeito à inflação, ela segue bastante pressionada nos Estados Unidos. o FED vem reconhecendo a 
necessidade de um aperto mais rápido e intenso, referendando a precificação dos juros a mercado, 
que seguem sua trajetória ascendente. Ainda no cenário internacional, o lockdown parcial em 
Xangaitraz preocupações adicionais em relação ao crescimento Chinês, refletido nos PMIs, bem 
como às questões de cadeia de suprimentos globais, dado o aumento significativo de navios 
atracados no porto mais movimentado do mundo. No Brasil, o Banco Central sinalizou a 
possibilidade do encerramento do ciclo de alta da taxa SELIC na próxima reunião, levando também 
a uma reprecificação dos juros locais na segunda metade do mês, apesar da inflação acima da meta 
e da piora nas expectativas para o horizonte relevante. Neste contexto, nosso book de juros teve 
contribuição positiva no mês de março. Estávamos posicionados para capturar os movimentos para 
cima da inflação no Brasil, com posições compradas neste mercado.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 29.197.055/0001-15

ITAÚ LEGEND 

Retorno no mês: 0,50% Retorno no ano: 2,86% Retorno 12M: 8,16% Retorno 24M: 

O Itaú Hunter Total Return teve resultado positivo no período. Em nosso último relatório, comentamos 
que o cenário incerto fazia com que optássemos por diminuir o risco de nosso portfólio e que estávamos 
com uma cabeça mais pessimista com o mercado internacional, considerando os impactos que a 
normalização da política monetária nos Estados Unidos pode trazer aos ativos de risco. Já no mercado 
brasileiro, além da nossa preferência pelos setores de materiais básicos e energia, também nos 
posicionamos em ativos mais defensivos que apresentavam assimetria interessante. Como resultado, 
tivemos como destaque positivo nossas alocações em cases dos setores de consumo não cíclico, financeiro 
e materiais básicos. Já do lado negativo, as perdas acabaram vindo principalmente da parcela 
internacional, tanto do nosso direcional vendido quanto de ativos no setor de comunicação. No mercado 
internacional, continuamos com a cabeça pessimista, considerando os potenciais impactos de uma política 
monetária mais restritiva nos Estados Unidos. Com isso, embora mantenhamos posições nas GARPs que 
gostamos e em algumas empresas do setor de energia, seguimos um net short implementado 
principalmente via índice. No mercado local, trocamos uma parcela dos cases defensivos que tínhamos 
por teses domésticas que possuem liquidez e valuation atrativo, considerando que este tipo de ativo tende 
a melhor performar no momento final do ciclo de aperto monetário. Como resultado, nossas principais 
alocações hoje estão nos setores de energia, utilidade pública e saúde. Olhando para o portfólio completo, 
estamos com posição líquida levemente comprada, considerando um net vendido no mercado 
internacional e comprado no mercado local. Seguimos mantendo nosso DNA de busca por assimetria e 
preservação de capital, atuando de maneira tática neste cenário volátil que temos enfrentado.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 37.567.202/0001-20

ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN
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Retorno no mês: 0,48% Retorno no ano: 5,75% Retorno 12M: 9,20% Retorno 24M: 16,62%

No mercado internacional de juros, acompanhamos uma abertura da parte curta das 
curvas de diversos países, refletindo a preocupação com a pressão inflacionária citada, 
enquanto na parte mais longa, os juros acabaram fechando com o início do conflito, 
refletindo a maior incerteza que temos no momento. Nos Estados Unidos, os juros com 
vencimento entre 1 e 3 anos abriram mais de 20 bps, enquanto o juros para 10 anos 
abriu 4 bps. No mercado de moedas, o dólar teve comportamento misto, ganhando valor 
contra a maior parte dos países desenvolvidos e desvalorizando-se, principalmente, 
contra moedas de países da América Latina. Na renda variável, o mês foi de 
desvalorização das principais bolsas globais, especialmente na Europa, com o Euro Stoxx 
50 caindo 5,9% e o DAX da Alemanha cedendo 6,5%. No mercado americano, o S&P 500 
e o Nasdaq tiveram perdas de 3% e 3,3%, respectivamente. Conforme comentado, o mês 
foi de valorização para as commodities de maneira geral, com o petróleo subindo mais 
de 9%, o ouro valorizando-se 6% e o índice CRB (índice amplo de commodities) tendo 
ganhos de 4,6%. No Brasil, continuamos acompanhando a entrada do investidor 
estrangeiro, que atraído pelo valuation atrativo e grande exposição às commodities de 
nossa Bolsa, e significativo diferencial de juros, considerando o atual e prospectivo nível 
da Selic, ajudou o Ibovespa a subir 0,89% e o real a apreciar-se 4%. No mercado de renda 
fixa, o mercado reagiu à comunicação mais conservadora do Banco Central, com 
sinalização de ao menos mais dois aumentos na taxa Selic e a continuidade de dados de 
inflação mais fortes do que o esperado. Como consequência, observamos uma abertura 
de toda curva de juros nominal, principalmente até o vértice com vencimento em 
janeiro de 2025, e uma abertura na precificação da inflação implícita especialmente para 
2023. O Itaú Global Dinâmico Plus teve retorno positivo no mês. O destaque veio do 
nosso book de juros internacionais, principalmente com posições nas curvas americana, 
alemã e colombiana. Além disso, vale destaque também para os ganhos no book de 
commodities e em posições na moeda brasileira. Do lado negativo, as perdas vieram dos 
nossos books de renda variável local e de moedas internacionais. Posicionamento: Na 
parcela internacional, embora sigamos com posição líquida tomada nas curvas de juros 
pelo mundo, diminuímos a posição comprada em dólar e estamos com posicionamento 
neutro na renda variável internacional, explorando trades relativos nas bolsas 
americanas e europeias. Na parcela de commodities, seguimos comprados no ouro e em 
ativos ligados ao petróleo. No mercado brasileiro, mantemos posição líquida tomada na 
curva de juros nominal e comprada em NTN-Bs ao longo da curva, e posição comprada 
na Bolsa brasileira via índice e seleção de ações. Já no real, seguimos com atuação tática 
explorando a volatilidade da moeda brasileira.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 29.993.579/0001-12

ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS
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Retorno no mês: 0,47% Retorno no ano: 5,93% Retorno 12M: Retorno 24M:

Juros Brasil: na divulgação do último relatório de inflação, o BC indicou que deverá 
encerrar o ciclo de alta da Selic em 12,75%, após um último ajuste na Selic em maio. E 
junto com a apreciação cambial do BRL, decidimos pelo encerramento das posições 
tomadas em juros nominais ao longo do mês. Em relação ao cenário inflacionário, 
acreditamos que ainda teremos impactos relevantes da inércia, principalmente em 
serviços, e dos efeitos secundários em preços industriais após o choque recente das 
commodities. Continuamos com a posição comprada em inflações implícitas nos prazos 
mais curtos da curva. Moedas: no mês de março, montamos posição comprada no BRL 
contra uma cesta de moedas em virtude da forte recuperação do carry da moeda 
brasileira vis-à-vis o da cesta. Além disso, preços de commodities altos acabam por 
beneficiar o crescimento e possibilitar ganhos de arrecadação que por sua vez melhoram 
a percepção de solvência do país. Estamos comprados em moedas exportadoras de 
energia contra moedas importadoras. Por fim, mantemos a posição tomada em cupom 
cambial contra taxas de títulos da dívida externa brasileira. Juros Internacionais: no 
mês de março, mantivemos posições tomadas na Inflação implícita e nos juros nominais 
dos EUA, nos juros nominais da República Tcheca e do Chile. Abrimos posições tomadas 
no Canadá e no Reino Unido. O principal destaque de resultado foi a posição tomada na 
parte curta dos EUA. No Chile, tivemos perdas no mês com a ação do BC abaixo da 
expectativa do mercado no último dia 29. De maneira geral, seguimos com viés altista 
para as inflações, mas estamos com menor exposição nas posições de juros tanto nos 
desenvolvidos como nos emergentes. Crédito: zeramos as posições em créditos 
soberanos. Vínhamos até então com posições otimistas em países que se beneficiam da 
elevação dos preços das commodities em geral e do petróleo em particular. Continuamos 
acreditando que o crédito em USD da Petrobras deve negociar a um prêmio maior em 
relação ao soberano de igual maturidade. Ao longo do mês, realizamos alguns trades de 
natureza mais tática, no crédito corporativo europeu e no crédito corporativo 
americano, através de índices líquidos de diversos CDS. Renda Variável: ao longo do mês, 
reduzimos as posições vendidas na Bolsa americana, especialmente no setor de 
tecnologia, e mantivemos as posições em commodities inalteradas. No portfólio local, 
reduzimos as exposições a empresas exportadoras; aumentamos os setores domésticos e 
o direcional comprado, sendo que as principais alocações se encontram nos setores de 
Bancos, Locação de Veículos, Consumo e Petróleo. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 35.727.276/0001-50

ITAÚ OPTIMUS TITAN



48MONTHLY FUNDS REVIEW

KADIMA

14 de abril de 2022

Retorno no mês: 0,7% Retorno no ano: 2,24% Retorno 12M: 6,47% Retorno 24M: 12,13%

Seu portfólio é composto majoritariamente por parte dos modelos presentes no fundo 
Kadima II FIC FIM, porém com uma maior alavancagem. No ano o fundo apresentou 
retorno acumulado de +1,53%, contra retorno do CDI de +2,42%. Em 12 meses o fundo 
apresenta retorno acumulado de +7,23%, contra retorno do CDI de +6,41%. Desde o início 
(23/03/2012), o Kadima High Vol FIM acumula resultado de +268,50%, contra retorno do 
CDI de +123,22% neste período. Os comentários referentes a este fundo são análogos (na 
proporção de sua alocação de risco) aos do Kadima FIC FIM, descritos acima. Ressaltamos 
que o Kadima High Vol passou recentemente por um processo de masterização. 
Possivelmente, em breve, faremos uma reabertura dele. Divulgaremos tempestivamente 
maiores detalhes assim que tivermos disponíveis. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 14.146.496/0001-10

KADIMA HIGH VOL

Retorno no mês: 0,58% Retorno no ano: 2,39% Retorno 12M: 6,63% Retorno 24M: 10,78%

No ano o fundo apresentou retorno acumulado de +1,80%, contra retorno do CDI de +2,42%. 
Em 12 meses o fundo apresenta retorno acumulado de +6,67%, contra retorno do CDI de 
+6,41%. Desde o início (11/05/2007), o Kadima FIC FIM acumula resultado de +371,31%, 
contra retorno do CDI de +269,88% neste período. Durante o primeiro trimestre de 2022, o 
fundo apresentou resultado ligeiramente abaixo do benchmark. Em específico, no mês de 
janeiro o modelo de fatores (long-short) teve um desempenho significativamente negativo. 
Além dele, também em janeiro, o modelo de alocação sistemática teve desempenho negativo. 
Em fevereiro os resultados negativos já foram de uma magnitude menor, enquanto no mês de 
março as perdas do ano foram quase que integralmente compensadas. Durante março os 
maiores destaques positivos foram os trend following de curto prazo aplicados nos DIs, os 
trend following de longo prazo aplicados no dólar e nos Dis, bem como o modelo de alocação 
sistemática. A maior alocação de risco do fundo permanece nos trend following de curto 
prazo, que são modelos que em média apresentaram seus melhores resultados em momentos 
de maior volatilidade do mercado. Contudo, vale destacar que ao longo dos últimos anos 
diversos modelos criados pela nossa área de pesquisa vêm ganhando relevância dentro deste 
portfólio. Seguimos confiantes na nossa capacidade de entregar bons retornos no longo prazo. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 09.441.308/0001-47 

KADIMA II
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O balanço de riscos tornou-se ainda mais desfavorável em relação à inflação global, que se mantém em
patamares elevados e exige que os principais bancos centrais atuem para frear a aceleração de preços. Nos
EUA, O FOMC iniciou o ciclo de alta de juros com uma elevação de 25bps, conforme o esperado. Mas também
sinalizou a possibilidade de aumento do ritmo de altas e o início próximo da redução de seu balanço. Na
Europa, apesar das incertezas com a guerra, o ECB anunciou que esta adiantando o tapering e o fim das
compras para o 3T. Na China, a meta de crescimento de 5,5% até o final de 2022 parece mais distante. Os
dados de crédito de fevereiro foram fracos e o mercado imobiliário piorou na margem. Com o objetivo de
mitigar o impacto dos lockdowns, as autoridades desenharam pacotes de isenções fiscais aos serviços mais
afetados. No Brasil, os juros reais elevados devem impactar a atividade. A combinação de inflação pior com
mercado de trabalho aquecido exige uma política monetária mais restritiva, ainda que o BCB tenha sinalizado
o final do ciclo de alta está próximo.

Retorno no mês: 0,38% Retorno no ano: 5,47% Retorno 12M: 11,89% Retorno 24M: 24,02%

Em relação à performance, contribuíram positivamente as posições de juros, commodities, 
moedas e bolsa. Em juros, mantivemos posições tomadas nos EUA e reduzimos posições 
aplicadas na Europa, posições compradas em inflação no Brasil, posições tomadas no 
México, na República Tcheca, na Polônia e no Reino Unido e zeramos posições tomadas no 
Chile. 

Em bolsa, mantivemos posições compradas e de valor relativo em ações brasileiras e 
zeramos posições compradas em ações globais.

Em moedas, abrimos posições vendidas no peso colombiano, aumentamos posições 
vendidas no dólar americano e posições compradas no peso mexicano, no dólar canadense 
e no yuan chinês. Zeramos posições compradas no rand sul-africano e posições vendidas 
na libra esterlina e no peso chileno. 

Em commodities, abrimos posições compradas no ouro, no milho e no trigo. Aumentamos 
posições compradas no petróleo e no cobre. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 12.105.940/0001-24

KAPITALO KAPPA FIN
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Retorno no mês: -3,35% Retorno no ano: 7,09% Retorno 12M: -19,55% Retorno 24M: 21,07%

Em março, o fundo teve um retorno de 8,9% contra 6,1% do Ibovespa. As principais 
contribuições positivas foram Hypera (+1,1 p.p), Mills (+1,1 p.p) e Santos Brasil (+0,9 p.p). 
Os detratores foram OceanPact (-0,5 p.p), Proteções (-0,2 p.p) e SulAmérica (-0,1 p.p.). 
Desde o início, em março de 2017, o fundo acumula retorno de 78,5%, o que equivale a um 
retorno anualizado de 12,3%. No 2ºS 2021, iniciou-se um processo de forte deterioração de 
expectativas que levou a expressiva alta nas taxas de juros de longo prazo. Como 
referência, os DIs 2030 variaram de 9% a.a. no início do semestre à um pico de 12,5%a.a. 
no 4ºT 2021. Essa deterioração afetou o preço das ações brasileiras, mais notadamente às 
de menor liquidez (small e mid caps). Nos últimos 12m, enquanto o Ibov subiu 3,4% o 
índice de small caiu 9,8%. Este comportamento impactou negativamente a cota dos nossos 
fundos na medida em que aproximadamente 30% do portfólio encontrava-se investido 
nessas companhias. Ao longo da história da Leblon, a parcela dos nossos fundos investida 
em small caps tem contribuído de maneira significativa para nossa performance de longo 
prazo. Importante ressaltar que a queda dessas ações não se justifica pela evolução dos 
fundamentos destas empresas, que em sua grande maioria, tem apresentado resultados 
recordes e evoluções muito satisfatórias.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 26.768.800/0001-40

LEBLON AÇÕES II 

Retorno no mês: -4,52% Retorno no ano: -0,41% Retorno 12M: -25,82% Retorno 24M: 11,74%

Em março, o fundo teve um retorno de 7,2% contra 6,1% do Ibovespa. As principais 
contribuições positivas foram Hypera (+1,0 p.p), Mills (+1,0 p.p) e Santos Brasil (+0,8 p.p). 
Os detratores foram OceanPact (-0,5 p.p), Uber (-0,4 p.p) e Proteções (-0,2 p.p). Desde o 
início, em setembro de 2008, o fundo acumula retorno de 350,4%, o que equivale a um 
retorno anualizado de 11,8%. No 2ºS 2021, iniciou-se um processo de forte deterioração de 
expectativas que levou a expressiva alta nas taxas de juros de longo prazo. Como 
referência, os DIs 2030 variaram de 9% a.a. no início do semestre à um pico de 12,5% a.a. 
no 4ºT 2021. Essa deterioração afetou o preço das ações brasileiras, mais notadamente às 
de menor liquidez (small e mid caps). Nos últimos 12m, enquanto o Ibov subiu 3,4% o 
índice de small caiu 9,8%. Este comportamento impactou negativamente a cota dos nossos 
fundos na medida em que aproximadamente 30% do portfólio encontrava-se investido 
nessas companhias. Ao longo da história da Leblon, a parcela dos nossos fundos investida 
em small caps tem contribuído de maneira significativa para nossa performance de longo 
prazo. Importante ressaltar que a queda dessas ações não se justifica pela evolução dos 
fundamentos destas empresas, que em sua grande maioria, tem apresentado resultados 
recordes e evoluções muito satisfatórias.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 10.320.151/0001-80

LEBLON AÇÕES
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Em março, os preços de ativos seguiram condicionados pela perspectiva de elevação nos juros globais e pelos
desenvolvimentos no conflito entre Rússia e Ucrânia. As bolsas de economias desenvolvidas recuperaram-se
das quedas ocorridas em fevereiro, e as curvas de juros seguiram abrindo. O preço do petróleo e demais
commodities se elevou, exibindo forte volatilidade. Os ativos brasileiros seguiram apresentando bom
desempenho, refletindo o prosseguimento do fluxo de alocação de investidores estrangeiros. O cenário
permanece muito condicionado à inflação global elevada e persistente, e às reações das autoridades a esta
realidade. O conflito entre Rússia e Ucrânia parece aproximar-se de uma fase com menor atividade militar. As
negociações entre as partes, no entanto, tendem a ser longas, e as sanções à economia russa devem
permanecer por um extenso período à frente, o que deve contribuir para manter os mercados de commodities
sob pressão, e para deprimir os indicadores de confiança globais. Neste sentido, a Europa, que possui laços
econômicos mais amplos com a Rússia, e que já vinha sofrendo há mais tempo com os preços mais elevados
da energia, tende a sofrer uma desaceleração de atividade mais aguda. A governança descentralizada e a
reação tipicamente mais lenta do ECB sugere, ainda, a permanência de um ambiente inflacionário mais
duradouro. Já nos EUA, as indicações são de que o mercado de trabalho segue muito forte. A taxa de
desemprego pode atingir patamar inferior a 3,5% nos próximos meses e o quadro de elevada inflação e
escassez de mão de obra deve levar à aceleração do crescimento dos salários. Como os juros reais
permanecem negativos, a despeito da recente abertura das taxas, é provável que o FED endureça ainda mais o
discurso, e a curva passe a apreçar, ao longo do tempo, uma taxa de juros terminal mais elevada. Somente o
aperto das condições financeiras é capaz de interromper a dinâmica do mercado de trabalho e evitar, assim,
uma desancoragem ainda maior das expectativas de inflação. A rápida queda da taxa de desemprego e a
perspectiva de juros reais mais elevados torna provável o ingresso da economia dos EUA numa recessão, à
frente. A questão que se coloca é se ela ocorrerá ainda em 2022, ou se ficará para meados de 2023. Surpresas
inflacionárias e no mercado de trabalho para cima, ao longo dos próximos meses, tendem a precipitar reação
mais forte da política monetária, e aumentariam a probabilidade de aparecimento mais rápido da recessão. A
China vem precisando lidar com ondas tardias da pandemia em cidades importantes, como Shenzen e
Shangai, o que tem determinado restrições à mobilidade e, em alguma medida, queda da atividade econômica.
A meta de crescimento de 5,5% para o PIB de 2022, imposta pelo partido, parece difícil de ser atingida, mesmo
com a provável intensificação das medidas de estímulo, ao longo do ano. No Brasil, a atividade econômica
segue firme, lastreada por um bom ritmo das concessões de crédito e do mercado de trabalho, podendo o
crescimento do PIB no 1S 22 se aproximar de 1%. A inflação segue muito elevada e disseminada. Projetamos
variação do IPCA de 7,1% em 2022, e de 4,6% em 2023. Como já deixou bastante claro, o Banco Central deverá
elevar a taxa SELIC até o patamar de 12,75% e encerrar o ciclo neste nível, que nos parece adequado para
imprimir a convergência da inflação, ao longo de um horizonte mais longo. Como nossas projeções seguem
apontando para desvios importantes à meta em 2022 e 2023, nossa expectativa é que os juros permaneçam
estáveis, neste patamar, por um período suficientemente longo possivelmente, até meados de 2023 o que
amplificará o já elevado nível de comprometimento de renda das famílias, e contribuirá para desacelerar a
atividade econômica ao longo do 2º semestre de 2022.
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Retorno no mês: 2,51% Retorno no ano: 13,58% Retorno 12M: 18,79% Retorno 24M: 35,71%

As posições tomadas em juros externos, compradas em inflação implícita curta local, a 
posição comprada em petróleo e os livros de operações compartilhadas e volatilidade 
foram as maiores contribuidoras para o bom resultado do fundo em março. Já as posições 
em bolsa externa e local contribuíram negativamente para o resultado. Tendo em vista o 
cenário discutido, o portfólio segue com posições vendidas em bolsas globais, tomadas em 
juros, e compradas em ouro e petróleo. Estabelecemos uma posição simultaneamente 
vendida em USDMXN e na bolsa mexicana, posição que segue o mesmo racional que a 
vendida em USDBRL e Ibov, que mantivemos durante bastante tempo. A troca da 
geografia é motivada pelo fato de o processo de subida de juros no México ainda estar em 
pleno desenvolvimento, ao contrário do Brasil, onde ele se encaminha para seu 
encerramento. Como no Brasil, esta posição visa se beneficiar de uma possível realocação 
de investimentos entre classes de ativos, dada a perspectiva de os juros no México 
chegarem a um patamar elevado, para o mercado local. A curva já apreça uma taxa 
terminal em torno de 9%. Nossos estudos, sintetizados no gráfico 1 abaixo, sugerem uma 
boa performance dessa posição a partir de níveis de juros de 8%, patamar que deve, em 
breve, ser alcançado. No Brasil, mantemos a posição comprada em inflação implícita 
curta, que deverá seguir se beneficiando do cenário de inflação elevada. Estamos também 
construindo uma posição comprada em inclinação de juros, que, com a proximidade do 
fim do ciclo de alta na SELIC, tende a performar, como pode ser conferido no gráfico 2, que 
ilustra o comportamento desta posição no entorno do encerramento da elevação de juros, 
ao longo de diversos ciclos anteriores de aperto na política monetária.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 30.586.677/0001-14

LEGACY FIC FIM
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Retorno no mês: -4,96% Retorno no ano: -14,42% Retorno 12M: -0,06% Retorno 24M: 50,99%

Atribuição de performance: No mês de março, o fundo ClearBridge US Large Cap Growth teve um 
desempenho inferior ao seu benchmark, Russell 1000 Growth, devido à seleção de ações. Em 
particular, a seleção de ações nos setores de Comunicação, Consumo Discricionário e Industrials 
prejudicou o desempenho relativo. Enquanto isso, a seleção de ações nos setores de Saúde e 
Financeiro contribuiu para os retornos. Em termos de ações individuais, os principais contribuintes 
para o desempenho no mês foram Amazon.com no setor de Consumo Discricionário, Nvidia e 
Splunk no setor de Tecnologia da Informação, bem como DexCom e UnitedHealth Group no setor 
de Saúde. Os principais detratores individuais foram UiPath e Adobe no setor de TI, assim como 
Sea Ltd., Walt Disney e Netflix no setor de Comunicação. Posicionamento Atual: Em março, o 
fundo iniciou posições na Intel (TI) e na Stryker (saúde) e saiu de posições na Home Depot e 
Booking (consumo discricionário). Espera-se que a Intel seja a principal beneficiária dos subsídios 
governamentais dos EUA e Europa para desenvolver nova unidade de fabricação de ponta fora da 
Ásia. A saída da Home Depot é baseada em nossa posição no ciclo de consumo e moradia à medida 
que saímos de um período de fechamento e desdensificação, acompanhando o fim do estímulo 
governamental relativo à Covid-19. A saída tem o objetivo de reduzir a exposição no setor e gerar 
melhor proteção caso a volatilidade persista. Vendemos Booking, Priceline e Kayak, devido a maior 
exposição à Europa onde acreditamos que uma recuperação nas viagens será demorada devido aos 
efeitos da invasão da Ucrânia.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 28.320.600/0001-56

US LARGE CAP
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Retorno no mês: 2,45% Retorno no ano: 10,21% Retorno 12M: 30,22% Retorno 24M: 55,42%

Atribuição de performance: Em março, o fundo LM ClearBridge Infrastructure Value 
superou o índice S&P Global Infrastructure, e o mesmo ocorreu com relação às ações globais. 
As perspectivas das taxas de juros e inflação continuam causando volatilidade nos mercados 
após a eclosão do conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Esperamos que essa volatilidade 
continue à medida que o mercado absorve o impacto na inflação e no crescimento global. 
Riscos geopolíticos, disrupções constantes causadas pela pandemia em curso, problemas na 
cadeia de suprimentos e inflação alta continuam desencorajando as expectativas de 
crescimento econômico, embora uma recessão ainda não seja um acontecimento real. Em 
termos regionais, os Estados Unidos e o Canadá foram os maiores contribuintes para o 
desempenho trimestral. A concessionária de gás americana, Sempra Energy, e a 
concessionária de energia elétrica Exelon, também americana, foram as líderes da região. A 
Sempra é uma concessionária com sede na Califórnia que possui concessionárias reguladas 
estáveis e ativos contratados nos Estados Unidos, México e América do Sul. A Sempra tem 
exposição a diversos fatores de lucro, como crescimento da base de tarifas de serviços 
públicos, GNL dos Estados Unidos e crescimento da matriz energética no México. Em 
particular, a Sempra apresenta fortes oportunidades de crescimento em sua concessionária 
Oncor, no Texas, e potencial para novas instalações de GNL em suas propriedades em 
Cameron, Port Arthur e Costa Azul. Os preços das ações se beneficiaram das tensões na 
Europa, aumentando a demanda por GNL dos Estados Unidos. A Exelon é uma empresa cuja 
transmissão e distribuição são feitas de forma pura e regulada. Suas concessionárias 
atendem a milhões de clientes de eletricidade e gás em Delaware, Illinois, Maryland, Nova 
Jersey, Pensilvânia e Distrito de Colúmbia. As ações tiveram desempenho superior ao do 
setor de serviços públicos, com a Exelon começando a ser vista como empresa de alto 
padrão após sua cisão, recentemente concluída. Voltando à Europa Ocidental, a operadora 
ferroviária francesa Getlink também teve um bom desempenho durante o trimestre. A 
Getlink é uma empresa ferroviária francesa que detém a concessão da malha ferroviária do 
Túnel da Mancha, que conecta o Reino Unido e a França. A recuperação do tráfego continua 
ocorrendo com a flexibilização das restrições relacionadas à pandemia de covid-19. 
Separadamente, o projeto de interligação de transmissão de energia elétrica da Getlink, 
Eleclink, recebeu a certificação final de segurança do órgão regulador, permitindo o início 
das operações em meados de 2022. A Iberdrola, empresa multinacional de energia elétrica 
integrada, com sede na Espanha, foi a maior detratora do período. A empresa está envolvida 
em redes de energia, renováveis e operações de atacado e varejo. A Iberdrola expandiu-se 
internacionalmente com operações no Reino Unido (via Scottish Power), Estados Unidos (via 
Avangrid), Brasil (via Neoenergia) e México. As ações da Iberdrola caíram em meio à 
volatilidade expressiva na Europa. Posicionamento Atual: Em um nível regional, a maior 
exposição do fundo encontra-se nos Estados Unidos e Canadá (58%), consistindo na 
exposição a serviços públicos regulamentados e contratados (34%) e infraestrutura 
economicamente sensível paga pelo usuário (24%).

Posicionamento e Performance

CNPJ: 26.370.126/0001-41

RARE INFRASTRUCTURE
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Retorno no mês: -0,71% Retorno no ano: -3,15% Retorno 12M: 1,10% Retorno 24M: 12,03%

O fundo não superou o benchmark, o MSCI World Index USD (net div), que retornou 
2.74% em março de 2022.

Contribuintes Relativos:

holdings)

Detratores relativos:

Tesouro dos EUA

Posicionamento e Performance

CNPJ: 29.177.909/0001-00

MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL
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MILES CAPITAL

Durante o mês de março, os mercados globais continuaram demonstrando volatilidade em decorrência não só
do conflito entre Rússia e Ucrânia, como também, do primeiro aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. A
elevação da taxa em 0,25% pelo FED concretizou a adesão de uma política monetária mais hawkish pela
instituição como forma de combater a inflação. Em contrapartida, a guerra no continente europeu vem
sinalizando uma inflação mundial crescente, atrelada, principalmente, às commodities, que têm tido sua
oferta pressionada devido aos efeitos do conflito sobre a cadeia global de supply chain. No que se refere ao
âmbito nacional, a manutenção do ciclo de alta das commodities foi um fator positivo para o mercado, uma
vez que a Bolsa brasileira é muita exposta ao setor. Ademais, verificou-se a maior queda do dólar em dois
anos (R$ 4,66), a qual se explica pelo alto fluxo de capital estrangeiro para o país. Além do segmento de
commodities, as altas taxas de juros, intensificadas com o aumento da taxa Selic para 11,75% após a última
reunião do COPOM, tornaram-se mais um atrativo para o investimento estrangeiro.

Retorno no mês: -1,73% Retorno no ano: 6,50% Retorno 12M: -12,28% Retorno 24M: 27,53%

Tendo em vista esse cenário, a Miles Capital desempenhou uma gestão muito ativa e tática 
em todos os seus fundos. Como resultado, o Miles Acer teve as atribuições positivas 
voltadas para os segmentos de Utilities (SBSP3, CPFE3), Óleo e Gás, Mineração (VALE3), 
Consumo/Varejo (HYPE3, ASAI3, SMFT3) e Bens Industriais (WEGE3). Ademais, outros 
papéis com atribuição positiva foram ITUB4 e TOTS3. Em contrapartida, as atribuições 
negativas foram destinadas aos segmentos de Transporte (LREN3, SEQL3), HB & Properties, 
Tecnologia (NVDA), Saúde e Educação. Os papéis PETR4, GMAT3, MGLU3, TSLA, PRIO3 e 
BBAS3 também apresentaram uma baixa performance. As principais posições com base no 
fechamento do mês são INTB3, PETR4, ELET6, SBSP3 e VALE3. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 28.069.965/0001-50

MILES ACER LONG BIAS

Retorno no mês: -1,90% Retorno no ano: 10,36% Retorno 12M: -6,14% Retorno 24M: 32,03%

O fundo Miles Virtus, por sua vez, apresentou como destaques positivos os setores de 
Utilities (SBSP3, ELET6, CPFE3), Óleo e Gás, Mineração (VALE3, CBAV3), Consumo/Varejo 
(HYPE3, ASAI3) e Tecnologia (TOTS3). Também, destacaram-se os papéis ITUB4 e WEGE3. 
Por outro lado, as atribuições negativas se concentraram nos setores de Transporte 
(SEQL3), HB & Properties (MRVE3, JHSF3), Serviços Financeiros, Saúde e Papel & Celulose. 
MELI, GMAT3, PRIO3, PETR4, BBAS3 e VBBR3 foram papéis detratores. As principais 
posições com base no fechamento do mês são INTB3, PETR4, VALE3, SBSP3 e TOTS3. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 28.407.875/0001-21

MILES VIRTUS LONG ONLY 
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Retorno no mês: -4,95% Retorno no ano: -41,95% Retorno 12M: -50,59% Retorno 24M: 

A equipe Counterpoint Global continua a focar-se na seleção de ações e nas perspectivas 
de longo prazo para as empresas detidas no portfólio. Maior volatilidade do mercado e 
uma venda generalizada em nomes de alto crescimento e altos múltiplos têm sido ventos 
contrários significativos para o desempenho da carteira. Acreditamos que a venda tem 
sido impulsionada por uma ampla rotação a partir desses nomes e não devido a 
fundamentos específicos das empresas, que, na maior parte do portfólio, permaneceram 
em grande parte robustos. A falta de exposição da carteira a algumas das maiores 
participações do índice também tem pesado no desempenho relativo. No geral, tentamos 
aproveitar a volatilidade e oportunisticamente adicionar a algumas posições e iniciar 
novas posições, em participações onde acreditamos que os fundamentos permaneceram 
intactos e a precificação tornou-se mais atraente. 

A equipe de gestão busca companhias em que acredita que seu valor de mercado possa 
crescer significativamente devido a seus bons fundamentos. Encontramos tais 
companhias através de pesquisa fundamentalista. Nossa ênfase é no crescimento secular, 
e como resultado disso os eventos de curto prazo nos mercados não são relevantes no 
processo de seleção de ações. Nosso objetivo é ter uma carteira de companhias de 
altíssima qualidade que acreditamos estarem bem posicionadas no longo prazo, 
independentemente dos ruídos de mercado.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 39.345.935/0001-45

GLOBAL INSIGHT USD
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MOAT

Cenário Internacional: As atenções do mês de março seguiram com os desdobramentos da invasão russa à
Ucrânia e seus reflexos na geopolítica e na cadeia de produção global. O mês começou com uma tensão
elevada nos ativos, e aos poucos o stress foi reduzindo com uma maior perspectiva de um acordo. Os preços
das commodities seguiram em patamares elevados e a inflação se apresenta como um dos principais riscos
para os portfolios. Cenário Doméstico: O contexto global (preço de commodities elevado) e os juros elevados
seguem beneficiando o fluxo para o Brasil, favorecendo os ativos de risco. O dólar seguiu sua trajetória de
queda observada desde o início do ano. As eleições devem começar a ganhar destaque no noticiário com o
afunilamento dos candidatos e a formação das coligações. Mercado de Ações: O Ibovespa encerrou março com
alta de +6,06% e +14,48% no ano. As maiores altas do índice no mês foram CVC, Cogna e Qualicorp. As maiores
quedas foram Embraer, Petrorio e Braskem. Vale ressaltar que observamos um maior fluxo para ações não
ligadas à commodities e bancos no mês. Perspectiva: Diante de um cenário global com enormes desafios
inflacionários e preços assimetricamente negativos (vs fundamentos), permanecemos cautelosos com os
mercados externos. Já no cenário local, seguimos mais confiantes uma vez que a maior parte do ajuste
monetário já foi realizada, preços ainda muito atrativos e um mercado de ações com empresas
predominantemente de valor com bons fundamentos.

Retorno no mês: -0,54% Retorno no ano: 5,12% Retorno 12M: 7,23% Retorno 24M: 71,73%

A exposição líquida oscilou ao longo do mês ao redor de 50%,  encerrando próximo deste 
patamar (cerca de 30% comprado em uma carteira local, 20% comprado no Índice Ibovespa 
e -0,4% short em uma companhia). A carteira long and short encerrou com uma exposição 
bruta de aprox. 140%. A carteira local comprada foi o grande destaque positivo e a 
estratégias long and short foi destaque negativo.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 30.995.144/0001-96

MOAT LONG BIAS

Retorno no mês: 0,57% Retorno no ano: 2,17% Retorno 12M: 11,38% Retorno 24M: 27,80%

O destaque positivo ficou novamente na posição entre ETF de Brasil em dólar e vendido em 
índices da bolsa americana, assim como em pares no setor de proteínas e petróleo. Já o 
maior destaque negativo ficou em pares no setor financeiro (local e global). A exposição 
bruta do fundo encerrou o mês próxima de 150% e uma exposição líquida próxima do 
neutro (zero). 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 24.140.256/0001-62

MOAT EQUITY HEDGE
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Retorno no mês: -3,41% Retorno no ano: 4,20% Retorno 12M: -11,37% Retorno 24M: 44,27%

Reduzimos marginalmente a exposição em alguns ativos ligados a temas domésticos com 
menor resiliência de geração de caixa e aumentamos marginalmente a concentração nas 10 
maiores posições. Os destaques positivos foram 3R, Hypera e BRFoods, já os negativos 
foram Gol, Lojas Rener e Multilaser. As 3 maiores posições no encerramento do mês eram: 
BRF, Banco do Brasil e Americanas. Setorialmente, as maiores exposições são: utilidades 
pública, financeiro e petróleo.

Posicionamento e Performance

MONTHLY FUNDS REVIEW

MOAT

14 de abril de 2022

CNPJ: 20.658.576/0001-58

MOAT AÇÕES
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NAVI

Em março, as principais contribuições positivas vieram dos setores de Utlities e Varejo. O primeiro foi favorecido
por conta do recente follow-on, enquanto o segundo se beneficou pelos fortes resultados reportados, além de
perspectiva de crescimento. No campo negativo, o ruído político pelo aumento dos preços dos combustíveis e
possível mudança no management impactaram o setor de Energia. A boa dinâmica da bolsa brasileira se manteve,
com o índice subindo 6% no mês, o que fez o Ibovespa acumular alta acima de 15% no primeiro trimestre do ano. O
bom resultado dos ativos brasileiros segue determinado principalmente por fatores globais, com as economias
produtoras de comodities se beneficiando da alta de preço desses bens por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia.
A forte entrada de capital estrangeiro também contribuiu positivamente. Nos dados econômicos, o período também
foi marcado pelo mercado revendo positivamente suas projeções para o ano no âmbito fiscal e na atividade. Por
outro lado, a inflação segue pressionada, mas o Banco Central sinalizou estar próximo do fim do ciclo de aperto
monetário.

Retorno no mês: -2,95% Retorno no ano: 4,95% Retorno 12M: 0,49% Retorno 24M: 44,47%

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 Energia e Utilities. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 14.113.340/0001-33

NAVI INSTITUCIONAL

Retorno no mês: 0,3% Retorno no ano: 0,93% Retorno 12M: 8,39% Retorno 24M: 10,39%

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 Energia e Utilities. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 12.430.199/0001-77

NAVI LONG SHORT
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OCCAM

Internacional: A guerra entre a Ucrânia e a Rússia prossegue e a resistência oferecida pelos ucranianos tem
sido muito superior ao esperado. Com isso, a guerra mostra poucos avanços e a crise humanitária
progressivamente se intensifica. Respondendo a este cenário, os países ocidentais seguem impondo
relevantes sanções à Rússia, o que, além de debilitar a economia do país, vem provocando importantes
consequências para o mundo. Em particular, as commodities têm apresentado forte elevação de preços,
tornando ainda mais desafiador o controle da inflação por parte dos bancos centrais. Nesta direção, o FED
indicou crescente preocupação com a inflação, o que sugere um ciclo de aperto monetário cada vez mais
substancial. Brasil: A convergência da inflação para a meta continuou se tornando mais desafiadora, dadas as
repercussões dos eventos acima. Ainda assim, o Copom sinalizou, em sua comunicação recente, que planeja
elevar a taxa Selic apenas mais uma vez, com um movimento de 100bps em maio. Na visão do BC, com este
movimento, a Selic já atingiria um patamar compatível com a convergência do IPCA para a meta em 2023.
Entretanto, o mercado não tem a mesma leitura. De fato, as previsões de mercado para o IPCA continuaram a
subir na pesquisa Focus, estando acima de todas as metas estabelecidas pelo CMN, mesmo considerando um
cenário de Selic superior ao utilizado pelo Copom. Embora a comunicação do BC admita a possibilidade de uma
elevação adicional em junho, a assertividade da comunicação indica uma pausa a partir do terceiro trimestre
como cenário base, provavelmente aguardando a definição de políticas econômicas após a eleição de outubro.

Retorno no mês: 0,76% Retorno no ano: 2,94% Retorno 12M: 4,47% Retorno 24M: 14,7%

Juros e Câmbio: a conjuntura internacional segue evoluindo na direção de um mundo 
mais inflacionário à frente. Observamos, ao longo do mês de março, um endurecimento 
na retórica dos principais bancos centrais a despeito dos impactos negativos na atividade 
econômica oriundos do conflito na Europa. Nossa visão permanece sendo que, em geral, o 
aperto monetário precificado pelo mercado não será suficiente para ancorar as 
expectativas de inflação. Dito isso, reequilibramos nossas posições tomadas em juros em 
favor de países que consideramos mais atrasados no ciclo de aperto monetário. 
Aumentamos as posições nos EUA e Europa, em detrimento de posições menores na 
América Latina, onde os bancos centrais já sinalizam fim de ciclo ou uma disposição 
menor para um aperto monetário mais severo. No livro de moedas, seguimos acreditando 
que o dólar se fortalecerá, mas optamos por readequar essa posição contra uma cesta de 
países desenvolvidos, com menos exposição às commodities e com políticas monetárias 
menos restritivas. Bolsa: as bolsas tiveram forte desempenho em março, com o Ibovespa 
(+6.1%) mais uma vez performando melhor que o S&P (+3.6%). A alta das commodities 
seguiu como o tema mais relevante, com destaque para as altas de ativos que 
acompanhamos de perto como minério de ferro (+13%), petróleo (+7%) e urânio (+20%). 
Assim como destacado nas últimas duas cartas, seguimos acreditando que a bolsa 
brasileira deve continuar performando melhor que a de seus pares e, por isso, voltamos a 
aumentar a exposição direcional em Brasil. Por outro lado, reduzimos nossas posições 
externas, especialmente no setor de energia, após o forte desempenho no período. Este 
segue como destaque da carteira do fundo, junto com bancos e tecnologia. Na parte 
vendida, reduzimos as posições nos setores domésticos pela sua underperformance
recente e melhor perspectiva para a bolsa brasileira. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 17.162.002/0001-80

OCCAM RETORNO ABSOLUTO
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Retorno no mês: 0,57% Retorno no ano: 2,6% Retorno 12M: 4,71% Retorno 24M: 10,04%

Observamos, ao longo do mês de março, um endurecimento na retórica dos principais bancos 
centrais a despeito dos impactos negativos na atividade econômica oriundos do conflito na 
Europa. O aperto monetário precificado pelo mercado não será suficiente para ancorar as 
expectativas de inflação. Dito isso, reequilibramos nossas posições tomadas em juros em favor 
de países que consideramos mais atrasados no ciclo de aperto monetário. Aumentamos as 
posições nos EUA e Europa, em detrimento de posições menores na América Latina. No livro 
de moedas, optamos por posições com menor exposição às commodities e com políticas 
monetárias menos restritivas. No mês, as bolsas tiveram forte desempenho, com o Ibovespa 
(+6.1%) mais uma vez performando melhor que o S&P (+3.6%). A alta das commodities seguiu 
como o tema mais relevante, com destaque para as altas de ativos que acompanhamos de 
perto como minério de ferro (+13%), petróleo (+7%) e urânio (+20%). O setor de energia, após 
o forte desempenho no período, segue como destaque da carteira do fundo, junto com bancos 
e tecnologia. A conjuntura internacional segue evoluindo na direção de um mundo mais 
inflacionário à frente. Portanto, estamos com posições tomadas em juros de países que 
consideramos mais atrasados no ciclo de aperto monetário, como nos EUA e Europa. No 
câmbio, seguimos acreditando que o dólar se fortalecerá, mas optamos por readequar essa 
posição contra uma cesta de países desenvolvidos.  A bolsa brasileira deve continuar 
performando melhor que a de seus pares e, por isso, voltamos a aumentar a exposição 
direcional em Brasil. Por outro lado, reduzimos nossas posições externas, especialmente no 
setor de energia, após o forte desempenho no período. Na parte vendida, reduzimos as 
posições nos setores domésticos pela sua underperformance recente e melhor perspectiva 
para a bolsa brasileira. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 11.403.956/0001-50

OCCAM EQUITY HEDGE

Retorno no mês: -1,52% Retorno no ano: -1,19% Retorno 12M: -9,7% Retorno 24M: 10,83%

As bolsas tiveram forte desempenho em março, com o Ibovespa (+6.1%) mais uma vez 
performando melhor que o S&P (+3.6%). A alta das commodities seguiu como o tema mais 
relevante, com destaque para as altas de ativos que acompanhamos de perto como minério 
de ferro (+13%), petróleo (+7%) e urânio (+20%). O setor de energia, após o forte 
desempenho no período, segue como destaque da carteira do fundo, junto com bancos e 
tecnologia. Seguimos acreditando que a bolsa brasileira deve continuar performando
melhor que a de seus pares e, por isso, voltamos a aumentar a exposição direcional em 
Brasil. Por outro lado, reduzimos nossas posições externas, especialmente no setor de 
energia, após o forte desempenho no período. Na parte vendida, reduzimos as posições nos 
setores domésticos pela sua underperformance recente e melhor perspectiva para a bolsa 
brasileira. Continuamos otimistas com as oportunidades de geração de valor neste cenário 
de divergência nos fundamentos entre diferentes mercados e setores.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 18.525.868/0001-70

OCCAM LONG BIASED
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Retorno no mês: -2,47% Retorno no ano: 6,05% Retorno 12M: -1,53% Retorno 24M: 28,66%

No mês de março/2022, o fundo Oceana Long Biased FIC FIA obteve performance de +3,12%. 
A estratégia Long teve contribuição positiva de +3,11%, com destaque positivo para os 
setores de Utilities (+0,89%), Consumo Discricionário (+0,82%) e Industriais (+0,62%). A 
estratégia Short teve contribuição marginal. Por fim, a estratégia Valor Relativo teve 
contribuição negativa de -0,03% no mês, com destaque negativo para o setor de Serviços 
Financeiros (-0,13%) e destaque positivo para o setor de Consumo Discricionário (+0,10%).

Posicionamento e Performance

CNPJ: 12.823.624/0001-98

OCEANA LONG BIASED
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PACIFICO

O principal assunto do mês de março foi a continuidade da guerra entre a Rússia e a Ucrania e o impacto do
conflito no cenário macroeconômico global. Na nossa avaliação, enquanto o PIB da Zona do Euro deve ser
impactado em -1,5 p.p., nos EUA o impacto deve ser de apenas -0,5 p.p. e o no Brasil vemos impacto líquido
neutro. Ao mesmo tempo, dados anteriores à guerra divulgados no período mostraram que o mundo
encontrava-se em forte recuperação com o alívio da Covid-19.

Conforme esperado, o Federal Reserve seguiu seu plano de normalização da política monetária. O banco
central dos Estados Unidos elevou a taxa de juros em 0,25 p.p. na reunião de março e a mensagem do Powell
foi dura, ao enfatizar a força do mercado de trabalho e da economia. Discursos de membros do comitê nas
últimas semanas aumentaram a probabilidade de duas ou mais altas de 0,50 p.p. esse ano, acelerando o
caminho até a taxa neutra.

No Brasil, o Copom comunicou de forma explícita que espera encerramento do ciclo de alta de juros na
próxima reunião, em 12,75%. Além disso, os dados de atividade e fiscal continuaram surpreendendo
positivamente no mês e o risco de cauda da eleição segue reduzido, com movimentos pragmáticos ao centro
dos dois principais candidatos. Essa melhora dos fundamentos domésticos atrelada à taxa de juros real
elevada fez com que os ativos brasileiros apresentassem melhor performance.

Retorno no mês: -1,19% Retorno no ano: 4,84% Retorno 12M: -18,57% Retorno 24M: 29,89%

Nos fundos de bolsa, Pacifico Ações e Pacifico LB, continuamos bastante positivos com as 
empresas da nossa carteira, que são majoritariamente líderes dos seus setores, com 
importantes diferenciais competitivos, balanços sólidos, com boa estrutura de governança e 
capacidade de repasse de preços. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 17.002.861/0001-01

PACIFICO LONG BIASED

Retorno no mês: -2,54% Retorno no ano: 4,75% Retorno 12M: -20,08% Retorno 24M: 26,54%

Nos fundos de bolsa, Pacifico Ações e Pacifico LB, continuamos bastante positivos com as 
empresas da nossa carteira, que são majoritariamente líderes dos seus setores, com 
importantes diferenciais competitivos, balanços sólidos, com boa estrutura de governança e 
capacidade de repasse de preços. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 14.083.797/0001-42

PACIFICO AÇÕES
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Retorno no mês: -0,4% Retorno no ano: 1,62% Retorno 12M: 1,34% Retorno 24M: 4,43%

No Pacifico Macro, mantivemos posição comprada em renda variável local e tomada na taxa 
de juros de 10 anos dos Estados Unidos. Iniciamos posição comprada do real contra o dólar e 
voltamos a montar posição vendida em bolsa norte-americana.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 22.354.046/0001-41 

PACIFICO MACRO
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Retorno no mês: -1,14% Retorno no ano: -0,5% Retorno 12M: -1,4% Retorno 24M: -0,34%

No mês de março, o Persevera Compass FIC apresentou uma performance de +1,93%. As 
posições compradas em Real agregaram +99 bps, as exposições a commodites
especialmente petróleo agregaram 49 bps e as ações locais +25 bps. Na ponta negativa, 
as posições vendidas em índices na bolsa americana detraíram 40 bps e as posições 
aplicadas na curva juros norte-americana subtraíram 35 bps. Os ativos brasileiros 
continuaram mostrando recuperação pronunciada. O elevado diferencial de juros, a alta 
dos preços de commodities e os resultados fiscais recentes continuaram trazendo 
apreciação do Real e alta do Ibovespa. Do lado da renda fixa, a sinalização do fim do ciclo 
de aperto monetário pelo Banco Central trouxe importante ancoragem para a curva de 
juros, que iniciou um processo de queda ainda que de patamares bastante elevados. 
Continuamos acreditando que os ativos brasileiros têm bastante espaço para apreciação, 
após dois anos sob enorme pressão da combinação de preocupações fiscais com a 
elevação de mais de 10 pontos percentuais na taxa Selic. 

Aumentamos a posição aplicada em juros nominais para 2 anos, ainda favorecendo 
vencimentos na parte intermediária da curva (2024, 2025 e 2027). Já no mercado 
internacional, mantivemos posições aplicadas em US Treasury de 10 anos e taticamente 
com posições tomadas em juros nominais europeus. Apesar da boa performance do Real 
no último mês, continuamos achando que há mais espaço para apreciação. Temos 
mantido posições compradas entre 5% e 10% da carteira. O portfólio também tem 
posições compradas no dólar neozelandês (0,75%) e vendidas no Euro (3%) e na Libra 
Esterlina (2%) versus o dólar.Para renda variável local, nossas principais posições são 
Alliar, Suzano, BTG Pactual, Petro Rio e Infracommerce. Para bolsas globais, estamos 
vendidos nos índices S&P, Nasdaq e Russell 2000. Em Commodities, continuamos 
comprados ouro e petróleo.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 31.326.427/0001-08

PERSEVERA COMPASS
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Retorno no mês: -2,06% Retorno no ano: -11,11% Retorno 12M: -5,41% Retorno 24M: 47,05%

Análise da performance: A estratégia teve um desempenho inferior ao MSCI ACWI, que 
retornou -5.36% em USD durante o trimestre. Os principais contribuintes foram 
Madeira, Nutrição, Saúde, e Marcas Premium enquanto Biotech, Robótica, Humano, 
Digital, Smart City, Água, Energia Limpa e Segurança prejudicaram o desempenho. 
Análise do Mercado: O primeiro trimestre foi ruim tanto para ativos de risco quanto 

aumento da inflação que levou a necessidade do mercado de digerir um caminho 
íngreme de escalada de juros, causando fraqueza nos mercados de renda fixa e ações. 
Isto foi exacerbado pela guerra na Ucrânia e pelos efeitos das subsequentes sanções na 
Rússia, impactando o mercado de commodity e supply chains. Os únicos vencedores a se 
destacar foram commodities, com petróleo subindo desde o início do ano. A dispersão 
dos retornos dos papéis foi grande durante o trimestre. O mercado de ações europeu 
sofreu acima da média devido a maior dependência da Ucrânia e da Rússia pela 
importação de commodities. Ambos os países são grandes produtores de trigo e óleos 
comestíveis enquanto a Rússia é fonte de metais industriais chave, aqueles que tem um 
papel fundamental na transição verde, como o níquel. Mercados emergentes 
performaram aquém das médias globais como a China que perdeu 14% em dólares 
devido à escalada do Covid e à revisão para baixo das expectativas de crescimento. A 
intervenção das lideranças miraram uma melhora no sentimento do mercado, 
reiterando sua posição pró-crescimento, o que atenuou as perdas no final do trimestre. O 
setor que melhor performou foi o de energia, subindo quase 30% com a escalada dos 
preços do petróleo. Perspectivas do Mercado: Com a guerra Rússia-Ucrânia entrando no 
seu segundo mês, a expectativa pelo menor crescimento econômico e maior inflação está 
aumentando. Dado um fraco sentimento de consumo, aperto monetário e a persistente 
volatilidade nos preços de energia, a economia global está menos propensa a expandir 
como esperado inicialmente. Nós revisamos nossa expectativa de crescimento global 
para 3,5% este ano contra 4,4% anteriormente; nós acreditamos que as economias 
emergentes e a zona do euro vão sofrer mais que as outras áreas dada a proximidade 
com o conflito na Ucrânia. Enquanto várias economias ainda vão crescer acima da 
tendência, nós acreditamos que os riscos nos faturamentos das empresas estão 
aumentando para os segmentos mais cíclicos do mercado. Existem alguns fatores de 
suporte para o mercado compensar as quedas. O moral do investidor está se 
recuperando dos níveis mais depreciados, compensando fundamentos deteriorados. 
Enquanto o sentimento do consumidor teve um baque, sua saúde financeira está forte. 
Companhias também estão com um balanço forte, permitindo a expansão de recompras 
em caso dos preços das ações se tornarem atrativos. Estratégia do portfolio: Global 
Megatrend Selection é uma solução de investimento única para investidores que buscam 
obter exposição a temas de investimento promissores apoiados por fortes tendências 
seculares. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 33.158.068/0001-52

GLOBAL MEGATRENDS SELECTION
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Retorno no mês: -0,97% Retorno no ano: -3,98% Retorno 12M: 1,54% Retorno 24M: 25,75%

O fundo PIMCO Global Financial Credit FIC FIM IE rendeu -0,17% no mês de Março, 
comparado a +0,92% do CDI. A principal contribuição positiva foi exposição à non-
financials via o índice CDS, dado a recuperação dos spreads após o sell-off de mercado. 
Os princiáis detratores foram exposição tática à ações de bancos, principalmente bancos 
Americanos, que re-alocamos ao longo do mês ao passo que os valuations se tornaram 
mais atraentes; exposição à dívida sênior financeira, que teve uma performance 
negativa dado a subida dos juros; e seleção de títulos de bonds subordinados híbridos, 
dado a performance negativa dos bonds durante o mês. O GIS Capital Securities Fund
manteve posições em AT1s de bancos sistêmicos que possuem um alto nível de 
capitalização e um fluxo de receita diversificado, enquanto permanece cauteloso com 
emissores europeus menores. Geograficamente, o GIS Capital Securities Fund é bastante 
diversificado e busca realizar investimentos em países como o Reino Unido, onde os 
bancos têm níveis de capitalização mais elevados. Nas dívidas sênior e de Tier 2, a 
exposição do GIS Capital Securities permanece centrada, principalmente, em bancos do 
Reino Unido e também em algumas oportunidades idiossincráticas em bancos periféricos 
e centrais europeus, que oferecem potencial para ganhos através da melhora de seus 
fundamentos e possível consolidação. Durante o mês de março, nós continuamos a 
acessar o mercado de AT1 favorecendo papéis cujos preços sofreram queda mas que 
pertencem a bancos com alto nível de qualidade. Ainda buscamos oportunidade no 
mercado primário de AT1s e participamos de novas emissões de alguns principais bancos 
da Itália e Alemanha, que vieram a mercado com prêmios atrativos. Além disso, após o 
encerramento da nossa exposição  à ações de bancos antes dos sell-off de mercado no 
início de Fevereiro, nós voltamos a adicionar uma pequena exposição tática de ações de 
bancos Americanos, que ainda não sofreram um movimento de aumento dos seus preços 
por conta de incremento dos yields, o que impulsionou as margens. Apesar do mercado 
ter melhorado ao final do mês, ainda estamos cautelosos e mantemos uma posição 
razoável de caixa como dry poder para poder aproveitar de algumas oportunidades que 
podem surgir, especialmente se picos de volatilidade retornarem. 

Destaques positivos do mês: Exposição à non-financials via o índice CDS, dado a 
recuperação dos spreads após o sell-off de mercado.

Destaques negativos do mês: Exposição tática à ações de bancos, principalmente bancos 
Americanos, que re-alocamos ao longo do mês ao passo que os valuations se tornaram 
mais atraentes; Exposição à dívida sênior financeira, que teve uma performance 
negativa dado a subida dos juros; Seleção de títulos de bonds subordinados híbridos, 
dado a performance negativa dos bonds durante o mês.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 29.066.331/0001-06

GLOBAL FINACIALS CREDIT
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Retorno no mês: -0,82% Retorno no ano: -3,38% Retorno 12M: 1,08% Retorno 24M: 17,5%

Os mercados estavam voláteis durante o mês de Março devido a continuidade do conflito 
na Ucrânia. O impacto dessa volatilidade foi sentido em várias classes de ativos, 
principalmente commodities dado a importância da Rússia e Ucrânia em sua 
exportação. Durante o mês, o Bloomberg Commodity Index subiu +8,61% tendo como 
principal componente energia, que subiu +16,01%. No mercado de dívida emergente, a 
preocupação com um possível default Russo amedrontou os investidores. No entanto, 
essas preocupações não se tornaram realidade quando investidores de dívida soberana 
Russa em dólares, receberam os pagamentos de cupom na moeda forte. Apesar da 
situação geopolítica os Bancos Centrais continuaram com uma postura contracionista, 
elevando os juros em +25bps nos EUA e Reino Unido além de ter seus membros subindo 
o tom em declarações sobre movimentos futuros. A inflação tomou o foco frente aos 
riscos de redução no crescimento global. Bonds soberanos de países desenvolvidos 
tiveram seus yields subindo rapidamente, demonstrando preoupações existente acerca 
da inflação. Esse movimento foi evidenciado pela parte curta da curva, dado o 
achatamento da cauda longa. A curva Americana (2y-10y) inverteu pela primeira vez 
desde a metade de 2019. Esse tipo de evento é historicamente associado a um aumento 
no risco de recessão nos próximos 12-24 meses e reflete o temor do mercado que o Fed
pressione demais a economia Americana por meio de sua política monetária 
contracionista e freie o crescimento dado a elevação de riscos macroeconômicos. No 
entanto, a inversão na parte de 2y-10y da curva pode produzir sinais falsos de recessão 
e outras medidas analisadas pelo Fed, incluindo a comparação do spread dos rates de 3-
meses e as expectativas para esses mesmos rates em 18 meses, ainda são animadoras. 
Durante o mês os bonds de 2Y dos EUA, Reino Unido e Alemanha subiram +90bps, 
+31bps e +46bps para 2.33%, 1.34% e -0.08% respectivamente. Ativos de risco passaram 
por um sell-off bastante intenso no início do mês. Entretanto, ações e crédito se 
recuperaram, principalmente motivados por uma negociação de cessar-fogo entre 
Rússia e Ucrânia que teve alguns pontos positivos. MSCI World subiu +2.52% durante o 
mês. Os spreads de crédito grau de investimento dos EUA e Europa reverteram seu 
moviemtno de abertura da primeira metade do mês para fechar Março 6bps e 16bps 
mais comprimidos, respectivamente. Da mesma forma, spreads de crédito high yield dos 
EUA e Europa fecharam em 34bps e 37bps, respectivamente. Contribuições no mês: 
Exposição à algumas moedas de países emergentes, que apreciam frente ao Dólar 
Americano; Exposição à crédito investment grade e high yield, com o fechamento de 
spreads; Posições em TIPS com a subida das taxas de inflação breakeven; Exposição 
negativa à duration do Reino Unido, Japão e Européia, dado a subida dos yields. 
Detratores no mês: Exposição à duration dos EUA, dado a subida dos yields; Exposição 
exposição à dívida externa e local de países emergentes, com a abertura de spreads e 
aumento de yields; Exposição à crédito securitizado, principalmente em Agency MBS; 
Exposição à duration Australiana, dado a subida dos yields. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 23.729.512/0001-99

INCOME
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Retorno no mês: -7,3% Retorno no ano: -29,62% Retorno 12M: -26,97% Retorno 24M: 

Em março foi verificada a continuidade da volatilidade devido ao conflito Rússia/Ucrânia. 
Enquanto os mercados avançaram até o final do mês, as ações de tecnologia continuaram a 
performar aquém dos índices de mercado. Chegg foi um contribuidor positivo para a 
performance do fundo conforme suas ações se recuperaram de um fraco quarto trimestre. A 
companhia notou uma melhora nos níveis de atividade este ano após uma fraca demanda no 
terceiro trimestre de 2021 levando a uma desvalorização de seus papéis no final do ano 
passado. Crowdstrike também contribuiu para a performance depois de entregar resultados 
muito fortes, aliviando a preocupação dos investidores de uma maior competitividade após a 
oferta pública inicial da SentinelOne. O conflito Rússia/Ucrânia tem criado uma elevada 
ameaça ao ambiente que beneficiou cyber stocks. NVIDIA contribuiu positivamente para a 
performance conforme introduziu uma nova arquitetura de unidades de processamentos 
gráficos (GPU) no seu Investor Day e também definiu uma significativa expansão graças a 
oportunidades de centro de dados, automação e softwares. Além disso, Broadcom ajudou a 
performance dado que continuou a se beneficiar de uma robusta demanda sobre suas ofertas 
de networking, armazenamento e softwares, que levaram a resultados acima das 
expectativas do mercado. Em um outro cenário, S&P Global reagiu positivamente ao 
fechamento de sua aquisição de IHS Markit, que criou um diversificado provedor de dados de 
mercado com o potencial de extrair sinergias. Uma combinação de incertezas regulatórias no 
mercado Chinês, risco geopolítico e macro fez com que investidores reduzissem exposição ao 
setor de internet na China. Isso pesou na performance de Tencent e Alibaba. NortonLifeLock 
também foi um detrator da performance, uma vez que o mercado reagiu negativamente à 
decisão da Autoridade de Competição e Mercados (CMA) de investigar os impactos 
competitivos de sua proposta de fusão com a Avast. SK Hynix foi um vento contrário na 
performance dado o enfraquecido sentimento em direção a mercados de PCs e smartphones, 
enquanto que Qualcomm detratou devido às preocupações do mercado sobre o 
enfraquecimento da demanda de smartphones. Em termos de atividade, um movimento de 
venda de nomes com múltiplos altos criou o que vimos como um atrativo ponto de entrada 
em Synopsys. A empresa é líder de mercado em ferramentas de automação de design 
eletrônico (EDA) e semicondutores e pensamos que deve se beneficiar da crescente 
complexidade de design dos chips. Nós também iniciamos uma posição em T-Mobile, que 
possui a liderança de mercado em ativos no espectro 5G nos EUA e também se comprometeu 
a significantes recompras até 2025. Enquanto nos mantemos convencidos da emergência de 
longo prazo da Farfetch como plataforma líder para bens de luxo, nós saímos do papel dada a 
probabilidade de maiores custos no curto prazo combinado com um afastamento de nomes 
de tecnologia de consumo. Nós também fechamos nossa posição em Fluence. Apesar de 
enxergamos uma significativa oportunidade à frente, a expansão de margem tem encarado 
obstáculos pela inflação e custos, enquanto seu negócio de softwares tem desacelerado mais 
do que o esperado.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 38.318.178/0001-58

Global Technology 
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Retorno no mês: 0,41% Retorno no ano: -3,54% Retorno 12M: Retorno 24M:

Olhando para o mercado imobiliário, os REITs viram seu primeiro mês positivo no ano, 
entregando 4,16% em março, sendo as melhores performances dos setores de 
infraestrutura, galpões logísticos e self-storage (armazenamento). No ano, o setor 
hoteleiro continua tendo a maior valorização, em linha com nossa visão de retomada do 
turismo. O primeiro trimestre de 2022 foi marcado pela preocupação com o cenário 
inflacionário global e com as implicações do conflito entre Rússia e Ucrânia. A guerra 
aumentou o custo de commodities, que somado a uma retirada de investimentos da Rússia 
e um aumento dos juros no Brasil, favoreceram o real. Neste contexto vimos dólar se 
desvalorizar 14,79% frente ao moeda brasileira. Em março também vimos a primeira alta 
de juros feita pelo banco central americano desde 2018. Em nosso fundo, batemos o 
benchmark em 97bps e, por não estarmos expostos a variação cambial, terminando o mês 
com 5,14%. Para o mês de abril, seguimos posicionados em empresas que acreditamos 
estarem mais preparadas para repassar possíveis aumentos de custo advindos da inflação 
ou terão crescimento superior a estes. Os setores de self-storage, residencial e industrial 
apresentam elevada demanda e baixa vacância, o que põem os proprietários em posição 
favorável para ajuste de preços.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 41.088.682/0001-13

RBR REITS US BRL

Retorno no mês: -1,45% Retorno no ano: -20,57% Retorno 12M: 2,85% Retorno 24M: 

Olhando para o mercado imobiliário, os REITs viram seu primeiro mês positivo no ano, 
entregando 4,16% em março, sendo as melhores performances dos setores de 
infraestrutura, galpões logísticos e self-storage (armazenamento). No ano, o setor 
hoteleiro continua tendo a maior valorização, em linha com nossa visão de retomada do 
turismo. O primeiro trimestre de 2022 foi marcado pela preocupação com o cenário 
inflacionário global e com as implicações do conflito entre Rússia e Ucrânia. A guerra 
aumentou o custo de commodities, que somado a uma retirada de investimentos da Rússia 
e um aumento dos juros no Brasil, favoreceram o real. Neste contexto vimos dólar se 
desvalorizar 14,79% frente ao moeda brasileira. Em março também vimos a primeira alta 
de juros feita pelo banco central americano desde 2018. Em nosso fundo, apesar de 
batermos o benchmark em 39bps, terminamos o mês com -3,72% de resultado. Para o mês 
de abril, seguimos posicionados em empresas que acreditamos estarem mais preparadas 
para repassar possíveis aumentos de custo advindos da inflação ou terão crescimento 
superior a estes. Os setores de self-storage, residencial e industrial apresentam elevada 
demanda e baixa vacância, o que põem os proprietários em posição favorável para ajuste 
de preços.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 40.102.306/0001-73

RBR REITS US USD
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ROBECO

14 de abril de 2022

Retorno no mês: -1,84% Retorno no ano: -6,08% Retorno 12M: -1,84% Retorno 24M: 9,98%

Atribuição: O fundo apresentou um retorno superior ao benchmark, o Global Aggregate 
Corporate Bond Index, que retornou -2,32% (com hedge para EUR) no mês passado. O spread 
de crédito do Global Aggregate Corporate Bond Index diminuiu de 133 bps para 124 bps, com 
um pico em março de 149 bps. Os rendimentos de ambos os títulos de 10 anos dos EUA e da 
Alemanha aumentaram consideravelmente para 0,55% e 2,34%, respectivamente, cada um 
aumentando 70 bps. O portfolio ficou com menos peso em beta enquanto os spreads 
aumentavam e se beneficiou de um aumento no beta enquanto os spreads diminuíram. A 
seleção dos emissores contribuiu positivamente para a nossa performance. Nós entramos 
em uma negociação comprada em spreads de swap europeus de 5 anos. A contribuição foi 
positiva no último mês conforme os spreads diminuíram. Nós enxergamos os spreads de 
swap normalizando nos próximos trimestres. As maiores alterações foram Raiffeisen Bank, 
Atlantia SpA (via Autostrade) e Electricité de France SA. Macro: Março foi um período 
dramático para o mercado, com a invasão da Rússia na Ucrânia, aceleração da inflação, o 
início de outro ciclo de alta pelo Banco Central americano, bem como uma inversão da curva 
2s10s. Perdas foram vistas nos mercados de ações, crédito e títulos soberanos. No entanto, 
commodities foi a única classe de ativos que performou extraordinariamente bem, com 
energia, metais e bens agrícolas verificando altos ganhos. Dada a invasão na Ucrânia e o 
pacote de sanções imposto sobre a economia russa, foi um trimestre muito ruim para ativos 
da Rússia. A China definiu medidas extras de suporte fiscal, auxiliando PMEs e 
impulsionando investimentos em infraestrutura e vendas de propriedade. O impacto da 
escalada de preços de petróleo e gás pode custar, por algumas estimativas, até 3% do PIB. 
Um imposto sobre o crescimento, além dos efeitos inflacionários. Isso colocou os bancos 
centrais em uma posição desconfortável. Ao final do 1º trimestre, o mercado precificou em 
mais de 8 altas de juros pelo Fed em 2022 incluindo três altas de 50 bps. Enquanto isso, na 
Europa, uma subida nos juros em 2022 é agora abertamente considerada, contrariando as 
falas da presidente do Banco Central Europeu em Dezembro de 2021 de que a alta dos juros 

Posicionamento: Fazer uma avaliação econômica foi 
difícil mesmo antes da escalada da crise Rússia-Ucrânia, dada a distorção em várias séries 
de dados após dois anos de Covid. Com o conflito na Ucrânia, preços do petróleo mais altos e 
disrupção nas cadeias de suprimentos, está claro que um conjunto mais amplo de 
possibilidades deve ser avaliado por fundamentos. Os riscos negativos para a economia 
aumentaram materialmente e o risco de recessão agora é debatido abertamente. Olhando 
para política monetária, a principal preocupação que nós temos é que os bancos centrais dos 
mercados desenvolvidos estão atrás da curva. Nós acreditamos que o Fed cometeu um erro 
ao iniciar o ciclo de aperto muito tarde. Os riscos são maiores do que as altas antecipadas 
nos próximos meses e a inflação que não só dura mais como atinge níveis mais altos. Está 
claro que os bancos centrais vão continuar suas políticas de aperto, por exemplo reduzindo 
títulos corporativos comprando na Europa. Nós focamos em um portfolio beta mais próximo 
de um e preferimos risco europeu a risco americano, levando em conta o prêmio Ucrânia.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 29.178.368/0001-26

RBC GLOBAL CREDITS 
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RPS

O mês de março foi marcado pelo estouro da guerra entre Rússia e Ucrânia. Além da maior volatilidade diante
da incerteza dos impactos da guerra, vimos os preços das commodities acelerarem sua tendência de alta. Esse
fato novo coloca ainda mais pressão sobre os bancos centrais ao redor do globo que já vinham num processo
de aperto monetário para combater suas respectivas inflações. Embora esse cenário desafiador tenha
provocado uma abertura mais forte dos juros nominais, os índices acionários apresentaram um
comportamento positivo e recuperaram parte das perdas dos meses anteriores. Continuamos enxergando um
cenário desafiador para ativos de risco a frente, com alta volatilidade e perfil de retorno ruim. Apesar do
arrefecimento na retórica entre Rússia e Ucrânia, as consequências não deverão ser dissipadas tão cedo.
Ainda sofreremos os impactos dos gargalos na produção e redução da oferta global de commodities, com
consequência direta em um ambiente ainda mais inflacionário. Isso fará com que o Banco Central Americano
acelere o ritmo de retirada de estímulos à frente, gerando um aperto nas condições financeiras. Fenômeno já
refletido na inclinação da curva de juros, nas taxas de hipotecas e nos spreads no mercado de crédito
americano. Portanto, esperamos uma desaceleração econômica mais acentuada do que esperado
anteriormente. Em relação ao Brasil, nossa visão estrutural segue bastante cautelosa diante da incerteza
eleitoral, inflação resiliente, pouco crescimento econômico em ambiente de juros subindo e dinâmica fiscal
preocupante

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

O fundo obteve uma performance positiva em março. Novamente nossa exposição em 
commodities foi o grande destaque positivo no mês. Outra contribuição relevante foram 
nossas duas posições no mercado de juros (aplicada nos juros brasileiros e tomado nos 
juros americanos). No mercado doméstico destaque para papéis defensivos como Hypera e 
Assaí. Dentre os detratores, o destaque para nossa exposição ao tema de construtoras de 
baixa renda (MRV e Tenda). Nossa maior alocação de risco segue sendo o tema de 
commodities devido a dinâmicas específicas de oferta e demanda. Nossa carteira bottom-up
global mudou sua visão em semicondutores dado os indicadores de demanda recentes mais 
fracos, principalmente nas verticais de smartphone e PCs. Entretanto, seguimos comprados 
em companhias de alta qualidade dentro de tech (MSFT, GOOG) e vendidos no setor de 
semicondutores que tem esse viés cíclico. Por outro lado, continuamos em empresas que se 
beneficiam do processo de digitalização global (Globant, Endava) e tem viés defensivo com 
muita visibilidade de receita e margens. Nossos hedges para essas posições tem sido uma 
cesta de empresas não-rentáveis de tecnologia e companhias de ecommerce. A maior 
parcela de nosso portfólio segue com um perfil bastante defensivo (pouco correlacionado ao 
PIB) e alocado em empresas de altíssima qualidade. Porém, recentemente montamos 
posições táticas em empresas do setor de consumo em função de uma melhora pontual da 
economia, reflexo dos estímulos econômicos dos próximos meses (auxílio-brasil, 
antecipação do 13º, saque do FGTS e programas de microcréditos). No book quantitativo 
mantivemos um risco reduzido devido à forte volatilidade e reversões que se mantiveram 
desde o início do ano. Porém nos últimos dias do mês observamos alguns sinais 
interessantes de alguns mercados onde a volatilidade se manteve mais controlada com 
tendências mais persistentes e pudemos aproveitar essas oportunidades para fechar o mês 
de forma positiva. Esperamos aumentar gradualmente o risco caso essas tendências se 
mantenham com muita atenção ao controle de riscos. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 25.530.044/0001-54

RPS EQUITY HEDGE D15
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SHARP

14 de abril de 2022

Retorno no mês: -3,18% Retorno no ano: 11,58% Retorno 12M: -3,58% Retorno 24M: 45,28%

O fundo Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA teve uma rentabilidade no mês de 4,24%. 
Acumula 0,66% nos últimos 12 meses e 24,79% nos últimos 36 meses.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 34.309.541/0001-18

SHARP IBOVESPA ATIVO

Retorno no mês: -2,95% Retorno no ano: 1,33% Retorno 12M: -19,01% Retorno 24M: 24,17%

O fundo Sharp Equity Value Institucional FIA teve uma rentabilidade no mês de 2,99%. 
Acumula -10,16% nos últimos 12 meses e 27,24% nos últimos 36 meses.

• Destaques Positivos: Energia Elétrica, Supermercado e Transporte

• Destaques Negativos: Imobiliário, Petróleo e Mineração

• Principais Posições: Energia Elétrica, Petróleo e Bancos Médios

Posicionamento e Performance

CNPJ: 12.565.159/0001-32

SHARP EQUITY VALUE
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SHARP

14 de abril de 2022

Retorno no mês: 0,63% Retorno no ano: 3,54% Retorno 12M: 7,77% Retorno 24M: 17,26%

Carteira de Pares

• Destaques positivos: Consumo, Combustível, Locadoras

• Destaques negativos: Bancos e Siderurgia

Carteira Double Alpha

• Destaques positivos: Hedge Cambial, Bancos Médio (short) e Índices (short)

• Destaques negativos: Ecommerce (short), Petróleo (short) e Bancos Médio (long)

Posicionamento e Performance

CNPJ: 19.366.052/0001-04

SHARP LONG SHORT 2X

Retorno no mês: -1,37% Retorno no ano: 4,91% Retorno 12M: -6,03% Retorno 24M: 34,99%

Carteira Long + Hedges

long)

long)

Carteira Valor Relativo

)

Posicionamento e Performance

CNPJ: 32.068.007/0001-31

SHARP LONG BIASED
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SOLANA

14 de abril de 2022

Retorno no mês: 0,99% Retorno no ano: 1,69% Retorno 12M: 8,32% Retorno 24M: 18,41%

O fundo Solana Long and Short FIC FIM apresentou rentabilidade de -0,16% no mês de 
março. No ano a rentabilidade acumulada é de 0,69% (28% do CDI). As principais 
atribuições positivas do mês foram: i) Arezzo x Grupo Mateus (+35bps), ii) Cielo x Porto 
Seguro (+34bps), e iii) JHSF x Índice Bovespa (+23bps). Do lado negativo tivemos i) 
Sequoia Log x Ecorodovias (-54bps), ii) Embraer x Randon (-41bps), e iii) PetroRio x 
Petrobrás (-29bps). O fundo encerrou o mês com exposição bruta de 98,56% (posições 
compradas mais vendidas) e aproximadamente 30 pares. Destaque para as exposições nos 
setores de Petróleo, Varejo, Shoppings, Industria e Telecomunicações. Nossas ações foram 
particularmente beneficiadas pelo fluxo estrangeiro, que continua comprando ativos 
brasileiros, seja por conta do peso das commoditties no Ibovespa, pelo fato de estarmos 
geograficamente longe do conflito, pelo Real estar depreciado segundo as principais 
métricas de valor relativo (o que levou a uma valorização de 8,0% frente ao dólar no mês), 
ou ainda pelo fato de Rússia e China terem se tornado praticamente não investíveis
(resultando em uma migração de posição destes países para o Brasil, principalmente nos 
fundos de países emergentes). 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 18.772.290/0001-57

SOLANA LONG & SHORT

Retorno no mês: -5,43% Retorno no ano: 0,23% Retorno 12M: -4,78% Retorno 24M: 

Nossas ações foram particularmente beneficiadas pelo fluxo estrangeiro, que continua 
comprando ativos brasileiros, seja por conta do peso das commoditties no Ibovespa, pelo 
fato de estarmos geograficamente longe do conflito, pelo Real estar depreciado segundo as 
principais métricas de valor relativo (o que levou a uma valorização de 8,0% frente ao 
dólar no mês), ou ainda pelo fato de Rússia e China terem se tornado praticamente não 
investíveis (resultando em uma migração de posição destes países para o Brasil, 
principalmente nos fundos de países emergentes). 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 38.029.012/0001-11

SOLANA AÇÕES
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SPX

Os temas dominaram as discussões em março foram a evolução do conflito na Ucrânia e, de certa forma
correlata, a mudança da postura do Fed. O Fed indicou sequencialmente a necessidade de um aperto monetário
maior e mais longo, tendo em vista um ponto inicial de inflação elevada, mercado de trabalho apertado e as
ondas de choque dos preços de commodities originadas no conflito na Ucrânia, iniciando o ciclo de altas em
março indicando altas em todas as reuniões a partir de agora, incluindo altas de 50 bps. O Banco Central
Europeu está caminhando para acabar ainda em 2022 com a política de juros negativos iniciada em 2014. A
atividade global foi forte no 1º trimestre do ano, mas deve desacelerar nos próximos meses pelos efeitos da
guerra na Ucrânia e a política chinesa de Covid . Assistimos a um choque prolongado de oferta que
começou na Covid e está se encaixando na alta elevada dos preços das commodities. No Brasil, a atividade tem
mostrado uma resiliência maior do que a esperada, levando o mercado a revisar o crescimento do PIB.
Enquanto isso, a inflação segue sendo um grande foco de preocupação. Entretanto, o câmbio tem mostrado forte
apreciação, o que deve contribuir para amenizar pressões inflacionárias. O Banco Central continuou o seu
processo de aperto monetário, mas sinalizou o que deseja fazer uma pausa para avaliar os próximos passos.

Retorno no mês: 1,72% Retorno no ano: 15,10% Retorno 12M: 21,83% Retorno 24M: 35,54%

Nas moedas, seguimos com posições compradas no dólar americano contra uma cesta de 
moedas de países desenvolvidos e emergentes. No book de ações, nos Estados Unidos 
seguimos privilegiando os setores mais defensivos em relação a ativos mais cíclicos. Na 
Europa, seguimos com exposição ao tema de transição energética e no setor de defesa, 
além de seguirmos com uma posição comprada na bolsa chinesa. No Brasil, aumentamos 
posições vendidas em empresas do setor financeiro listadas no exterior e continuamos 
com nossas posições compradas no setor de Transportes e posições relativas no setor de 
Consumo e óleo & Gás. No book de Juros, continuamos com alocações favoráveis a alta de 
juros em alguns países desenvolvidos e emergentes. No Brasil, estamos aplicados em juros 
reais na parte intermediária da curva. Nas commodities, seguimos com posições 
compradas em metais industriais, energia e créditos de carbono. No mercado de crédito 
americano, aumentamos na margem a alocação em títulos de investment grade, 
observando o deslocamento de preços causados pela volatilidade maior. Na América Latina 
continuamos posicionados em nomes específicos, com maiores em exposições no setor de 
commodities, usando hedges para imunizar movimentos de juros nos mercados 
desenvolvidos

Posicionamento e Performance

CNPJ: 12.831.360/0001-14

SPX NIMITZ



78

Retorno no mês: -1,86% Retorno no ano: 6,27% Retorno 12M: 2,1% Retorno 24M: 43,29%

Em março aumentamos levemente a exposição à bolsa brasileira, mantendo posição um 
pouco abaixo do que consideramos neutro. Já no exterior zeramos a exposição comprada na 
bolsa chinesa, mas mantivemos as posições em ações chilenas contra a bolsa americana. 
No Brasil, as principais variações setoriais foram dentro da classe de commodities. 
Reduzimos a exposição em empresas agrícolas, de celulosa e siderúrgicas, enquanto 
aumentamos em mineradoras e petrolíferas. Ademais, reduzimos posições no setor de 
distribuição de combustíveis, shoppings e seguros, enquanto amentamos posições em 
utilities. 

Posicionamento e Performance

MONTHLY FUNDS REVIEW

SPX

14 de abril de 2022

CNPJ: 16.617.768/0001-49

SPX FALCON

SPX PATRIOT Retorno no mês: -3,34% Retorno no ano: 5,71% Retorno 12M: -6,63% Retorno 24M: 39,65%

CNPJ: 15.334.585/0001-53

Posicionamento e Performance

Em março aumentamos levemente a exposição à bolsa brasileira, mantendo posição um 
pouco abaixo do que consideramos neutro. Já no exterior zeramos a exposição comprada na 
bolsa chinesa, mas mantivemos as posições em ações chilenas contra a bolsa americana. No 
Brasil, as principais variações setoriais foram dentro da classe de commodities. Reduzimos 
a exposição em empresas agrícolas, de celulosa e siderúrgicas, enquanto aumentamos em 
mineradoras e petrolíferas. Ademais, reduzimos posições no setor de distribuição de 
combustíveis, shoppings e seguros, enquanto amentamos posições em utilities. 
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Retorno no mês: -3,8% Retorno no ano: 4,39% Retorno 12M: -17,96% Retorno 24M: 39,09%

No mês de março, o fundo obteve ganhos relevantes com investimentos relacionados aos 
setores de varejo, energia elétrica e concessões, ao passo que apresentou perdas no setor de 
saúde e de serviços financeiros. Atualmente, as principais posições do fundo são 
relacionadas aos setores de varejo, serviços financeiros e energia elétrica, sendo que, dado 
a manutenção do cenário de alta volatidade e de nossa percepção quanto aos riscos 
políticos e econômicos que podem vir a afetar os ativos investidos, mantemos a preferência 
pelo investimento em empresas com solidez financeira, histórico de geração de valor e 
maior liquidez. No fechamento do mês, o fundo estava 90% aplicado. 

Posicionamento e Performance

MONTHLY FUNDS REVIEW

TRUXT

14 de abril de 2022

CNPJ: 26.269.603/0001-87

TRUXT VALOR

Retorno no mês: -1,29% Retorno no ano: 6,05% Retorno 12M: -22,48% Retorno 24M: 27,08%

A performance negativa da carteira de ações brasileiras durante o mês de março foi apenas 
parcialmente mitigada pelos ganhos obtidos com investimentos no exterior, notavelmente 
no mercado acionário e no juros nominais norte-americanos. Na carteira de ações, 
destacam-se como maiores detratores de alfa as posições nos setores de petróleo, 
mineração e de serviços financeiros, tendo as mais relevantes contribuições positivas vindo 
dos setores de varejo e locação de veículos. Atualmente, as principais posições do fundo 
estão concentradas nos setores de varejo, serviços financeiros e petróleo, além da posição 
tomada nos juros americanos. Na carteira de fechamento do mês, o net da carteira era de 
62% e o gross de 172%. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 26.210.505/0001-74

TRUXT LONG BIAS
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TRUXT

14 de abril de 2022

Retorno no mês: 0,89% Retorno no ano: 4,39% Retorno 12M: 5,09% Retorno 24M: 14,79%

O mês de março foi marcado pela forte abertura das taxas de juros globais. O movimento 
foi visto em diversos prazos, mas o destaque foi a parte curta americana. O FED mais 
uma vez surpreendeu de forma hawkish, suportado por dados firmes do mercado de 
trabalho e inflação disseminada. No começo do mês, a guerra elevou a incerteza e a 
volatilidade dos ativos. Logo ficou claro que a principal consequência do conflito e das 
sanções sobre a Rússia é maior pressão inflacionária no mundo, com alta de preços do 
petróleo e de commodities alimentícias.  Na China, a evolução da Covid trouxe novos 
lockdowns em grandes centros, atrasando ainda mais a normalização das cadeias 
produtivas. Diante desse contexto, entendemos que a inflação global mais persistente 
segue sendo vetor altista para curvas de juros curtas ao redor do mundo. Na cena fiscal 
brasileira, continuamos vendo grande pressão para maiores gastos em ano eleitoral, 
como a pressão para o reajuste do funcionalismo público. No entanto, com a elevação 
dos preços das commodities esperamos outro ano de deflator elevado, o que 
momentaneamente propicia uma conjuntura fiscal mais favorável. As expectativas de 
inflação continuaram piorando na margem e a inflação segue mostrando deterioração 
qualitativa. No entanto, o Banco Central sinalizou o final de ciclo, indicando na decisão 
de março que o mais provável é apenas mais um movimento de 100 pontos base.  No 
mercado de juros local, a curva de DI desinclinou no mês, a parte curta abriu enquanto 
os prazos mais longos fecharam. Aumentamos posições tomadas na parte intermediária 
da curva. Entendemos que a sinalização de final de ciclo por parte do BC não se 
concretizará diante do atual cenário inflacionário, e mesmo em um contexto de juro 
terminal mais baixo a política monetária terá que se manter em território contracionista 
por um longo período, não permitindo cortes prematuros. O livro teve contribuição 
negativa em março.  Nas taxas internacionais, reduzimos as posições tomadas na parte 
curta da curva americana e zeramos a posição tomada na curva da República Tcheca. Ao 
longo do mês tivemos posições tomadas na curva mexicana. Após uma forte abertura, a 
assimetria reduziu, justificando em grande parte as alterações realizadas. O livro 
contribuiu de forma positiva no mês. No mercado de câmbio, zeramos as posições 
compradas em dólar versus real e peso mexicano. Apesar dos desafios idiossincráticos, 
as moedas emergentes, principalmente LATAM, apreciaram em março. O aumento do 
preço de commodities das cestas de exportação, aliado a altos carregos, tem direcionado 
fluxos de capitais para esses países. A contribuição da cesta foi negativa em março.  No 
livro de bolsa, mantivemos uma carteira de ações domésticas e internacionais visando 
alfa. A contribuição da carteira estrutural foi negativa no mês. As principais posições do 
fundo, atualmente, são: (i) tomada em EDZ2 (0.9 PL equivalente); (ii) tomada em juros 
nominais no Brasil (1.1 PL equivalente); tomada em FOMC Jun+Jul Meeting (0.9 PL 
equivalente)

Posicionamento e Performance

CNPJ: 26.277.600/0001-95

TRUXT MACRO
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WESTERN

14 de abril de 2022

Retorno no mês: -1,1% Retorno no ano: -17,8% Retorno 12M: -10,15% Retorno 24M: -1,97%

Market Review: Global developed market (DM) government bond yields ended the first 
month of the volatile quarter higher, with equities much lower. In the U.S., short-term 

to raise rates should inflation data remain high, as well as a desire to begin the process 
of working down the size of its balance sheet. Unexpectedly, Fed Chair Jerome Powell 
was hawkish at the January Federal Open Market Committee (FOMC) press conference 

. Performance: 
Emerging market (EM) debt was the most significant detractor mainly as a result of 
exposure to Russian rates. Duration and yield-curve positioning was also a significant 
detractor on a net basis mainly due to long U.S. duration exposure. Investmentgrade
credit, mainly financial and energy exposures, detracted from performance. Overall FX 
positioning was a modest detractor from returns. Within EM FX, Portfolio Positioning
and Adjustments: Russian ruble exposure detracted the most but was partially offset by 
the positive effect of long Brazilian real exposure. Within DM FX, long Australian dollar 
and short euro exposures helped the most and offset the negative effect of long Japanese 
yen exposure. Russian currency positions were actively reduced by approximately 20% 
in January as volatility and geopolitical risk escalated; a further active 14% reduction 
came in February in response to even greater volatility and the increased threat of an 
invasion. After the SWIFT and central bank sanctions were implemented, Macro 
Opportunities reduced risk across the board in investment-grade and high-yield credit 
as well as in EM to dampen overall volatility, control the drawdown and add liquidity 
for future opportunities. Concentrated exposures in the spirit of reopening trades and 
key themes remained, albeit in lighter proportion. Duration increased from 
approximately 3.5 years after the SWIFT sanctions to 8 years at the end of the quarter, 
reflecting a concentrated view on the future path of growth, inflation and central bank 
policy. Outlook: The investment landscape faces enormous uncertainty following the 
Russian invasion of Ukraine. The long slog to a post-Covid world has been meaningfully 
derailed. Energy and soft commodity prices are likely to remain high. The case for DM 
government bond yields is less clear given current elevated inflation readings, but the 
traditional desire for such a global safe haven is likely to be powerful. Our view remains 
that the global economic recovery from the Covid pandemic will be underpinned by 
responsible central bank policy that recognizes the detrimental effect that elevated 
energy prices and the uncertain situation in Eastern Europe will have on global growth. 
We continue to believe fundamentals remain strong for corporate bonds. The repricing 
of credit risk and that of less directly exposed EM bonds and currencies may present 
opportunities. Within corporate bonds, we maintain a bias to banks and select 
reopening industries where valuations have yet to fully recover.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 22.773.406/0001-40

MACRO STRATEGIES
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ABSOLUTE

14 de abril de 2022

Retorno no mês: 0,58% Retorno no ano: 3,06% Retorno 12M: 7,77% Retorno 24M: 10,93%

O fundo apurou relevantes ganhos nas posições tomadas em juros americanos. Posições 
locais, uma tomada em juros nominais em parte com hedge comprado no real e outra 
aplicada em juro real longo também contribuiram positivamente. O livro de bolsa trouxe 
ganhos, especialmente via a carteira de ações locais contra índice, bem como o livro de 
moedas, onde o destaque foi a compra de BRLxUSD.

O fundo aumentou o risco em juros americanos no início do mês e veio reduzindo nas 
últimas semanas conforme ganhos foram apropriados. Essa posição foi mantida, porém em 
menor tamanho. Em moedas o fundo está com uma posição comprada em BRLxUSD 
enquanto em bolsas, há pequena exposição comprada no mercado local (carteira vs. índice) 
e no mercado americano neste caso, operando taticamente..

Posicionamento e Performance

CNPJ: 29.242.441/0001-81

ABSOLUTE PREV
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ADAM

14 de abril de 2022

Retorno no mês: -0,76% Retorno no ano: 8,16% Retorno 12M: 11,51% Retorno 24M: 21,75%

Pequenos ajustes no portfólio foram feitos nesse período de alta volatilidade, colaborando 
com o bom desempenho dos fundos. Seguimos com as posições em Petro, Vale, tomados em 
juros americanos e posições equilibradas em bolsa americana e bolsa Brasil. Assim como 

convicções de forma repentina. Do nosso lado estamos atentos, especialmente, para as 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 25.681.955/0001-82

ADAM PREV
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APEX CAPITAL

14 de abril de 2022

Retorno no mês: -0,96% Retorno no ano: 5,14% Retorno 12M: -5,91% Retorno 24M: 10,41%

No mês de Março de 2022, o fundo Apex Long Biased Icatu 70 Prev FIM apresentou retorno 
de +3,12% e o CDI +0,92%. Os destaques positivos em termos absolutos foram em Consumo 
Básico, Varejo, Energia e Transporte. Os destaques negativos em termos absolutos foram 
em Alimentos e Bebidas, Bancos, Mineração e Papel e Celulose. O fundo terminou o mês 
com uma exposição líquida de 42% e bruta de 128%. A exposição bruta setorial do fundo 
está conforme a seguir: Financeiro e Outros 34,1%; IMA-B 25,3%; Consumo Cíclico 14,3%; 
Consumo Não Cíclico 18,2%; Bens Industriais 15,6%; Utilidade Pública 7%; Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis 7,1%; Materiais Básicos 12,8%; Saúde 0,7%; Tecnologia da Informação 
0,2%; Telecomunicações 0,1 e ETF 0,8%.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 29.732.909/0001-16

APEX LONG BIASED 70 PREV

Retorno no mês: -0,76% Retorno no ano: 4,47% Retorno 12M: -2,76% Retorno 24M: 9,66%

No mês de Março de 2022, o fundo Apex Long Biased Icatu Prev 49 apresentou retorno de 
+2,99% e o CDI +0,92%. Os destaques positivos em termos absolutos foram em Consumo 
Básico, Varejo, Energia e Transporte. Os destaques negativos em termos absolutos foram 
em Alimentos e Bebidas, Bancos, Mineração e Papel e Celulose. O fundo terminou o mês 
com uma exposição líquida de 30% e bruta de 90%. A exposição bruta setorial do fundo está 
conforme a seguir: IMA-B 45,7%; Financeiro e Outros 24%; Consumo Cíclico 10,1%; 
Consumo Não Cíclico 12,8%; Bens Industriais 11%; Utilidade Pública 4,9%; Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis 5%; Materiais Básicos 9%; Saúde 0,5%; Tecnologia da Informação 0,2%; 
Telecomunicações 0,1% e ETF 0,50%.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 20.814.969/0001-03

APEX LONG BIASED PREV
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ARX

14 de abril de 2022

Retorno no mês: 0,34% Retorno no ano: 3,09% Retorno 12M: 8,47% Retorno 24M: 15,72%

O fundo teve uma rentabilidade de 1,06% em março. O movimento generalizado de 
fechamento de spreads contribuiu positivamente para a performance dos portfólios 
trazendo os resultados de março mais uma vez acima do carrego líquido das carteiras. O 
destaque negativo ficou restrito aos setores mais cíclicos como varejo e construção civil, 
onde o ambiente de elevada inflação tem pesado negativamente nos resultados das 
companhias. Ainda assim, dada a exposição limitada a estes setores, a contribuição 
consolidada do risco de mercado foi positiva no mês.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 31.353.579/0001-08

ARX DENALI PREV
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Retorno no mês: 0,37% Retorno no ano: 2,92% Retorno 12M: 8,23% Retorno 24M: 17,4%

O AZ Quest Prev Luce teve um rendimento de +0,93% no mês de março, resultado 
praticamente em linha com a rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. Os 
destaques positivos foram novamente as carteiras de LF e LFSN.

O fundo está 63% alocado, sendo 47% em debêntures. São 23 setores, com destaque para os 
setores de Bancos, Elétricas e Rodovias.

Posicionamento e Performance

MONTHLY FUNDS REVIEW

AZ QUEST

14 de abril de 2022

CNPJ: 23.883.385/0001-88

AZ QUEST PREV LUCE

Retorno no mês: -0,55% Retorno no ano: 1,2% Retorno 12M: -0,66% Retorno 24M: 5,97%

Em março, o AZ Quest Inflação Ativo apresentou resultado positivo de 3,5%, enquanto seu 
benchmark (IMA-B) apreciou 3,07%. O ganho em excesso foi dado pelo posicionamento do 
fundo em duration mais longo que o benchmark, além de posições vendidas em pré via 
opções de COPOM.
No Brasil, a inflação mantém-se persistente e elevando o pico em 12 meses. Na última 
reunião, o BCB aumentou a SELIC em 1 p.p. para 11,75%, e indicou que para a próxima 
reunião haverá um aumento de igual magnitude, encerrando assim o ciclo de altas com a 
taxa básica em 12,75%, nível suficiente para a convergência da inflação de 2023 à meta.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 34.442.059/0001-51

AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV

Retorno no mês: 0,39% Retorno no ano: 4,56% Retorno 12M: 6,7% Retorno 24M: 9,24%

A maior contribuição positiva para o fundo veio das posições vendidas na parte curta da 
curva DI, principalmente via opções de COPOM, que se beneficiaram das comunicações do 
BCB no final do mês. A posição comprada em Real também apresentou contribuição 
relevante, assim como as demais exposições em moedas, que foram compra de Dólar 
Australiano e venda de Euro. Junto à venda do Euro, outra posição que contribuiu muito 
positivamente no mês foi a compra das taxas de juros europeias. As posições em renda 
variável resultaram em ganhos no mercado doméstico (com os fundos levemente comprado 
em Ibovespa ao longo do mês), e perdas na parte internacional acumuladas principalmente 
através da compra do MSCI China e venda de bolsas americanas (tanto S&P quanto Nasdaq). 
Por fim, houve uma perda relevante no começo do mês em posições vendidas na inflação 
implícita, que foram zeradas.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 18.534.967/0001-19

AZ QUEST MULTI PREV
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Retorno no mês: -2,28% Retorno no ano: 5,28% Retorno 12M: -7,84% Retorno 24M: 19,51%

O mês foi marcado pela continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia, concomitante ao 
início de conversações no sentido de encontrar uma resolução para o fim do conflito, 
contribuindo para um cenário de maior inflação e menor atividade. Essa conjuntura foi o 
estopim para que o ECB começasse a mudar seu discurso de retirada de estímulos 
monetários para um ritmo mais rápido, abrindo possibilidade de fim dos programas de 
compra de ativos no 3º tri, o que possibilitaria uma alta nas taxas de juros ainda em 2022 
(cenário cada vez mais provável). Nos EUA, o Fed subiu a taxa em 0,25%, e abriu de vez a 
possibilidade para altas maiores nas próximas reuniões. No Brasil, a inflação mantém-se 
persistente e elevando o pico em 12 meses. Na última reunião, o BCB aumentou a SELIC em 
1 p.p. para 11,75%, e indicou que para a próxima reunião haverá um aumento de igual 
magnitude, encerrando assim o ciclo de altas com a taxa básica em 12,75%, nível 
suficiente para a convergência da inflação de 2023 à meta. O fundo fechou o mês de março 
em alta de 4,3%. Os setores que mais contribuíram foram Bancos, Varejo e Mineração, 
enquanto Petróleo & Petroquímica foi o principal detrator.

Seguimos com maior exposição nos setores de Varejo, Bancos e Petróleo & Petroquímica.

Posicionamento e Performance

MONTHLY FUNDS REVIEW

AZ QUEST

14 de abril de 2022

CNPJ: 33.341.968/0001-30

AZ QUEST RV PREV
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BNP PARIBAS

14 de abril de 2022

Retorno no mês: 0,23% Retorno no ano: 2,63% Retorno 12M: 6,89% Retorno 24M: 10,2%

Temos ressaltado nossa leitura sobre os riscos inflacionários e nosso posicionamento 
defensivo. Vimos esse risco se concretizando em março e por coerência os resultados 
refletiram essa visão. Os efeitos da guerra têm sido mais evidentes e o processo de 
normalização das taxas nos desenvolvidos mostra que será mais intenso do que se tinha 
no início do ano. No Brasil, a inflação mensal ainda acima de 1% mantém a taxa de 12 
meses acima de 10% até meados do ano mantendo mais um mês bom para o carregamento 
das NTN-Bs. O Bacen entregou 100bps levando a Selic para 11,75% e prometendo outra de 
mesma magnitude sinalizando que pode ser a última. O Real se beneficiou por ser uma 
moeda de commodities e também pelo alto carregamento devido à taxa elevada, porém a 
valorização não foi suficiente para atenuar as altas nos preços. Os riscos de um FED 
entregar altas maiores do que o precificado adicionam uma preocupação adicional para o 
nosso mercado corroborando nossa postura desfensiva.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 22.809.036/0001-53

BNP PARIBAS SEG CP
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CONSTELLATION

14 de abril de 2022

Retorno no mês: -2,87% Retorno no ano: 1,25% Retorno 12M: -17,72% Retorno 24M: 11,89%

O Constellation Icatu 70 Prev FIM apresentou uma performance de 3,81% vs 6,06% do 
Ibovespa em Março de 2022. Os principais contribuintes do mês foram Consumo, Utilities e 
Tecnologia. O tema principal entre os detratores nos últimos meses tem sido o baixo 
desempenho das ações de empresas de crescimento, especialmente quando comparado 
com o setor de commodities (no qual o fundo tem uma exposição bem menor do que a do 
Ibovespa). Em tempos de incertezas globais e locais como este, o desempenho relativo das 
ações fica descorrelacionado e, no curto prazo, a carteira pode perder ou ganhar, sem que 
haja uma mudança real nos fundamentos das empresas. Embora as expectativas de 
crescimento econômico tenham diminuído recentemente, algumas de nossas ações tem 
sido mais impactadas por contrações de múltiplos do que revisões nos lucros. Com uma 
inflação momentaneamente mais elevada e, portanto, taxas de juros mais altas, as ações 
com duration mais longo acabam sofrendo. Estamos muito confiantes nos fundamentos 
dos nossos negócios e acreditamos que é melhor resistir a uma eventual volatilidade do 
que tentar acertar o timing do mercado e correr o risco de ficar fora de histórias de grande 
criação de valor.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 30.178.912/0001-19

CONSTELLATION 70 PREV
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EQUITAS

14 de abril de 2022

Retorno no mês: -6,03% Retorno no ano: 3,37% Retorno 12M: -23,92% Retorno 24M: 

No mês de março o Equitas PREV II ICATU FIC FIA, apresentou uma performance de 3,19%. 
O Brasil seguiu sendo destaque nas bolsas internacionais com o EWZ valorizando 15,0% 
no mês e 34,7% no ano contra -3,4% e -7,6% do índice de mercados emergentes (EEM) e 
+3,6 e -5,0% do S&P500. Apesar da performance positiva, ainda é uma recuperação tímida 
comparada à underperformance dos últimos anos. Novamente, o fluxo marginal tem 
vindo do investidor estrangeiro, que ingressou com R$ 21 bilhões em março e R$ 64 
bilhões no 1T22, recorde histórico para um trimestre (valores já corrigidos pela B3). O 
nível de valuation das ações, juntamente com o câmbio depreciado, chama a atenção do 
investidor estrangeiro. Com fluxo e termos de troca favoráveis, o Real se apreciou 8% no 
mês, o que ajudará na inflação do ano, podendo antecipar o ciclo de afrouxo monetário. 
Nos níveis de preços atuais, enxergamos uma grande assimetria positiva para nossos 
investidores com foco no longo prazo. Sem termos a pretensão de adivinharmos a direção 
do mercado no curto prazo, vemos um descolamento bem grande entre fundamento e 
preço das ações da nossa carteira. Vemos um cenário bastante difícil precificado, dando 
margem de segurança para investimento atual. Ao longo dos últimos 11 anos, desde o 
início do Equitas Selection, em raras ocasiões vimos nosso portfólio com uma combinação 
tão favorável de empresas diferenciadas, com alto potencial de crescimento, negociadas a 
preços tão deprimidos.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 35.354.896/0001-91

EQUITAS PREV AÇÕES
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GIANT STEPS

14 de abril de 2022

Retorno no mês: 0,15% Retorno no ano: 3% Retorno 12M: 7,42% Retorno 24M:

O fundo terminou o mês de março com resultado extremamente positivo. Os principais 
ganhos vieram das posições vendidas em dólar e compradas em commodities. As principais 
detratoras de performance foram as posições compradas em juros globais. Posicionamento 
Atual: O fundo começa abril com uma redução nas posições em equities e em juros ao redor 
do globo. O fundo segue com um viés vendido em dólar contra uma cesta de moedas e 
comprado em commodities.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 35.927.113/0001-11

GIANT PREV ICATU I 
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IBIUNA 

14 de abril de 2022

Retorno no mês: 1,85% Retorno no ano: 9,93% Retorno 12M: 16,66% Retorno 24M: 29,59%

O principal destaque seguiu com o livro de juros, refletindo nossa tese em posições 
tomadas em curvas globais, com destaque para Estados Unidos, Alemanha, Israel e 
República Tcheca. No livro de moedas, o principal destaque positivo foi a posição vendida 
em dólar contra o real. O livro sistemático também contribuiu positivamente para o mês.

Na renda fixa no Brasil, mantemos a alocação a posições compradas em inflação implícita, 
e aumentamos posições aplicadas em juros reais e trades de valor relativo nas curvas de 
juro real e de implícitas. No mundo desenvolvido, seguimos com viés tomador de juros em 
países do G10 diante de pressões persistentes de inflação, principalmente nos EUA. No 
mundo emergente, depois de forte performance nos últimos doze meses, reduzimos 
posições tomadas em juros principalmente no Leste Europeu. Apesar de uma baixa 
exposição direcional em moedas, seguimos em março com exposição tática ao Real, parte 
dela protegida por exposição vendida no índice Bovespa.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 18.041.877/0001-96

IBIUNA PREV
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ICATU VANGUARDA

14 de abril de 2022

Retorno no mês: -0,39% Retorno no ano: 3,75% Retorno 12M: 2,34% Retorno 24M: 15,47%

Data alvo é estratégia de investimentos onde o portfólio é montando visando a utilização de 
recursos em uma data futura. A gestão do Fundo funciona como um piloto automático para 
o investidor. A Icatu Vanguarda fica encarregada de ajustar a composição da carteira do 
Fundo no decorrer do tempo, rebalanceando anualmente, visando adequar os 
investimentos ao prazo remanescente. Focamos nas decisões de investimentos, não sendo 
influenciado por movimentos de curto prazo e tornando o produto bastante eficiente por 
eliminar a necessidade de migração de produto ao longo da vida. No ano de 2022 a alocação 
do portfólio é de aproximadamente: 16% em Renda Variável, 20,5% em inflação longa, 
35,5% em inflação curta, 6,0% em pré-fixado e 21,5% em CDI.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 07.190.746/0001-54

MINHA APOSENTADORIA 2030

Retorno no mês: -1,3% Retorno no ano: 5,1% Retorno 12M: -1,37% Retorno 24M: 21,99%

Data alvo é estratégia de investimentos onde o portfólio é montando visando a utilização de 
recursos em uma data futura. A gestão do Fundo funciona como um piloto automático para o 
investidor. A Icatu Vanguarda fica encarregada de ajustar a composição da carteira do Fundo 
no decorrer do tempo, rebalanceando anualmente, visando adequar os investimentos ao prazo 
remanescente. Focamos nas decisões de investimentos, não sendo influenciado por 
movimentos de curto prazo e tornando o produto bastante eficiente por eliminar a necessidade 
de migração de produto ao longo da vida. No ano de 2022 a alocação do portfólio é de 
aproximadamente: 40,0% em Renda Variável, 36,0% em inflação longa, 15,0% em inflação 
curta, 4,0% em pré-fixado e 6,0% em CDI.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 07.190.735/0001-74

MINHA APOSENTADORIA 2040

Retorno no mês: -1,33% Retorno no ano: 5,25% Retorno 12M: -0,02% Retorno 24M: 17,2%

Data alvo é estratégia de investimentos onde o portfólio é montando visando a utilização de 
recursos em uma data futura. A gestão do Fundo funciona como um piloto automático para 
o investidor. A Icatu Vanguarda fica encarregada de ajustar a composição da carteira do 
Fundo no decorrer do tempo, rebalanceando anualmente, visando adequar os 
investimentos ao prazo remanescente. Focamos nas decisões de investimentos, não sendo 
influenciado por movimentos de curto prazo e tornando o produto bastante eficiente por 
eliminar a necessidade de migração de produto ao longo da vida. No ano de 2022 a alocação 
do portfólio é de aproximadamente: 60,0% em Renda Variável, 31,5% em inflação longa, 
3,0% em pré-fixado e 3,5% em CDI.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 03.537.456/0001-83

MULTIESTRATÉGIA ARROJADO
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IP CAPITAL PARTNERS

14 de abril de 2022

Retorno no mês: -5,3% Retorno no ano: -7,4% Retorno 12M: -17,29% Retorno 24M: 

O fundo IP Previdência fechou o trimestre com uma queda acumulada no ano de 2,2% vs 

relativa deste ano pode ser explicada principalmente por não investirmos em empresas de 
commodities. Seguimos confiantes em nossa estratégia de investir apenas em empresas 
que consideramos ser excepcionais, com motor de crescimento próprio e bem geridas. 
Desde que foi criado em julho de 2010, o IP Participações IPG se valoriza 316%, contra 
92% do Ibovespa. Em março, reduzimos nossa posição em Google e iniciamos um 

ações a múltiplos que entendemos terem sido favoráveis. Acreditamos que a fusão mitigou 

motivos: 
nas regiões onde há maior ociosidade de leitos. 
presença em cidades onde a Sulamérica tem um market share acima do seu. 3) A 
Sulamérica possui em seu balanço float relevante que melhora a estrutura de capital da 

; 4) Por último, com uma maior 
integração entre as duas empresas, é possível que novos produtos (planos de saúde) sejam 
formatados com preços mais acessíveis, aumentando o mercado endereçável da 
Sulamérica.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 39.723.078/0001-70

IP PREV ICATU QUALIFICADO
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KADIMA 

14 de abril de 2022

Retorno no mês: 0,1% Retorno no ano: 1,03% Retorno 12M: 6,18% Retorno 24M: 22,39%

O Icatu Kadima FIE Prev acumula uma rentabilidade desde o início de +147,65% (contra 
102,49% do CDI). Em 12 meses, o fundo acumulou uma rentabilidade de +7,73% (contra 
6,42% do CDI). No ano, o fundo acumula uma rentabilidade de +0,93% (contra 2,42% do 
CDI). As maiores contribuições para a boa performance do fundo ao longo do mês de março 
vieram dos modelos seguidores de tendência de curto e longo prazos aplicados nos juros, 
beneficiando-se do significativo movimento de queda das taxas locais obsevado no período. 
Adicionalmente, o modelo de fatores na sua versão long-short também foi outro destaque 
positivo. No lado negativo, o modelo seguidor de tendência de curto prazo aplicado no 
dólar contribuiu de forma marginalmente negativa para o desempenho do fundo. O fundo 
segue com alocações que visam uma otimização do portfólio de modelos matemáticos que 
possuimos, com as devidas restrições de legislação do segmento de previdência aberta. 
Acreditamos na capacidade do fundo de gerar bons resultados no longo prazo.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 15.862.867/0001-23

KADIMA PREV
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LEBLON EQUITIES

14 de abril de 2022

Retorno no mês: -2,35% Retorno no ano: 1,14% Retorno 12M: -10,77 Retorno 24M: 10,72%

Em março, o fundo teve um retorno de 4,0% contra 6,1% do Ibovespa.

As principais contribuições positivas foram Hypera (+0,5 p.p), Mills (+0,5 p.p) e Santos 
Brasil (+0,4 p.p). Os detratores foram OceanPact (-0,2 p.p.), Uber (-0,2 p.p) e Proteções (-
0,1 p.p).Com relação à nossa maior atribuição positiva, a Hypera contribuiu ao longo do 
mês após uma divulgação de resultado do 4T21 e guidance para 2022 muito positivo. 
Adicionalmente foi concluído a aquisição do portfólio da Sanofi e determinado pela CMED o 
reajuste anual dos preços dos medicamentos em expressivos +11%. O crescimento recente 
do mercado Pharma tem sido favorável e resiliente e a empresa tem uma série de 
lançamentos por vir esse ano.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 11.098.129/0001-09

LEBLON PREV MULTIMERCADO

Retorno no mês: -3,34% Retorno no ano: 6,77% Retorno 12M: -19,69% Retorno 24M: 15,14%

Em março, o fundo teve um retorno de 8,7% contra 6,1% do Ibovespa.

As principais contribuições positivas foram Hypera (+1,1 p.p), Mills (+1,1 p.p) e Santos 
Brasil (+0,9 p.p). Os detratores foram OceanPact (-0,5 p.p), Proteções (-0,2 p.p) e 
SulAmérica (-0,1 p.p.).Desde o início, em março de 2020, o fundo acumula retorno de 
19,0%. Com relação à nossa maior atribuição positiva, a Hypera contribuiu ao longo do mês 
após uma divulgação de resultado do 4T21 e guidance para 2022 muito positivo. 
Adicionalmente foi concluído a aquisição do portfólio da Sanofi e determinado pela CMED o 
reajuste anual dos preços dos medicamentos em expressivos +11%. O crescimento recente 
do mercado Pharma tem sido favorável e resiliente e a empresa tem uma série de 
lançamentos por vir esse ano.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 35.314.803/0001-03

LEBLON 100 ICATU PREV
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LEGACY 

14 de abril de 2022

Retorno no mês: 1,81% Retorno no ano: 9,37% Retorno 12M: 12,74% Retorno 24M: 

As posições tomadas em juros externos, comprada em inflação implícita curta local, a 
posição comprada em petróleo e os livros de operações compartilhadas e volatilidade 
foram as maiores contribuidoras para o bom resultado do fundo em março. Já as posições 
em bolsa externa e local contribuíram negativamente para o resultado.

Nos EUA, o mercado de trabalho segue muito forte. A taxa de desemprego pode atingir 
3,5% nos próximos meses e o quadro de elevada inflação e escassez de mão de obra 
deve levar à aceleração do crescimento dos salários. Como os juros reais permanecem 
negativos, a despeito da recente abertura das taxas, é provável que o FED endureça ainda 
mais o discurso, e a curva passe a apreçar, ao longo do tempo, uma taxa de juros 
terminal mais elevada.

No Brasil, a atividade econômica segue firme, lastreada por um bom ritmo das 
concessões de crédito e do mercado de trabalho, podendo o crescimento do PIB no 1S 22 
se aproximar de 1%. Os juros reais elevados e o aumento do endividamento das famílias, 
no entanto, devem impulsionar a inadimplência, com consequente queda do nível de 
consumo e desaceleração da atividade econômica no 2º semestre do ano.

Posicionamento Atual:

Tendo em vista o cenário discutido, o portfolio segue com posições vendidas em bolsas 
globais, tomadas em juros, e compradas em ouro e petróleo. Estabelecemos uma posição 
simultaneamente vendida em USDMXN e na bolsa mexicana, posição que segue o mesmo 
racional que a vendida em USDBRL e Ibov, que mantivemos durante bastante tempo. A 
troca da geografia é motivada pelo fato de o processo de subida de juros no México ainda 
estar em pleno desenvolvimento, ao contrário do Brasil, onde ele se encaminha para seu 
encerramento. No Brasil, mantemos a posição comprada em inflação implícita curta, que 
deverá seguir se beneficiando do cenário de inflação elevada. Mantemos também a 
posição comprada em inclinação de juros, que, com a proximidade do fim do ciclo de alta 
na SELIC, tende a performar.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 37.367.841/0001-41

LEGACY CAPITAL PREV
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MILES 

14 de abril de 2022

Retorno no mês: -2,58% Retorno no ano: 7,64% Retorno 12M: -8,17% Retorno 24M: 28,57%

Durante o mês de março, os mercados globais continuaram demonstrando volatilidade 
em decorrência não só do conflito entre Rússia e Ucrânia, como também, do primeiro 
aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. A elevação da taxa em 0,25% pelo FED 
concretizou a adesão de uma política monetária mais hawkish pela instituição como 
forma de combater a inflação. Em contrapartida, a guerra no continente europeu vem 
sinalizando uma inflação mundial crescente, atrelada, principalmente, às commodities, 
que têm tido sua oferta pressionada devido aos efeitos do conflito sobre a cadeia global de 
supply chain.

No que se refere ao âmbito nacional, a manutenção do ciclo de alta das commodities foi 
um fator positivo para o mercado, uma vez que a Bolsa brasileira é muita exposta ao 
setor. Ademais, verificou-se a maior queda do dólar em dois anos (R$ 4,66), a qual se 
explica pelo alto fluxo de capital estrangeiro para o país. Além do segmento de 
commodities, as altas taxas de juros, intensificadas com o aumento da taxa Selic para 
11,75% após a última reunião do COPOM, tornaram-se mais um atrativo para o 
investimento estrangeiro.

Tendo em vista esse cenário, a Miles Capital desempenhou uma gestão muito ativa e 
tática em todos os seus fundos. Em relação ao Miles Virtus PREV, as maiores 
performances foram destinadas aos setores de Utilities (SBSP3, CPFE3, ELET6), 
Consumo/Varejo (HYPE3, ASAI3), Mineração (VALE3), Tecnologia (TOTS3) e Bens 
Industriais (INTB3, WEGE3). ITUB4 também se destacou. Contudo, os setores com 
menores atribuições são Óleo e Gás (PETR4, PRIO3), Serviços Financeiros, HB & Properties 
(MRVE3, JHSF3), Saúde e Papel & Celulose (SUZB3). Somado a isso, têm-se os papéis 
SEQL3, GMAT3, BBAS3 e VBBR3 com baixa performance. As principais posições no 
fechamento do mês são INTB3, PETR4, SBSP3, VALE3 e TOTS3.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 29.275.420/0001-62

MILES VIRTUS PREV QUALIFICADO



99MONTHLY FUNDS REVIEW

NAVI

14 de abril de 2022

Retorno no mês: 0,44% Retorno no ano: 0,76% Retorno 12M: 6,99% Retorno 24M: 9,21%

Em março, as principais contribuições positivas vieram dos setores de Utlities e Varejo. O 
primeiro foi favorecido por conta do recente follow-on, enquanto o segundo se beneficou 
pelos fortes resultados reportados, além de perspectiva de crescimento. No campo 
negativo, o ruído político pelo aumento dos preços dos combustíveis e possível mudança 
no management impactaram o setor de Energia. A boa dinâmica da bolsa brasileira se 
manteve, com o índice subindo 6% no mês, o que fez o Ibovespa acumular alta acima de 
15% no primeiro trimestre do ano. O bom resultado dos ativos brasileiros segue 
determinado principalmente por fatores globais, com as economias produtoras de 
comodities se beneficiando da alta de preço desses bens por conta do conflito entre Rússia 
e Ucrânia. A forte entrada de capital estrangeiro também contribuiu positivamente. Nos 
dados econômicos, o período também foi marcado pelo mercado revendo positivamente 
suas projeções para o ano no âmbito fiscal e na atividade. Por outro lado, a inflação segue 
pressionada, mas o Banco Central sinalizou estar próximo do fim do ciclo de aperto 
monetário.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 27.328.750/0001-43

NAVI LONG SHORT PREV
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OCCAM

14 de abril de 2022

Retorno no mês: 0,47% Retorno no ano: 2,36% Retorno 12M: 4,37% Retorno 24M: 7,79%

Observamos, ao longo do mês de março, um endurecimento na retórica dos principais 
bancos centrais a despeito dos impactos negativos na atividade econômica oriundos do 
conflito na Europa. O aperto monetário precificado pelo mercado não será suficiente para 
ancorar as expectativas de inflação. Dito isso, reequilibramos nossas posições tomadas em 
juros em favor de países que consideramos mais atrasados no ciclo de aperto monetário. 
Aumentamos as posições nos EUA e Europa, em detrimento de posições menores na 
América Latina. No livro de moedas, optamos por posições com menor exposição às 
commodities e com políticas monetárias menos restritivas. No mês, as bolsas tiveram forte 
desempenho, com o Ibovespa (+6.1%) mais uma vez performando melhor que o S&P 
(+3.6%). A alta das commodities seguiu como o tema mais relevante, com destaque para as 
altas de ativos que acompanhamos de perto como minério de ferro (+13%), petróleo (+7%) 
e urânio (+20%). O setor de energia, após o forte desempenho no período, segue como 
destaque da carteira do fundo, junto com bancos e tecnologia.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 17.685.620/0001-04

OCCAM PREV
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PACIFICO 

14 de abril de 2022

Retorno no mês: -0,65% Retorno no ano: 1,03% Retorno 12M: -0,36% Retorno 24M: 

O principal assunto do mês de março foi a continuidade da guerra entre a Rússia e a 
Ucrania e o impacto do conflito no cenário macroeconômico global. Na nossa avaliação, 
enquanto o PIB da Zona do Euro deve ser impactado em -1,5 p.p., nos EUA o impacto deve 
ser de apenas -0,5 p.p. e o no Brasil vemos impacto líquido neutro. Ao mesmo tempo, 
dados anteriores à guerra divulgados no período mostraram que o mundo encontrava-se 
em forte recuperação com o alívio da Covid-19.
Conforme esperado, o Federal Reserve seguiu seu plano de normalização da política 
monetária. O banco central dos Estados Unidos elevou a taxa de juros em 0,25 p.p. na 
reunião de março e a mensagem do Powell foi dura, ao enfatizar a força do mercado de 
trabalho e da economia. Discursos de membros do comitê nas últimas semanas 
aumentaram a probabilidade de duas ou mais altas de 0,50 p.p. esse ano, acelerando o 
caminho até a taxa neutra.
No Brasil, o Copom comunicou de forma explícita que espera encerramento do ciclo de 
alta de juros na próxima reunião, em 12,75%. Além disso, os dados de atividade e fiscal 
continuaram surpreendendo positivamente no mês e o risco de cauda da eleição segue 
reduzido, com movimentos pragmáticos ao centro dos dois principais candidatos. Essa 
melhora dos fundamentos domésticos atrelada à taxa de juros real elevada fez com que os 
ativos brasileiros apresentassem melhor performance.
Mantivemos posição comprada em renda variável local e tomada na taxa de juros de 10 
anos dos Estados Unidos. Iniciamos posição comprada do real contra o dólar e voltamos a 
montar posição vendida em bolsa norte-americana.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 35.504.169/0001-63

PACIFICO ICATU PREV
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RPS  

14 de abril de 2022

Retorno no mês: 0,67% Retorno no ano: 3,23% Retorno 12M: 4,24% Retorno 24M: 10,17%

O fundo obteve uma performance positiva em março. Novamente nossa exposição em 
commodities foi o grande destaque positivo no mês. No mercado doméstico destaque para 
papéis defensivos como Hypera e Assaí. Dentre os detratores, o destaque para nossa 
exposição ao tema de construtoras de baixa renda (MRV e Tenda).

Nossa carteira bottom-up global mudou sua visão em semicondutores dado os indicadores 
de demanda recentes mais fracos, principalmente nas verticais de smartphone e PCs. 
Entretanto, seguimos comprados em companhias de alta qualidade dentro de tech (MSFT, 
GOOG) e vendidos no setor de semicondutores que tem esse viés cíclico. Nossos hedges para 
essas posições tem sido uma cesta de empresas não-rentáveis de tecnologia e companhias 
de ecommerce locais.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 31.340.875/0001-66

RPS ABSOLUTO PREV
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SPX 

14 de abril de 2022

Retorno no mês: 1,45% Retorno no ano: 12,29% Retorno 12M: 18,14% Retorno 24M: 26,04%

Posicionamento

Nas moedas, seguimos com posições compradas no dólar americano contra uma cesta de 
moedas de países desenvolvidos e emergentes.

No book de ações, nos Estados unidos seguimos privilegiando os setores mais defensivos 
em relação a ativos mais cíclicos. Na Europa, seguimos com exposição ao tema de 
transição energética e no setor de defesa, além de seguirmos com uma posição comprada 
na bolsa chinesa. No Brasil, aumentamos posições vendidas em empresas do setor 
financeiro listadas no exterior e continuamos com nossas posições compradas no setor de 
Transporte e posições relativas no setor de Consumo e Óleo & Gás.

No book de juros, continuamos com alocações favoráveis a alta de juros em alguns países 
desenvolvidos e emergentes. No Brasil, estamos aplicados em juros reais na parte 
intermediária da curva.

Nas commodities, seguimos com posições compradas em metais industriais, energia e 
créditos de carbono.

No mercado de crédito americano, aumentamos na margem a alocação em títulos de 
investment grade, observando o deslocamento de preços causados pela volatilidade 
maior. Na América Latina continuamos posicionados em nomes específicos, com maiores 
em exposições no setor de commodities, usando hedges para imunizar movimentos de 
juros nos mercados desenvolvidos.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 28.653.832/0001-26

SPX LANCER
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STUDIO 

14 de abril de 2022

Retorno no mês: -2,07% Retorno no ano: 2,98% Retorno 12M: -6,13% Retorno 24M: 22,89%

No Studio Prev Qualificado, as principais contribuições foram Rumo, Vale e Grupo Soma, 
com XP, Índice Bovespa e Itau consumindo parte do resultado do fundo no mês.

Neste mês, retomamos nossa posição em Omega. Omega é o único player puro de energia 
renovável listado em bolsa. Seu principal negócio é desenvolver e operar ativos 
renováveis e com diversidade geográfica. Atualmente o grupo é a combinação de duas 
empresas: Omega Geração, que operava, com excelência, apenas ativos adquiridos de 
parceiros desenvolvedores, com consistente histórico de retorno acima do mínimo 
desejável, e a Omega Desenvolvimento, braço desenvolvedor de novos projetos. Um ponto 
que tem sido cada vez mais questionado é o da geração eólica abaixo das expectativas 
para alguns ativos. Optamos por adotar um fator de geração mais conservador em nosso 
valuation: ainda assim, o retorno nos parece atrativo. Ademais, como mitigador desse 
ponto, o crescimento da Omega se dará pelos ativos chamados Assuruá, que têm gerado 
consistentemente acima desse fator. Por fim, acreditamos que embora a fusão não tenha 
sido conduzida da forma como o mercado esperava, a empresa está negociando num 
desconto que nos parece exagerado.

Encerramos o mês com exposição líquida de 86%. Os principais setores de alocação do 
portfolio são Consumo (27%), Energia Elétrica (16%) e Petróleo (13%). As maiores 
posições são Equatorial, Localiza, Iguatemi e Rumo. A carteira mantém seu perfil de 
concentração, sendo as 10 maiores exposições 60% do portfolio.

O racional de alocação em ações no Studio 49 é o mesmo acima, lembrando que ele se 
mantém 49% exposto ao mercado de renda variável brasileiro, com o restante em renda 
fixa de baixo risco.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 21.494.454/0001-36

STUDIO ICATU 49
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TORK

14 de abril de 2022

Retorno no mês: -2,59% Retorno no ano: 9,78% Retorno 12M: -17,98% Retorno 24M: 

Março foi um mês de recuperação das bolsas globais, após um início de ano marcado pela 
aversão ao risco. A despeito desse rali, não consideramos que os riscos no quadro 
internacional arrefeceram. Em primeiro lugar, o grande tema para o ano persiste o 
mesmo: a dinâmica da inflação global. Nesse sentido, os últimos dados não trouxeram 
alívio no mundo desenvolvido. Além disso, vimos os sinais incipientes preocupantes para 
atividade, com revisão de PIB para baixo e inversão das curvas de juro nos EUA. No Brasil, 
a dinâmica de mercado segue positiva, com apreciação relevante da nossa moeda e alta na 
bolsa. A sinalização do Banco central de fim do ciclo de altas ajudou a performance da 
curva e dos papéis domésticos. Quando os valuations se tornaram extremamente 
descontados no cenário local, passamos a trabalhar com exposição mais elevada, 
reconhecendo que muitos riscos estavam incorporados nos preços. Hoje, observamos que 
já fizemos algum catch-up com os ativos globais e, adicionalmente, percebemos que os 
riscos recrudesceram na margem. Essa combinação de valuations mais ajustados, 
percepção maior de risco e juros locais em patamar elevado criou condições para que 
realizássemos uma redução da exposição líquida na carteira. O fundo Tork Icatu Prev FIE I 
teve uma rentabilidade de +6,80% no mês contra um Ibovespa de +6,06%, desde o início o 
fundo acumula +0,7%. As principais contribuições positivas vieram de Gerdau (+1,09%), 
Asaí (+0,92%), Soma (+0,66%), Equatorial (+0,63%) e e Natura (+0,61%). As principais 
contribuições negativas vieram de Vivara (-0,16%) e PetroRio (-0,11%)

Posicionamento e Performance

CNPJ:36.352.410/0001-49

TORK PREV AÇÕES
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TRÍGONO 

14 de abril de 2022

Retorno no mês: -4,58% Retorno no ano: -3,2% Retorno 12M: 6,76% Retorno 24M: 

Março foi marcado por fortes tensões no âmbito internacional, principalmente pelo 
confronto entre Rússia e Ucrânia. Os dois países são importantes exportadores de 
commodities como petróleo, trigo, e milho, o que refletiu em alta nos preços. A questão 
pode beneficiar o Brasil, e setores investidos pela Trígono como de commodities agrícolas, 
dado que o país é um grande exportador de grãos como soja e milho. Neste sentido, a 
exposição da Trígono na cadeia do agro possui grande potencial de valorização em 
empresas como São Martinho que produzem etanol de cana, que por sua vez, segue a 
cotação internacional do petróleo. Melhores preços das commodities agrícolas também 
devem se refletir em melhores preços para os produtores que permitem investimentos 
em silos, beneficiando Kepler Weber também.

No mês de março este fundo valorizou 5,13%, ligeiramente abaixo dos 6,06% de alta 
apresentado Ibovespa. Os destaques positivos vieram do Agronegócio (+2,15%), 
Mineração e Metalurgia (+1,32%), Tecnologia (+1,02%) e Logística (+0,85%), enquanto o 
desempenho negativo veio da Indústria (-0,72%), assim como nos outros fundos citados 
acima. Destacamos que nosso fundo é focado em small caps, o que talvez faça único no 
segmento de previdência privada. Isso permite uma ampla diversificação para 
investidores que têm no IBOV a única alternativa de investimentos em renda variável no 
ambiente previdenciário. A volatilidade dos últimos 12 meses do Icatu foi de 23,1% contra 
19% do Ibovespa, sendo que oito papéis representam 79% da composição da carteira, 
explicado pela estratégia de concentração do portfólio nas principais teses, explicada 
anteriormente. Analisando através de uma perspectiva mais ampla, desde seu início o 
Icatu 100 acumula 67,5% ante 19,5% do IBOV no mesmo período.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 35.610.342/0001-08

TRÍGONO ICATU 100
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TRUXT 

14 de abril de 2022

Retorno no mês: 1,01% Retorno no ano: 3,07% Retorno 12M: 5,86% Retorno 24M: 9,08%

O mês de março foi marcado pela forte abertura das taxas de juros globais e o tom mais 
hawkish do FED. A guerra e os lockdowns na China elevam a pressão inflacionária no 
mundo. No Brasil, continuamos vendo grande pressão para maiores gastos em ano eleitoral 
e as expectativas de inflação continuaram piorando na margem e a inflação segue 
mostrando deterioração qualitativa. Obtivemos ganhos com posições tomadas em juros 
americanos, tchecos e mexicanos. Já as posições em Brasil (tomado em juros locais, 
comprada na carteira de ações e comprada em real) contribuíram de forma negativa.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 29.733.120/0001-80

TRUXT MACRO PREV
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VERDE

14 de abril de 2022

Retorno no mês: -0,85% Retorno no ano: 1,21% Retorno 12M: 0,36% Retorno 24M: 14,86%

ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE: O mês de março foi marcado por notícias sobre 
tentativas de cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia, além de mais medidas do ocidente para 
aliviar os gargalos na oferta de energia causados pelo conflito. Os dados de inflação e 
emprego continuam a mostrar a economia americana rodando em ritmo muito forte e 
validam aperto monetário mais forte do Federal Reserve. Acreditamos que, embora a 
subida de juros seja necessária, um cenário de menor crescimento se desenha à frente. Na 
China, o aumento de casos de Covid trouxe mais pressões do lado da oferta em um mundo 
já bastante desbalanceado. No mercado brasileiro, vimos uma forte valorização da moeda, 
sendo bastante beneficiada pelo aumento dos preços das commodities, o BC reforçando a 
mensagem de final de ciclo monetário e a bolsa com mais um mês bastante positivo. Para 
o fundo, esse cenário resultou em ganhos em todas as estratégias com destaque para 
renda fixa e bolsa brasileira. POSICIONAMENTO: O fundo reduziu posições em bolsa global 
para se adaptar ao cenário mais volátil e aumentou marginalmente a exposição à bolsa 
brasileira. Aproveitamos para aumentar a parcela investida em crédito e em petróleo. As 
posições de juros nominais foram levemente reduzidas enquanto mantivemos a posição de 
juros reais. O hedge de dólar está praticamente zerado.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 23.339.936/0001-47

VERDE AM PREV

Retorno no mês: -3,9% Retorno no ano: 2% Retorno 12M: -11,44% Retorno 24M: 17,65%

ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE: As principais contribuições positivas no mês vieram de 
investimentos no setor de consumo, com destaque para Assaí, Grupo Soma e Natura, 
enquanto a principal contribuição negativa foi de Suzano, impactada pela valorização 
cambial. As ações do Grupo Soma foram beneficiadas pela divulgação do excelente 
resultado referente ao quarto trimestre de 2021. Embora a aquisição da Hering seja muito 
recente, já é possível notar um forte crescimento de vendas de quase 30% em relação ao 
mesmo trimestre de 2019, antes da pandemia em função de melhorias operacionais de 
curto prazo. Excluindo a aquisição da Hering, as vendas do grupo cresceram 75% em 
relação ao mesmo trimestre de 2019. POSICIONAMENTO: A carteira do fundo está 
concentrada em empresas com excelentes times de gestão, líderes dos seus setores e com 
balanços saudáveis, que aproveitam as crises para ganhar mais mercado e acelerar o 
processo de consolidação dos seus setores. Nossos maiores investimentos são em 
Equatorial, Suzano, Hapvida, Natura, Vibra, Localiza, Grupo Soma e Assaí.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 35.363.972/0001-25

VERDE AM LONG BIAS 70 PREV
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VINCI

14 de abril de 2022

Retorno no mês: -0,83% Retorno no ano: -5,11% Retorno 12M: Retorno 24M:

O Fundo obteve ganhos nas posições comprada em títulos públicos e derivativos ligados 
à inflação, tomada no juro nominal, tomada no cupom cambial e na carteira de renda 
variável e perdeu na alocação em cotas do fundo Vinci InternacionalMaster FIM.
No âmbito internacional, a pressão inflacionária se intensificou, com preços de materiais 
básicos pressionados com a escalada do conflito entre Rússia e Ucrânia. A guerra e as 
sanções dos demais países e empresas afetam a oferta de diversas commodities 
(energéticas, agrícolas e metálicas). Nos EUA, a inflação continua a preocupar o FED, que 
iniciou o ciclo de alta de juros e indicou uma retirada de estímulos mais acelerada, com 
redução do seu balanço. No Brasil, os mercados continuaram se beneficiando do fluxo 
estrangeiro para países emergentes exportadores de commodities, que estavam com 
câmbio depreciado e ações descontadas. O Banco Central do Brasil comunicou o fim do 
ciclo de alta de juros, após sinalizar uma última e derradeira alta de 1% na próxima 
reunião. A inflação, que continua pressionada, após persistente alta de commodities, 
começou a aparecer no resultado de diversas empresas, com custos mais elevados e 
margens comprimidas. Posicionamento Dada a boa performance das NTN-Bs de 
vencimento curto, junto com a indicação do BC de final de ciclo de alta de juros, 
iniciamos um movimento de alongamento dos títulos (aumento de duration). Dessa 
forma, o Fundo está com 0,9 PL equivalente aplicado em juro real. Compõe também a 
carteira de renda fixa, uma posição tomada em inclinação da curva de juros nominais. O 
Fundo terminou o mês com aproximadamente 37,8% alocado em cotas do fundo Vinci 
Internacional Master FIM. Este está com cerca de 42,7% em bolsa global, 29,7% em 
retorno absoluto sendo 6,0% macro discricionário e 23,7% em valor relativo, e 27,6% 
em renda fixa/crédito ou caixa sendo 9,8% global multi-setor, 5,4% crédito 
corporativo, 2,4% crédito securitizado, 4,5% renda fixa Brasil, e o restante em caixa no 
exterior. Além disso conta com uma estrutura de hedge cambial contra eventos muito 
extremos de apreciação do real vs. dólar. Entre as demais classes de ativos, o Fundo está 
cerca de 2,7% comprado em um ETF que replica a carteira do Ibovespa, além de uma 
posição de 0,3% comprada em fundos imobiliários.

Posicionamento e Performance
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Retorno no mês: 0,7% Retorno no ano: 5,06% Retorno 12M: 7,72% Retorno 24M: 15,52%

Atribuição de Performance e Perspectivas: O Fundo obteve ganhos nas posições comprada 
em títulos públicos e derivativos ligados à inflação, tomada no juro nominal, tomada no 
cupom cambial e na carteira de renda variável. No âmbito internacional, a pressão 
inflacionária se intensificou, com preços de materiais básicos pressionados com a escalada 
do conflito entre Rússia e Ucrânia. A guerra e as sanções dos demais países e empresas 
afetam a oferta de diversas commodities (energéticas, agrícolas e metálicas). Nos EUA, a 
inflação continua a preocupar o FED, que iniciou o ciclo de alta de juros e indicou uma 
retirada de estímulos mais acelerada, com redução do seu balanço. No Brasil, os mercados 
continuaram se beneficiando do fluxo estrangeiro para países emergentes exportadores 
de commodities, que estavam com câmbio depreciado e ações descontadas. O Banco 
Central do Brasil comunicou o fim do ciclo de alta de juros, após sinalizar uma última e 
derradeira alta de 1% na próxima reunião. A inflação, que continua pressionada, após 
persistente alta de commodities, começou a aparecer no resultado de diversas empresas, 
com custos mais elevados e margens comprimidas.

Posicionamento e Performance
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Retorno no mês: -0,4% Retorno no ano: -5,83% Retorno 12M: -1,77% Retorno 24M: 

A estratégia de investimento no exterior sofreu um impacto bastante
significativo com a crise na Ucrânia. As exposições tanto a títulos russos quanto ao 
Rublo sofreram fortes desvalorizações. Adicionalmente, a exposição às treasuries, que 
costuma funcionar como um hedge para cenários de flight to quality, não exerceu este 
papel em março, em função das pressões inflacionárias e a postura mais hawkish do Fed 
que elevou a taxa de juros e sinalizou um ciclo surpreendentemente forte de elevações 
nos próximos trimestres, causando perdas adicionais para a estratégia. Do lado local, o 
mercado de renda fixa local apresentou elevada volatilidade. A primeira quinzena do 
mês foi impactada pela piora do cenário externo, com a escalada da guerra entre Rússia 
e Ucrânia, e pelo ambiente doméstico, pressionado pela alta inflação e percepção de que 
o ciclo de aperto monetário poderia se prolongar mais do que anteriormente antecipado. 
Após a reunião do COPOM, ocorrida no meio do mês, os mercados reverteram sua 
direção, iniciando um movimento de queda das taxas de juros que encerraram o mês 
abaixo do nível de final de fevereiro. Essa reversão veio da mensagem, ainda que 
confusa, do BC de que o ciclo de aperto monetário poderia estar próximo ao fim. 
Somaram-se a essas notícias domésticas a percepção de que não tenha havido uma nova 
rodada de escalada da guerra, fazendo com que mercados internacionais se 
acomodassem. A parcela de crédito privado voltou a adicionar valor ao longo do mês, 
contribuindo para o desempenho da estratégia, porém, não o suficiente para que o 
desempenho do fundo ficasse acima do CDI. Globalmente 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 grau de 
investimento. Além das exposições a ativos Russos, as exposições a taxas de juros 
subtraíram valor ao longo do mês. As posições em moedas e as exposições a créditos 
grau de investimento e grau especulativo acabaram por subtrair no mês. 
Domesticamente, o fundo trocou suas posições aplicadas em juros pré-fixados mais 
curtos por intermediários, como forma de diminuir a exposição da estratégia a eventuais 
novas pressões inflacionárias advindas da guerra na Ucrânia. Continuamos com 
exposição ao risco de crédito, que, acreditamos, deve continuar gerando valor para o 
portfólio ao longo do tempo.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 36.820.361/0001-21

GLOBAL OPPORTUNITIES ICATU



112MONTHLY FUNDS REVIEW

WESTERN

14 de abril de 2022

Retorno no mês: 0,11% Retorno no ano: 2,37% Retorno 12M: 5,55% Retorno 24M: 7,46%

Ao longo do mês de março o mercado de renda fixa local apresentou elevada
volatilidade. A primeira quinzena do mês foi impactada pela piora do cenário
externo, com a escalada da guerra entre Rússia e Ucrânia, e pelo ambiente
doméstico, pressionado pela alta inflação e percepção de que o ciclo de aperto monetário 
poderia se prolongar mais do que anteriormente antecipado. Após a reunião do COPOM, 
ocorrida no meio do mês, os mercados reverteram sua direção, iniciando um movimento 
de queda das taxas de juros que encerraram o mês abaixo do nível de final de fevereiro. 
Essa reversão veio da mensagem, ainda que confusa, do BC de que o ciclo de aperto 
monetário poderia estar próximo ao fim. Somaram-se a essas notícias domésticas a 
percepção de que não tenha havido uma nova rodada de escalada da guerra, fazendo com 
que mercados internacionais se acomodassem. A parcela de crédito privado voltou a 
adicionar valor ao longo do mês, contribuindo para o desempenho da estratégia, porém, 
não o suficiente para que o desempenho do fundo ficasse acima do CDI. O fundo trocou 
suas posições aplicadas em juros pré-fixados de prazo mais curto por juros pré-fixados de 
prazo intermediário, como forma de diminuir a exposição da estratégia a eventuais novas 
pressões inflacionárias advindas da guerra na Ucrânia. Continuamos com exposição ao 
risco de crédito, que, acreditamos, deve continuar gerando valor para o portfólio ao longo 
do tempo.

Posicionamento e Performance
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DISCLAIMER

Este material foi elaborado pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. BNP Paribas 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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