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ASSET1

Em julho, a dinâmica dos mercados internacionais continuou sendo regida pela rápida retirada dos estímulos
monetários pelo banco central americano e pelos indicadores de inflação e atividade nas economias
desenvolvidas. Com a inflação americana voltando a surpreender para cima, o FED elevou novamente a taxa
de juros em 75bp, para o intervalo entre 2.25% e 2.50%, e sinalizou que pode ter que manter este ritmo de
alta na próxima reunião do FOMC caso a inflação continue muito alta. Contudo, ao longo do mês, indicadores
de atividade mais fracos foram sendo divulgados, o que fez com que o mercado passasse a considerar um risco
crescente de recessão na economia americana e menor necessidade de aperto monetário para reduzir a
inflação em direção à meta de 2% do FED. Com isso, as taxas de juros de mercado caíram ao longo do mês
passado; as bolsas americanas se valorizaram; e o dólar reverteu parte da apreciação observada na primeira
metade de julho. O mercado doméstico reagiu positivamente à mudança de comportamento no mercado
internacional: o real se apreciou; o IBOVESPA se valorizou; e as taxas de juros interromperam a tendência de
alta registrada nos últimos meses. Apesar da evolução favorável dos ativos de risco brasileiros, os
fundamentos fiscais do país continuaram se fragilizando com a aprovação pelo Congresso da PEC das
Bondades, que, entre outras medidas, aumentou o Auxílio Brasil para R$ 600, ampliou o auxílio-gás e criou
auxílios para caminhoneiros e taxistas a um custo fiscal estimado em R$ 41.25 bi no 2º semestre de 2022. A
inflação ao consumidor, por sua vez, mostrou queda expressiva nas últimas semanas, refletindo o forte
impacto das medidas de alívio tributário sobre os preços dos combustíveis e as tarifas de energia elétrica, e
deve registrar deflação nos meses de julho e agosto.

Retorno no mês: -0,84% Retorno no ano: -1,83% Retorno 12M: 0,22% Retorno 24M: 0,5%

Na renda fixa, durante o mês de julho, acreditamos na redução da precificação dos cortes
de juros em 2023, o que nos trouxe, no mês, um resultado negativo devido a essa aposta.
Por acreditar que o Banco Central seguirá buscando trazer a inflação para o centro da
meta e, por consequência, impedirá que o afrouxamento monetário comece tão cedo,
decidimos aumentar as nossas posições. No câmbio, o mês de julho teve um íncio
atribulado, atingindo a máxima de 5.50 passada a metade do mês. Entretanto, com a
melhora generalizada dos ativos de risco na última semana julho, o dólar/real apreciou
6% em uma semana, para baixo dos 5.20. Domesticamente, o fim do recesso parlamentar
e a aproximação das eleições nos leva a acreditar em um cenário pessimista com o real, o
que nos faz manter nossas posições compradas em dólar/real. Na bolsa, durante o mês de
julho, mantivemos uma posição direcional pequena no book micro de ações no mercado
local e posições táticas em índices e ETFs de países desenvolvidos. Adotamos uma visão
cautelosa para as bolsas de países desenvolvidos e ainda vimos espaço para correção em
função de revisões negativas sobre os lucros das empresas. No cenário local vimos a bolsa
brasileira negociando a múltiplos bem abaixo do histórico, no entanto, a incerteza sobre o
patamar de estabilização da taxa de juros e a volatilidade atrelada a proximidade das
eleições justificam um posicionamento, adotado por nós, mais cauteloso. No
internacional, durante o mês de julho, o livro de dólar teve resultado positivo com
posições vendidas na moeda americana contra o real. Com a atividade nos Estados Unidos
desacelerando, o mercado foi precificando juros menores em 2023, que, aliados a um
posicionamento técnico contrário, geraram uma alta bem acima das nossas perspectivas.
Por termos adotado posições vendidas em bolsa, o Book Internacional teve um resultado
negativo no mês, porém optamos por manter as posições vendidas em bolsa e zerar nossa
posição em dólar.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 36.181.846/0001-12

A1 HEDGE FIC FIM
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ABSOLUTE

Em Julho, os movimentos contracionistas de política monetária seguiram com as altas implementadas pelo
Fed e pelo Banco Central (BCE). O Fed realizou novo aumento de 75bps, mas com uma sinalização de possível
redução no nível de aperto nas reuniões seguintes, estabelecendo uma função de reação mais equilibrada
entre inflação e atividade. A resposta nos pareceu precoce em face do problema inflacionário corrente e
prospectivo, mesmo pesando os dados de atividade com primeiros indícios de desaceleração, como verificado
na divulgação do PIB do segundo trimestre, que registrou recuo de 0,9%.Surpreendendo para o lado oposto, o
BCE subiu os juros em 50bps contra uma expectativa de 25bps. As taxas de inflação altas justificam a postura.
Mesmo com esse aumento, a política monetária ainda está bem atrasada em relação ao FED e,
surpreendentemente, a atividade econômica da região ainda se mostra resiliente, mesmo com o choque da
guerra na Ucrânia. Em suma, o mundo continua apertando a política monetária, movimento que deve
perdurar. Nos EUA, ainda que o ritmo de aperto possa se reduzir, acreditamos que o FED está longe da taxa
terminal. Na Europa, o ciclo mal começou e provavelmente veremos uma sequência de aumentos nos
próximos trimestres. No resto do mundo, outros países avançados devem continuar apertando as suas
políticas monetárias enquanto no mundo emergente também há aperto residual para acontecer. A guerra na
Ucrânia continuará sendo um empecilho para recuos maiores da inflação global já que o petróleo e seus
derivados devem se manter em patamares elevados ou mesmo aumentar de preço ao longo do próximo
inverno no hemisfério norte. Contudo, o recente acordo entre Rússia e Ucrânia para o escoamento dos
estoques de grãos provê a possibilidade de que as commodities possam se comportar de maneira mais benigna
daqui para frente. No Brasil, o cenário foi marcado pela aprovação de um significativo pacote fiscal às
vésperas da campanha eleitoral. Com isso, estimamos que a atividade deve se manter resiliente por mais
tempo, a despeito do alto grau de aperto monetário da política monetária. Em resumo, o ambiente global é de
contração de política monetária e o doméstico segue permeado por incertezas eleitorais e fiscais.

Retorno no mês: 4,57% Retorno no ano: 15,77% Retorno 12M: 14,15% Retorno 24M: 37,35%

No mês de Julho, o fundo Absolute Pace Long Biased destacou-se positivamente nas
posições compradas nos setores de óleo e tecnologia. Já os destaques negativos foram
posições vendidas no setor industrial e índices internacionais. O fundo está com posição
líquida comprada de 53% e bruta de 152%, com elevada diversificação. Há exposição a
outros riscos: 1 PL equivalente-ano tomado em juros nominais americanos, 5% aplicado em
juros reais locais, 6% vendido em dólar, 4% comprado em crédito privado e 1% comprado
em fundos imobiliários. No livro Long, destacam-se posições nos setores de óleo&gás,
utilidades públicas e bancos. No livro Short, destacam-se posições nos setores de
telecomunicações, serviços financeiros e consumo básico. No livro Long&Short, destaques
para a estratégia de arbitragem entre classes.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 32.073.525/0001-43

ABSOLUTE PACE
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ABSOLUTE

16 de agosto de 2022

Retorno no mês: 0,77% Retorno no ano: 10,27% Retorno 12M: 13,56% Retorno 24M: 17,9%

Em face do cenário de alta volatilidade, o fundo seguiu operando de forma mais tática.
No início do mês, voltamos a ter posições módicas tomadas em juros curtos
americanos e aumentamos marginalmente a exposição vendida na bolsa americana.
Localmente, o fundo zerou a posição tomada em juros nominais após o recente
movimento de abertura das taxas mais curtas.

O resultado do mês foi explicado por perdas em posições no livro de bolsa e juros. No
primeiro, posições vendidas na bolsa americana detraíram performance ao passo que
posições liquidamente compradas em bolsa local geraram retornos positivos. No
segundo, o destaque negativo foi a posição tomada em juros nominais americanos. O
livro de moedas não teve contribuição relevante no período.

Posições Atuais:

Bolsas: Vendido em bolsa americana; Net comprado bolsa brasileira; 2% bruto em
pares L&S; 1% comprado em eventos corporativos.

Juros: Tomado em juros nominais US; Vendido em inflação implícita BR; Tomado
em Juros Reais BR.

Moedas: Comprado em USD x EUR e CNH.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 18.860.059/0001-15

ABSOLUTE HEDGE
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ACE

Crescimento está desacelerando, mas ainda com um desafio relevante de ter que lidar com uma inflação
muito alta e persistente. No nosso entender, esses desafios permanecem. Mas, no mês de Julho, os mercados
(preços dos ativos) se comportaram como se o problema da inflação fosse algo superado e, portanto, que os
principais bancos centrais (BCs) do mundo desenvolvido estariam mais próximos de concluir a missão de
elevar de juros para combater a inflação. As taxas de juros caíram no jargão do mercado) e
houve uma relevante valorização das bolsas. Foi algo contrário às nossas expectativas. Ao longo do mês
revisitamos e rediscutimos o problema da inflação no mundo desenvolvido e continuamos com a avaliação de
que se trata de um problema maior. É fato que estamos passando por uma desaceleração econômica, só
restando saber a intensidade da redução de ritmo da atividade global. Contudo, os indicadores de inflação e
salários continuam surpreendendo para cima. A despeito da queda recente dos preços das commodities, que
deverá aliviar a inflação cheia, acreditamos que as medidas de inflação subjacente (núcleos) seguirão
elevadas e as principais instituições monetárias do mundo ainda tem/terão trabalho significativo a fazer para
conduzir a inflação de volta à meta de 2% ao ano. Haverá uma desaceleração da inflação à frente para um
nível inferior ao atual, porém ainda superior às metas. Dito de outra forma, os núcleos de inflação nos EUA,
como exemplo, que estão rodando a 0,7% ao mês, irão desacelerar, porém não voltarão a rodar em 0,2% ao
mês de maneira consistente e recorrente sem a continuidade (i) do processo de elevação de juros para taxas
indubitavelmente acima da neutra (juros altos o suficiente para serem realmente restritivos) e (ii) da
desaceleração das economias em intensidade suficiente para provocar ociosidade no mercado de trabalho
(taxa de desemprego tem que subir para gerar um processo de desinflação). Outra forma de colocar o
problema é ressaltar que o desafio atual do mundo desenvolvido (e de seus bancos centrais) é bem parecido
com o desafio que os BCs do mundo emergente estão habituados. Os BCs do mundo desenvolvido (Fed, BCE,
etc) seguirão subindo juros, mesmo diante dos sinais da desaceleração econômica em curso, simplesmente
porque o problema da inflação se sobrepõe aos outros. No caso específico do Fed, apesar da comunicação
atabalhoada de seu presidente (que vem sendo corrigida por alguns membros relevantes do comitê), o fato é
que o Fed continua totalmente data-dependent (dependente dos dados) e, no fim, como sempre, os dados
serão soberanos. Portanto, será difícil o Fed iniciar um ciclo de afrouxamento monetário em 2023, conforme
precificado pelo mercado. No cenário local, temos a impressão de que estamos num momento de calmaria
antes da tempestade. Do lado positivo, segue chamando nossa atenção a resiliência dos dados de atividade,
em especial os relacionados ao mercado de trabalho. Os dados divulgados pelas duas principais pesquisas do
país (Caged e PNAD) se mostraram bastante fortes, com geração acelerada de empregos tanto no setor formal
quanto no informal. A taxa de desemprego, como resultado, segue em queda acelerada, batendo 9,2% (menor
patamar desde setembro de 2015, na série com ajuste sazonal). Ao seguir nesse ritmo, apesar da
desaceleração esperada para o 2º semestre do ano, a taxa de desemprego deve chegar ao fim desse ano
próxima a 8,5% (a menor desde meados de 2015), que é o que estimamos ser o número da . Mas
seguimos acreditando que o nível do aperto monetário feito, bem como o grau mais restritivo das condições
financeiras de maneira geral, deve gerar grande desaceleração da atividade econômica à frente. A dinâmica
melhor que a esperada da atividade econômica corrente, somada ao grande grau de estímulo fiscal dado pela
PEC das podem sustentar o crescimento por mais algum tempo, com um 3º trimestre mais forte
que o esperado anteriormente, mas a direção de desaceleração nos parece inequívoca. Por isso, entendemos
que o ciclo de aperto monetário aqui no Brasil chegou ao fim o Brasil, de fato, está bem mais adiantado nesse
ciclo de aperto, diferentemente dos BCs do mundo desenvolvido. A despeito da sensação de calmaria,
deveremos ter dois meses mais turbulentos no cenário local. O primeiro turno das eleições se aproxima e o
mercado deverá dar mais atenção a esse tema daqui em diante. E não acreditamos que os dois principais
candidatos irão competir durante a campanha sobre quem será o mais responsável do ponto de vista fiscal,
num ambiente no qual os desafios fiscais para 2023 nos parecem crescentes.
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Retorno no mês: 0,76% Retorno no ano: 7,85% Retorno 12M: 10,26% Retorno 24M: 15,32%

O fundo, no geral, mantém seu portfólio direcionado para um cenário global de inflação 
mais persistente, com juros mais altos, mesmo diante dos sinais de desaceleração da 
atividade. Exploramos as diferenças de nossa visão de cenário quando comparadas ao 
comportamento dos ativos em julho. Não mudamos de opinião, mas, por disciplina, 
promovemos um ajuste no tamanho de nossas posições. Detalhamos, a seguir, o 
posicionamento atual do fundo dentro das nossas 4 estratégias principais; Renda Fixa. 
Temos tentado buscar o encerramento do ciclo de aperto monetário através de uma 
posição tomada na inclinação de juros nominais. Entendemos que essa posição oferece 
um bom risco-retorno para um cenário que combina o fim do ciclo com prováveis ruídos 
políticos e dúvidas fiscais nos próximos meses. Essa posição foi aumentada em julho. Na 
renda fixa intern zacional, seguimos com a posição tomada em juros mais curtos nos 
EUA. Moedas e Cupom Cambial. O ano foi marcado por uma forte valorização do dólar 
frente à cesta de moedas. Observamos, no entanto, uma reversão dessa tendência em 
meados de julho, possivelmente ocasionada pela precificação de uma taxa de juros 
americana terminal não tão alta e por menor tempo. Iniciamos o mês sem posição 
relevante, mas inclinados a apostar no enfraquecimento do dólar, principalmente contra 
países exportadores de commodities. O real tem sido destaque positivo no ano, o anúncio 
recente de uma grande quantia de dividendos de companhias locais com caixa em dólar 
deve também ajudar o real no primeiro momento. No livro de cupom cambial, estamos 
sem posição relevante. Valor Relativo. No mercado local, diante do cenário projetado de 
arrefecimento da atividade e, possivelmente, da inflação, estamos vendidos na bolsa 
como posição central e equilibrando o portfólio com posições otimistas na renda fixa e 
na moeda. No mercado internacional, seguimos pessimistas com equities e continuamos 

em 
renda variável global apresentou o seu melhor desempenho mensal desde 2020 (alta de 
7,9% para o MSCI), visto por muitos, inclusive nós, como um relief ou bear market rally, 
dado a ainda alta incerteza e continuidade de dados macro negativos. Na nossa visão, tal 
desempenho é reflexo da forte queda do juro real americano e pela atual temporada de 
resultados, cujos números financeiros não estão sendo tão alarmantes quantotemido. As 
grandes empresas de tecnologia entregaram resultados em linha com as expectativas, e 
as companhias dos demais setores surpreenderam, contudo em menor intensidade. No 
entanto, olhando para frente, as perspectivas carregam maior cautela e a menção de 

companhias, o que reforça o risco de as estimativas do mercado ainda estarem 
excessivamente otimistas - crescimento de lucro por ação para o índice S&P de 14% para 
2022 e 8% para 2023.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 34.774.662/0001-30

ACE CAPITAL FIC FIM
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ADAM

A complexa conjuntura de aperto monetário, combinada com as revisões pessimistas para o crescimento
global das principais economias ocidentais, demanda uma leitura mais profunda dos eventos. Neste cenário,
verificamos uma redução das projeções do FMI, desacelerando de 3,6% para 3,2% em 2022 e, de 1,4% para
1,1% em 2023. Paralelamente, a manutenção de níveis inflacionários elevados e a contração da atividade
econômica seguem como desafios a serem enfrentados pelos principais Bancos Centrais do mundo. Na Zona do
Euro, o BCE surpreendeu o mercado e aumentou os juros básicos em 50 bps, na contramão da indicação dada
na reunião de junho, que sugeria uma alta de 25 bps. Além disso, o BCE aprovou a criação do programa de
combate à anti-fragmentação (TPI), com o objetivo de controlar a disparidade entre os rendimentos dos
títulos soberanos das nações pertencentes ao bloco. Deixando de lado o forward guidance, o BCE sinalizou que
as próximas decisões serão dependentes dos dados. Por fim, vale mencionar que, na entrevista coletiva, a
presidente do BCE destacou que a recente depreciação do Euro foi um fator relevante na decisão de aumentar
os juros em 50 bps. Na China, o cenário se diferencia: o PIB do segundo trimestre foi negativo e veio abaixo do
esperado, mas a inflação ainda está dentro da meta. Dentre os indicadores mensais de atividade, as vendas ao
varejo indicaram melhora, a produção industrial e o investimento fixo cresceram quase em linha com as
expectativas de mercado, porém o investimento em infraestrutura importante propulsor do crescimento no
passado continua crescendo abaixo dos padrões chineses. Além disso, o investimento imobiliário manteve a
tendência de desaceleração e não deve melhorar no curto prazo. Para o segundo semestre, a recuperação do
crescimento chinês é factível com o apoio estatal que vem acontecendo, porém o cumprimento da meta de
5,5% para o crescimento de 2022 está comprometido. Nos EUA, a inflação de junho atingiu 9,1% no acumulado
de 12 meses, ratificando um mercado de trabalho pressionado, inflação de serviços em alta e gargalos de
produção ainda em evidência. Pelo lado da atividade, alguns dados mais fracos (como housing e consumo de
bens) começam a sinalizar a possibilidade de uma trajetória menos íngreme para a taxa de juros. Em sua
reunião do comitê de política monetária, o FED decidiu subir a taxa de juros em 75 bps, alinhado com as
expectativas do mercado. O comunicado emitido foi praticamente igual ao da reunião anterior, na qual o
comitê também optou por elevar a taxa de juros em 75 bps. Na entrevista logo após a decisão, Powell
mencionou que: (i) o foco continua sendo trazer a inflação para a meta de 2%; (ii) a taxa básica de juros está
no patamar considerado neutro (2,5%); (iii) novas altas serão necessárias; e (iv) diante das muitas incertezas,
os movimentos para as próximas reuniões serão menos guiados pelo FED e dependerão da análise de dados.
Menos de 24 horas após a decisão de política monetária, foi divulgado o resultado do PIB do segundo trimestre
de -0,9%, contrariando a variação de 0,4% esperada pelo mercado. A maior parte da queda pode ser explicada
pelos investimentos, mais especificamente pela queda da variação de estoques, que apresentou uma
contribuição de -2,7% para o PIB do trimestre. Por outro lado, o consumo privado desacelerou, mas manteve
certo grau de resistência, devido à aceleração do consumo de serviços. O setor externo, por sua vez, foi o
destaque positivo e teve contribuição trimestral de 1,4%, explicada pela melhora das exportações. A
desaceleração da economia parece começar a se configurar e, eventualmente, deverá atingir também o
mercado de trabalho. No Brasil, a atividade vem surpreendendo positivamente, mesmo com o aperto
monetário promovido pelo Banco Central, que tenta arrefecer a inflação corrente e ancorar as expectativas de
inflação futura para o centro da meta. Pelo lado da atividade, (i) a pesquisa mensal do setor de serviços
apresentou crescimento muito acima do esperado; (ii) o saldo total de crédito segue forte, com um
crescimento real de 4,2% YoY; e (iii) a PNAD de junho mostrou que a taxa de desemprego manteve tendência
de queda, atingindo o patamar mais baixo desde o final de 2015. Pelo lado da inflação, as surpresas baixistas
apresentadas pelo IPCA-15 se concentraram na antecipação das intervenções sobre combustíveis, energia
elétrica e comunicação. Cabe lembrar que esses impactos não denotam mudanças estruturais nos preços,
tendo efeitos pontuais sobre itens controlados pelo governo. Todavia, esperamos que a desaceleração desses
itens contribua para evitar a dissipação inflacionária para outros itens. Ainda assim, a inflação de serviços
(com destaque para alimentação fora do domicílio) continua em níveis bastante elevados, sugerindo que o
COPOM elevará a taxa de juros em sua próxima reunião.
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Retorno no mês: 2,09% Retorno no ano: 0,1% Retorno 12M: 1,07% Retorno 24M: 4,74%

O portfólio performou bem durante o mês de julho devido às posições em bolsa local e bolsa
internacional. Apesar do momento favorável para ativos de risco, seguem elevadas as
incertezas impostas pela conjuntura atual. Começamos a ver indicadores de antecedentes
melhores advindo dos preços de commodities, alguma redução na volatilidade dos
mercados e a atividade econômica global sendo impactada pela combinação de alta de juros
e normalização do balanço do FED. O conjunto de informações torna maior a probabilidade
de um cenário de normalização dos preços dos ativos, compatível com um cenário de
desaceleração econômica (soft landing), quando comparado à possibilidade de um hard
landing

Posicionamento e Performance

CNPJ: 23.951.048/0001-80

ADAM MACRO STRATEGY 

Retorno no mês: 2,6% Retorno no ano: -0,33% Retorno 12M: -0,05% Retorno 24M: 1,48%

O portfólio performou bem durante o mês de julho devido às posições em bolsa local e bolsa
internacional. Apesar do momento favorável para ativos de risco, seguem elevadas as
incertezas impostas pela conjuntura atual. Começamos a ver indicadores de antecedentes
melhores advindo dos preços de commodities, alguma redução na volatilidade dos
mercados e a atividade econômica global sendo impactada pela combinação de alta de juros
e normalização do balanço do FED. O conjunto de informações torna maior a probabilidade
de um cenário de normalização dos preços dos ativos, compatível com um cenário de
desaceleração econômica (soft landing), quando comparado à possibilidade de um hard
landing

Posicionamento e Performance

CNPJ: 24.029.438/0001-60

ADAM MACRO II
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APEX

16 de agosto de 2022

Retorno no mês: 4,96% Retorno no ano: 11,47% Retorno 12M: -5,83% Retorno 24M: -5,33%

No mês de Julho de 2022, o fundo Apex Long Biased FIC FIM apresentou retorno de +2,19%
e o índice Ibovespa +4,69%. Os destaques positivos em termos absolutos foram em
Transporte, Varejo, Serviços Financeiros e Consumo Básico. Os destaques negativos em
termos absolutos foram em Construção, Siderurgia, Papel e Celulose e TI. O fundo terminou
o mês com uma exposição líquida de 67,51% e bruta de 176,5%. A exposição bruta setorial
do fundo está conforme a seguir: Utilidade Pública 32,8%; Financeiro e Outros 27,3%;
Consumo não Cíclico 26,2%; Bens Industriais 25,6%; Consumo Cíclico 24,8%; Materias
Básicos 22,7%; Saúde 6,7%; Petróleo, Gás e Biocombustíveis 6,5% e Tecnologia da
Informação 3,4%.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 27.826.024/0001-50

APEX LONG BIASED

Retorno no mês: 4,92% Retorno no ano: 10,79% Retorno 12M: -7% Retorno 24M: -6,96%

No mês de Julho de 2022, o fundo Apex Infinity apresentou retorno de +2,21% e o índice
Ibovespa +4,69%. Os destaques positivos em termos absolutos foram em Transporte, Varejo,
Serviços Financeiros e Consumo Básico. Os destaques negativos em termos absolutos foram
em Mineração, Construção, Siderurgia e Papel e Celulose. O fundo terminou o mês com uma
exposição líquida de 67,42% e bruta de 176,29%. A exposição bruta setorial do fundo está
conforme a seguir: Utilidade Pública 32,8%; Financeiro e Outros 27,3%; Consumo não
Cíclico 26,2%; Bens Industriais 25,5%; Consumo Cíclico 24,8%; Materias Básicos 22,6%;
Saúde 6,6%; Petróleo, Gás e Biocombustíveis 6,5% e Tecnologia da Informação 3,4%.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 15.862.797/0001-03

APEX INFINITY LONG BIASED

Retorno no mês: 1,33% Retorno no ano: 8,16% Retorno 12M: 3,21% Retorno 24M: 0,59%

No mês de Julho de 2022, o fundo Apex Equity Hedge apresentou retorno de +0,49% e o CDI
+1,03%. Os destaques positivos em termos absolutos foram em Transporte, Serviços
Financeiros, Utilidade Pública e Consumo Básico. Os destaques negativos em termos
absolutos foram em Mineração, Construção, TI e Energia. O fundo terminou o mês com uma
exposição líquida de 20,51% e bruta de 135,09%.A exposição bruta setorial do fundo está
conforme a seguir: Materias Básicos 23,4%; Financeiro e Outros 22,6%; Utilidade Pública
21,4%; Consumo não Cíclico 18%; Consumo Cíclico 15,4%; Bens Industriais 14,7%; Petróleo,
Gás e Biocombustíveis 10,2%; Saúde 5,8%; Tecnologia da Informação 2,5% e
Telecomunicações 0,5%.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 13.608.337/0001-28

APEX EQUITY HEDGE
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APEX

16 de agosto de 2022

Retorno no mês: 10,38% Retorno no ano: 11,26% Retorno 12M: -4,89% Retorno 24M: 5,97%

No mês de Julho de 2022, o fundo Apex Ações teve retorno de +4,24% e o índice Bovespa
+4,69%. Os destaques positivos em termos absolutos foram em Energia, Transporte, Bancos
e Serviços Financeiros. O destaque negativo em termos absolutos foi em Mineração. Em
termos relativos em relação ao índice Bovespa, os destaques positivos foram: Transporte,
Serviços Financeiros, Bancos e Varejo; e os negativos foram: Energia, Alimentos e Bebidas,
Utilidade Pública e Mineração. A exposição está em 105,01% do PL e as 15 maiores posições
representavam 77,67% do PL no final do mês.A exposição setorial do fundo está conforme a
seguir: Financeiro e Outros 29,5%; Bens Industriais 18,3%;Materias Básicos 13,2%;Petróleo,
Gás e Biocombustíveis 12,2%; Consumo Cíclico 11,5%; Consumo não Cíclico 8,8%; Utilidade
Pública 7,5% e Saúde 3,5%.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 13.608.338/0001-72

APEX AÇÕES
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AQR

16 de agosto de 2022

Retorno no mês: -2,72% Retorno no ano: -0,77% Retorno 12M: 9,02% Retorno 24M: 26,37%

O fundo apresentou um retorno superior ao benchmark beta ajustado, que retornou 4,0%. A
partir de uma perspectiva temática, beta baixo e qualidade lideraram os ganhos, enquanto o
tema valor prejudicou o retorno durante o mês.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 35.002.927/0001-45

Long-Biased Equities
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ARBOR

16 de agosto de 2022

Retorno no mês: 3,74% Retorno no ano: -19,61% Retorno 12M: -24,06% Retorno 24M: 17,01%

O mês de julho foi marcado pela divulgação de resultados trimestrais corporativos ao
redor do mundo, trazendo a atenção dos investidores para os fundamentos
microeconômicos em um ano em que a incerteza macro domina a narrativa. As
empresas em que investimos apresentaram resultados sólidos, em linha com as nossas
expectativas. Alphabet (Google) e Amazon, por exemplo, possuem receitas mais sensíveis
à desaceleração econômica e atravessam turbulências pontuais nos setores de
Publicidade e Varejo, mas seus resultados foram significativamente superiores ao dos
seus pares. Quando o cenário normalizar essas empresas estarão mais dominantes.
Apesar do cenário desafiador e incerto, nosso portfólio de investimentos está
concentrado em empresas extremamente resilientes e rentáveis em geral parte de um
oligopólio estabelecido com tendências seculares de crescimento. Essas características
são mitigadoras de risco e trazem anti-fragilidade para os negócios, mas também são a
base para o crescimento consistente do lucro por ação. Em nossa opinião, as ações de
companhias com essas qualidades deveriam ser arbitradas pelo mercado e o retorno
implícito deveria convergir ao custo de oportunidade. Mas na realidade observamos hoje
retornos superiores a 15% a.a. em dólares em empresas vencedoras. Essas assimetrias
eventualmente serão corrigidas, mas se essas ações permanecerem descontadas por um
período prolongado o investidor de longo prazo será muito beneficiado por recompras de
ações. 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. 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 vantagens competitivas duráveis, com largas oportunidades de
crescimento e que são geridas por bons alocadores de capital. Enquanto encontramos
margem de segurança, investimos ao longo de vários anos.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 21.689.246/0001-92

ARBOR GLOBAL EQUITIES
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ARX

O mês de julho foi marcado pela volta do apetite ao risco, especialmente entre os países desenvolvidos. Em
nossa avaliação, após dados antecedentes apresentarem sinais de arrefecimento da atividade, os agentes de
mercado começaram a precificar juros terminais mais baixos, o que serviu de combustível para o
enfraquecimento do dólar e a valorização dos principais índices inflacionários. Esses movimentos foram
intensificados principalmente após a reunião do FOMC e a leitura do PIB americano mais fraca do que o
esperado. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve (Fed) elevou a taxa de juros em 75bps, levando a taxa básica
de juros para 2,25-2,50%, um nível que a maioria dos membros considera ser consistente com a taxa neutra.
Embora o resultado tenha sido amplamente esperado, avaliamos que a reação do mercado foi
surpreendentemente leniente, principalmente ao ponderamos os dados de inflação e os relatórios de emprego
recentes que continuam a colaborar com a necessidade de mais juros e uma inflação persistente. Apesar do
Fed não descartar uma possível redução do pace, o board não ofereceu forward guidance para as próximas
reuniões, destacando que a magnitude e o ritmo dos próximos ajustes dependerão dos dados econômicos.
Nossa percepção é a de que o mercado vem tentando antecipar um peak inflation e subestimam a
persistência inflacionária presente neste ciclo. Acreditamos que a decisão Fed pode causar um período de
crescimento econômico abaixo do potencial e uma deterioração do mercado de trabalho mais significante do
mercado de trabalho mais significante para que se possa atingir a estabilidade de preços novamente. Um
início de ciclo de corte de juros já no primeiro semestre de 2023 não nos parece factível com o conjunto
informacional disponível. No cenário doméstico, a atividade econômica continua sinalizando resiliência
frente ao aperto das condições financeiras. Os dados divulgados em julho mantiveram, em sua maioria, a
sequência de números posicionados acima das expectativas de mercado. Os destaques nesse sentido são o
setor de serviços e o mercado de trabalho em geral. Os principais vetores desse movimento são a demanda
externa positiva por conta do ciclo de alta nos preços de algumas commodities e a reabertura mais intensa da
economia após o relaxamento das restrições de mobilidade e, mais recentemente, a recomposição do mercado
de trabalho mais rápida que o esperado, com forte aumento da população ocupada e algum indício de pressão
salarial. Vale destacar que tais mecanismos são de natureza temporária e devem ser amenizados ao longo do
ano, dando maior espaço ao aperto monetário a partir do 4° trimestre. Em contraposição ao aperto monetário,
a política fiscal tem se posicionado no campo mais expansionista, contribuindo para a sustentação mais
resiliente da demanda agregada. Além das medidas de desoneração de impostos, que foram destaque em
junho, tivemos em julho a aprovação da concessão de auxílios que transferem mais de R$40 bilhões para
alguns dos grupos mais afetados pelo processo inflacionário. Dentro desse contexto, é preciso observar alguns
pontos: a desoneração de impostos reduziu a inflação de curto prazo associada a itens de natureza mais
volátil e não deve afetar a condução da política monetária; a expansão de gastos deve ter alto poder de
sustentação do consumo das famílias, afetando os componentes da inflação mais identificados com a dinâmica
de médio prazo e, portanto, sendo relevante para a condução da politica monetária; e, por fim, do ponto de
vista fiscal, acompanhamos a continuidade do processo de descredibilização da regra do teto de gastos,
incluindo sua provável inviabilidade via compressão de algumas despesas discricionárias nos próximos anos.
Esse último ponto faz emergir a discussão sobre a criação de uma nova regra fiscal, tema que deve ter
destaque na corrida eleitoral. Em relação à inflação, os dados divulgados em julho mostram os primeiros
impactos das medidas de desoneração de impostos aprovadas no final de junho. Enquanto ainda não há sinal
de impacto sobre os serviços de telecomunicações, a deflação de energia elétrica e gasolina tem sugerido
efeito acima do esperado. Pelo lado das pressões de alta, o destaque dos últimos números é a inflação de
serviços, principalmente os intensivos em trabalho. Esses componentes são associados a uma dinâmica mais
persistente de inflação, o que exige atenção especial por parte da autoridade monetária. Além disso, essa
pressão é compatível com os indícios de mercado de trabalho mais aquecido mencionados anteriormente, o
que requer um acompanhamento mais cuidadoso desses dados. Por fim, é importante ressaltar que, apesar da
recente redução dos preços de algumas commodities importantes, dos efeitos defasados de política monetária
e das perspectivas de reorganização das cadeias produtivas globais fatores que sustentam a aproximação do
fim do ciclo de aperto monetário doméstico , o cenário ainda é de deterioração na margem, tanto de inflação
corrente quanto de expectativas, e com atividade ainda resiliente. Logo, é importante que, em termos de
comunicação, a autoridade monetária mantenha graus de liberdade em suas próximas decisões, deixando as
portas abertas para diferentes cenários.
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ARX

16 de agosto de 2022

Retorno no mês: 0,55% Retorno no ano: 7,74% Retorno 12M: 11,28% Retorno 24M: 17,17%

A indústria de fundos de crédito privado voltou a apresentar forte fluxo de captação 
líquida no mês de julho. A elevada volatilidade em fundos de ações e multimercados 
desde meados de 2021 combinada com o atual patamar de taxa Selic resultou em uma 
forte migração de recursos para aplicações mais conservadoras em renda fixa. Assim, a 
despeito da piora no ambiente macroeconômico e político, emissores de crédito privado 
conseguiram levantar recursos de terceiros a preços atrativos. Apesar disso, acreditamos 
que os atuais patamares de prêmios de risco para emissores high grade ainda 
encontram-se em patamares justos em termos de risco e retorno. Ainda que a trajetória 
dos spreads seja de baixa, o movimento não foi exacerbado como aquele observado ao 
longo de 2019, por exemplo. Enxergamos uma alocação mais diligente por parte de 
gestores e, também, um mercado primário de emissões ainda aquecido. Os spreads de 
crédito mantiveram-se estáveis ao longo de julho e trouxeram uma contribuição 
marginalmente positiva para os portfólios. O principal destaque positivo foi a posição de 
Credz na estratégia, enquanto o principal destaque negativo ficou por conta da posição de 
Tenda, cuja marcação Anbima abriu apesar de negociações no mercado secundário 
abaixo da marcação. Já nos fundos de debêntures de infraestrutura, os prêmios de risco 
fecharam de maneira generalizada, sobretudo nos vértices mais longos, e trouxeram 
uma contribuição positiva para os portfólios. Apesar da redução de apostas mais 
agressivas sobre o aperto monetário em curso do Banco Central Americano diante do 
temor de uma recessão, a curva de juros local seguiu bastante pressionada com temores 
sobre o risco fiscal. Os juros locais tiveram mais um mês de volatilidade e fecharam em 
alta. Ao longo do período, aproveitamos o movimento de alta nos juros longos para 
aumentar a porção do portfólio em juros nominais sem alterar a duration dos portfólios 
como um todo. Com alívio nos juros nos últimos dias dos mês, acabamos revertendo este 
aumento de posição e encerramos o mês com o mesmo posicionamento em juros que 
fechamos em junho. Ainda que estas alocações táticas tenham contribuído 
positivamente, não foram suficientes para proteger as carteiras da abertura de juros e o 
risco de mercado contribuiu negativamente. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 30.921.203/0001-81

ARX DENALI
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Retorno no mês: 0,61% Retorno no ano: 8,15% Retorno 12M: 12,07% Retorno 24M: 20,07%

A indústria de fundos de crédito privado voltou a apresentar forte fluxo de captação 
líquida no mês de julho. A elevada volatilidade em fundos de ações e multimercados 
desde meados de 2021 combinada com o atual patamar de taxa Selic resultou em uma 
forte migração de recursos para aplicações mais conservadoras em renda fixa. Assim, a 
despeito da piora no ambiente macroeconômico e político, emissores de crédito privado 
conseguiram levantar recursos de terceiros a preços atrativos. Apesar disso, acreditamos 
que os atuais patamares de prêmios de risco para emissores high grade ainda 
encontram-se em patamares justos em termos de risco e retorno. Ainda que a trajetória 
dos spreads seja de baixa, o movimento não foi exacerbado como aquele observado ao 
longo de 2019, por exemplo. Enxergamos uma alocação mais diligente por parte de 
gestores e, também, um mercado primário de emissões ainda aquecido. Os spreads de 
crédito mantiveram-se estáveis ao longo de julho e trouxeram uma contribuição 
marginalmente positiva para os portfólios. O principal destaque positivo foi a posição de 
Credz na estratégia, enquanto o principal destaque negativo ficou por conta da posição de 
Tenda, cuja marcação Anbima abriu apesar de negociações no mercado secundário 
abaixo da marcação. Já nos fundos de debêntures de infraestrutura, os prêmios de risco 
fecharam de maneira generalizada, sobretudo nos vértices mais longos, e trouxeram 
uma contribuição positiva para os portfólios. Apesar da redução de apostas mais 
agressivas sobre o aperto monetário em curso do Banco Central Americano diante do 
temor de uma recessão, a curva de juros local seguiu bastante pressionada com temores 
sobre o risco fiscal. Os juros locais tiveram mais um mês de volatilidade e fecharam em 
alta. Ao longo do período, aproveitamos o movimento de alta nos juros longos para 
aumentar a porção do portfólio em juros nominais sem alterar a duration dos portfólios 
como um todo. Com alívio nos juros nos últimos dias dos mês, acabamos revertendo este 
aumento de posição e encerramos o mês com o mesmo posicionamento em juros que 
fechamos em junho. Ainda que estas alocações táticas tenham contribuído 
positivamente, não foram suficientes para proteger as carteiras da abertura de juros e o 
risco de mercado contribuiu negativamente. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 30.910.553/0001-42

ARX VINSON
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AUGME

16 de agosto de 2022

Retorno no mês: 0,59% Retorno no ano: 8,2% Retorno 12M: 11,78% Retorno 24M: 17,87%

Na performance por estratégia, nosso book de Trading entregou 1,60% e 158% do CDI; o
book ilíquido (HTM) entregou 1,42% e 141% do CDI e o caixa fez 1,04% e 106% do CDI. No
book de trading, a performance foi favorecida pela MtM positiva de alguns bonds da
carteira, com destaque para Natura, NATURA28 (148k de PnL e 1.700% do CDI); Daycoval,
DAYCOV24 (78k de PnL e 232% do CDI) e Petro Rio, PRIOBZ26 (69k de PnL e 414%% do
CDI). A estratégia de bonds no fundo entregou 498k de PnL e 240% do CDI. O book ilíquido
performou conforme o carrego das posições, sem destaques.

O Augme 45 encerrou o mês com 62,9% alocados no book de Trading; 11,3% alocados no
book HTM e 25,8% em caixa. Na comparação mensal, o caixa cresceu em +170bps, diluindo
o book de trading (-90bps) e HTM (-80bps). O fundo está com carrego de CDI+2,03% a.a.
para uma duration de 1,87 anos. A estratégia de bonds representa 12,70% do PL do fundo,
com carrego de CDI+4,31% e duration de 2,23 anos. Quanto a diversificação, o maior
emissor do Augme 45 representa 2,45% do PL do fundo e o índice de Herfindahl está em
1,43%

Posicionamento e Performance

CNPJ: 14.237.118/0001-42

AUGME 45
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AZ QUEST

Em julho, nossa leitura macroeconômica seguiu acompanhando taxas de inflação em alta, com pressão nos
núcleos e difusão elevada na maioria dos países. Os Bancos Centrais têm agido de maneira reativa, com
seguidas elevações das taxas de juros. A percepção de que a economia global desacelerará é cada vez maior,
especialmente ao considerar a resistência do Governo chinês em elevar os estímulos fiscais, receoso de que o
repique inflacionário observado no mundo também atinja a China. Há dúvida se essa desaceleração ocorrerá
com diminuição das taxas de inflação. Se a inflação global não ceder em paralelo à menor atividade
econômica prevista, haverá estagflação (junção das palavras e fenômeno observado
em vários períodos da economia brasileira. Estes períodos ensinaram que o combate à inflação deve ser
prioritário, sob o risco de elevar o custo econômico e social de desinflacionar. Nesse cenário de inflação
persistente e com risco de estagflação, o Fed, Banco Central norte-americano, decidiu elevar a taxa de juros
em 75bps pela segunda vez seguida. O comentário divulgado reforçou o comprometimento de conduzir a
inflação para a meta de 2%, deixando a impressão que a decisão da próxima reunião dependerá dos dados, que
corrobora a percepção que os Bancos Centrais estão mais reativos. Além disso, Jerome Powell, presidente do
Fed, tem abandonado o discurso de soft landing (pouso suave), explicitando que será necessário um
crescimento abaixo do potencial para trazer a inflação de volta para a meta. O PIB americano desacelerou no
segundo trimestre (-0.9%) e entrou em recessão técnica, ao recuar por dois trimestres seguidos. Investimento
foi o responsável pela variação trimestral negativa, contribuindo com -2,7% dos -0,9% total. Exportações
líquidas e consumo das famílias contribuíram positivamente (+1,4% e +0,7%, respectivamente), enquanto o
consumo do Governo contribuiu com -0,3%. Porém, a inflação ao consumidor (CPI) surpreendeu para cima,
com taxa mensal de 1,3% e núcleo de 0,7% (mercado esperava 1,1% e 0,5%, respectivamente). Em termos
interanuais, o CPI foi 9%, com núcleo de 5,9%.

Retorno no mês: 9,27% Retorno no ano: 5,8% Retorno 12M: -12,24% Retorno 24M: -4%

O AZ Quest Ações fechou o mês com alta de 4,55%, resultado em linha do Ibovespa. Os 
setores de Bancos, Varejo e Petróleo e Petroquímica foram os que mais contribuíram para o 
resultado, enquanto Mineração, Assistência Médica e Papel& Celulose os maiores detratores. 
Seguimos com maior exposição nos setores de Bancos, Petróleo & Petroquímica e Varejo.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 07.279.657/0001-89

AZ QUEST AÇÕES

Retorno no mês: 5,06% Retorno no ano: -4,9% Retorno 12M: -5,83% Retorno 24M: 2,34%

O fundo fechou com queda de -0,91%, retorno abaixo do IBX, que fechou em 4,4%. Os
setores de Varejo, Tech e Bancos foram os maiores detratores. Serviços Financeiros, Oil &
Petro e Agro compensaram parte das perdas. Seguimos com exposição líquida comprada em
Bancos, Varejo e Oil & Petro, e vendida em Assistência Médica, Proteínas e Bens de
Consumo.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 13.974.750/0001-06

AZ QUEST TOP LONG BIASED
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AZ QUEST
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Retorno no mês: 1,34% Retorno no ano: 3,64% Retorno 12M: 7,35% Retorno 24M: 4,84%

Os setores de Tech, Varejo e Bens de Consumo foram os maiores detratores de resultado.
Serviços Financeiros e Petróleo & Petroquímica compensaram parte das perdas. Seguimos
com exposição líquida comprada em Bancos, Varejo e Petróleo & Petroquímica, e vendida
em Assistência Médica, Proteínas e Bens de Consumo.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 14.812.722/0001-55

AZ QUEST TOTAL RETURN

Retorno no mês: 1,29% Retorno no ano: 11,27% Retorno 12M: 11,08% Retorno 24M: 11,66%

As maiores contribuições foram Juros Locais (posições doadas na parte curta da curva
nominal, e de inclinação nos próximos 2 anos devido à proximidade do fim do ciclo de alta
da SELIC), e em Moedas, na vendade USDBRL. Posições em Ibov, NTN-B e outros pares de
moedas (Yuan, Euro e Franco Suíço) foram levemente positivas. As maiores detratores
foram as posições em Índices de Equity internacionais, na compra de ações chinesas contra
vendas de bolsas americanas e europeias, e aquelas tomadas em Juros Internacionais
(concentradas em taxas americanas de até 2 anos). Commodities (opções de compra de
Petróleo e operações táticas do book Quant) tiveram resultado levemente negativo no mês.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 04.455.632/0001-09

AZ QUEST MULTI

Retorno no mês: 0,83% Retorno no ano: 5,36% Retorno 12M: 7,64% Retorno 24M: 7,02%

O fundo fechou com alta de 0,60%. Os setores que mais contribuíram para o resultado foram
Oil & Petro, Utilities e Serviços Financeiros, enquanto Bens de Consumo, Assistência Médica
e Tech foram os principais detratores. Seguimos composições compradas nos setores de Oil
& Petro, Varejo e Bancos,e vendidas em Assistência Médica, Bens de Consumo e Proteínas.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 09.141.893/0001-60

AZ QUEST EQUITY HEDGE
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Os preços dos grãos e do petróleo apresentaram nova queda no mês de julho, o que, aliado à desaceleração de
alguns indicadores antecedentes econômicos, provocaram uma queda na curva de juros global. Vale dizer que
algumas commodities, as agrícolas por exemplo, já devolveram todo aumento observado no ano. Quando o
conflito entre a Rússia e Ucrânia começou, os preços do trigo e da soja subiram significativamente pela
importância dos países na produção dessas commodities. À medida que a perspectiva em relação à exportação
desses grãos melhorou, entre outros fatores, como o posicionamento do mercado, os preços começaram a cair.
A apreciação do dólar e a revisão para baixo do crescimento global ajudam a explicar, pelo menos, parte da
queda. Em relação ao preço do petróleo, houve rearranjo das exportações da Rússia (o que era exportado para
EUA e Europa foi direcionado para China, Índia e Turquia). Portanto, o cenário para as commodities acabou
sendo menos altista do que o antecipado. Embora a queda do preço das commodities pareça maior do que os
fundamentos sugerem (mercado ainda muito apertado entre oferta e demanda), o cenário inflacionário
apresentou uma melhora, pelo menos, no curto prazo. Nos EUA, a inflação deve rodar em torno de 0,1% nos
próximos três meses, devido à queda do preço da gasolina. No Brasil, revisamos para baixo a inflação de 2022
e 2023, em grande parte, pela redução de impostos, mas também devido à queda das commodities. Na Zona do
Euro, por outro lado, o preço do gás natural apresentou alta de 35% em julho, devido à queda no fluxo do gás
da Rússia para a Europa. O fluxo que havia reduzido para 40% da capacidade em junho passou para 20% no
fim de julho, devido à manutenção de uma turbina. Nesse sentido, a inflação deve terminar o ano em 9% ante
7,4% nos EUA, por exemplo. O que esperar nos Bancos Centrais nesse cenário? Nos EUA, embora os dados de
atividade tenham desacelerado, principalmente, no setor industrial, os dados de salários referentes ao
segundo trimestre aceleraram. O ECI (employment cost index), medida preferida do Fed, acelerou para 5,1%
ante 4,6% no trimestre anterior. Esse é o maior aumento da série. A inflação cheia deve desacelerar, como
mencionamos, nos próximos meses, mas o núcleo (que exclui itens voláteis como gasolina e alimentos) deve
continuar elevado, embora sequencialmente menos do que no mês anterior. Na Europa, o PMI, indicador de
atividade econômica referente aos setores de serviço e manufatura, sugere contração do PIB já no 3o
trimestre, após forte alta no primeiro semestre. A queda no fluxo do gás tem afetado os índices de confiança
dos empresários e consumidores. Além disso, algumas empresas, as mais intensivas no uso de energia, têm
reduzido a produção devido à alta do preço do gás natural. Com um fluxo de 20% apenas no gasoduto
Nordstream, a Europa terá que reduzir o consumo de gás para evitar que este falte no inverno. Embora o
cenário base seja de uma recessão na Europa, nossa expectativa é que o BCE (Banco Central Europeu) eleve a
taxa de juros em 50 pontos-base nas próximas três reuniões. Embora a atividade econômica desacelere mais
rápido na Europa, a inflação seguirá alta, pelo menos, no curto prazo, levando o BCE a manter um discurso
duro. Em um cenário de corte total do gás da Rússia para a Europa, o impacto no PIB da Zona do Euro poderia
ser mais forte (ao redor de -4pp). No entanto, o preço do gás seria ainda mais alto. Uma suavização no
discurso do BCE poderia incentivar o uso do gás, o que não seria desejável. No Brasil, nós revisamos para baixo
nossa projeção de inflação. Para 2022, revisamos a projeção do IPCA para 7,1% (ante 8,3% no mês anterior).
As medidas de redução de impostos para combustíveis e energia elétrica contribuíram com cerca de -2,3pp
para a inflação deste ano e cerca de +0,6pp à inflação de 2023 (por conta da expectativa de desoneração dos
impostos federais para combustíveis). Nós também revisamos a inflação de 2023 de 6,7% para 5,7%, em
função da menor inflação em 2022 e do preço das commodities. A queda no preço das commodities contribuiu
com cerca de -0,2% para a projeção de 2022 e -0,3% para 2023. Nossas projeções estão bem próximas do
consenso de mercado pela primeira vez em mais de um ano (nesse período, nossa projeção estava bem acima
do mercado). Apesar das expectativas de inflação para o ano de 2023 foco principal do Banco Central para a
política monetária, a alta foi basicamente devido à expectativa de alta dos tributos federais para
combustíveis, itens da inflação que o BC não influencia. Nossa avaliação é que o cenário de inflação para 2023
ficou mais benigno, o que sugere que o BC está muito próximo de encerrar o ciclo de alta de juros. Como a
atividade econômica tem ficado acima do esperado e a taxa de desemprego, que está em 9%, a taxa de juros
deve permanecer ao redor desse patamar nos próximos trimestres, o BC deverá manter a taxa Selic em nível
elevado por um longo período.
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Retorno no mês: 2,33% Retorno no ano: 13,94% Retorno 12M: -1,75% Retorno 24M:

Os principais destaques positivos do mês foram: (i) estratégia em ativos globais, com
destaque para posições nos EUA; (ii) posições compradas em produtoras de petróleo, refl
exo de um balanço mais apertado na oferta e demanda; e (iii) estratégia de México, com
destaque para as posições de NEMAKA (+28,9% em MXN) e BBAJIOO (+18.9% em MXN). O
Ibovespa subiu 4,7% em julho. Os ativos globais de risco foram impulsionados pela
percepção dos agentes econômicos de que a política monetária dos EUA será menos
restritiva do que inicialmente esperado. Ao longo do mês, o presidente do Fed (Banco
Central americano), Jerome Powell, adotou um tom mais dovish indicando estarmos
próximo ao juro neutro (aquele onde a política monetária não é nem restritiva nem
acomodatícia) levando o mercado a entender que o fi m do ciclo de subida de juros está
próximo. Com isso, o S&P 500, principal índice de ações americano, avançou 9,1%,
enquanto a Nasdaq, bolsa de valores das empresas de tecnologia, subiu 12,4%

Posicionamento e Performance

CNPJ: 14.799.785/0001-19

BTG ABSOLUTO LONG SHORT

Retorno no mês: 0,69% Retorno no ano: 9,74% Retorno 12M: 8,3% Retorno 24M: 11,13%

Na parte de renda fixa e moedas, as posições tomadas na parte curta da curva de juros
americana contribuíram positivamente, enquanto posições de inclinação na parte longa da
curva de juros chilena e posições de câmbio diversas contribuíram negativamente.
Sabemos que há uma tendência positiva para a indústria de crédito, com companhias (no
geral) publicando bons resultados (em termos de rentabilidade, geração de caixa e
alavancagem), em um campo que não esperamos significativas variações (ou pontos de
atenção) para a indústria de crédito, mas é justamente em momentos como o atual que
buscamos aumentar a blindagem da carteira faz sentido, sob nossa ótica, em termos de
incremento de risco e potenciais retornos marginais.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 01.214.092/0001-75

BTG DISCOVERY
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Retorno no mês: 0,54% Retorno no ano: 8,21% Retorno 12M: 12,18% Retorno 24M: 19,48%

Em termos macropolíticos, um ambiente aquecido por discussões a respeito de auxílios
sociais, gradativa aproximação do cenário eleitoral, bem como formação de equipes e
diretrizes das respectivas campanhas começam a dar o tom do que veremos nos meses
seguintes. Ainda não enxergamos impactos do viés eleitoral na precifi cação dos
créditos, de modo que a tendência segue em ritmo positivo para nosso mercado, sem que
haja substancial distorções de preços. Presenciamos uma cap�tação ainda relevante na
indústria, ao passo que uma natural desaceleração de novas emissões já começa a surgir
em nosso horizonte. Diante do cenário, é inerente maior senso crítico, uma vez que
passamos a ver uma tendência de compressão de taxas no primário, em um movimento
natural de empolgação da indústria onde, com a devida diligência dos níveis de
prêmios, optamos por participar de um número restrito de novas operações. Cabe a nós
no dia a dia selecionar efi cientes alocações não somente em termos de crédito, mas
também em métricas de risco e contribuição para retornos, ponto este que nos desperta
atenção e nos torna estritamente seletivos na busca por uma harmonia dos ativos.
Sabemos que há uma tendência positiva para a indústria, com companhias (no geral)
publicando bons resultados (em termos de rentabilidade, geração de caixa e
alavancagem), em um campo que não esperamos signifi cativas variações (ou pontos de
atenção) para a indústria de crédito, mas é justamente em momentos como o atual que
buscamos aumentar a blindagem da carteira faz sentido, sob nossa ótica, em termos
de incremento de risco e potenciais retornos marginais. Para os próximos meses,
continuaremos ativos no sentido de analisar detalhadamente cada nova operação, mas
esperamos manter nível discretamente superior de caixa na estratégia, além de uma
prazo médio da carteira próximo a 3 anos, inferior à média praticada em 2021, por
exemplo. Tal comportamento tende a ser temporário, à medida que acompanhamos os
desdobramentos de segundo semestre a nível Brasil, mas com a confi ança de que
seguimos enxergando importantes pilares e fundamentos para a indústria, em um
ambiente em que o crédito segue despontando como uma classe com atrativo
comportamento. Destaques do mês na estratégia foram as alocações de Unigel, Elfa e
Iochpe-Maxion, todas com término de seus períodos de restrição a negócios concluídos
ao longo do mês e que passaram a refl etir melhor precifi cação, bem como novas
alocações de Lojas Americanas e Simpar, que embutem ótimas perspectivas de
carrego/retorno.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 14.171.644/0001-57

BTG CRÉDITO CORPORATIVO
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Retorno no mês: 0,51% Retorno no ano: 12,13% Retorno 12M: 18,17% Retorno 24M: 30,98%

As estratégias de hedge com posições compradas em ouro e estruturas de opções, que
ganham com queda dos índices S&P, contribuíram com -0,56%. A estratégia Long Short
Sistemática obteve contribuição de -0,88% para a cota, com retornos negativos dos fatores
valor, qualidade, momentum e crescimento; o fator baixo risco se manteve praticamente
zerado. As estratégias de arbitragens contribuíram com retornos de +0,21% a de evento
colaborou com -0,32%, e a estratégia volatilidade respondeu por +0,05%. Seguimos com
posições compradas em volatilidade e, também, em ouro; adicionamos estruturas de opções
que ganham com a queda do dólar frente ao real. Taxas, custos e caixa responderam por -
0,25%.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 28.856.743/0001-87

CONSTÂNCIA ABSOLUTO
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Retorno no mês: 7,09% Retorno no ano: -5,86% Retorno 12M: -32% Retorno 24M: -24,21%

Os principais detratores do mês foram Consumo, Instituições Financeiras 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. 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. Após um aumento
surpreendentemente acentuado da taxa de juros brasileira nos últimos meses, principal
fator por trás da forte correção nos preços das ações e outros ativos, vemos uma
tendência maior de baixa do que de alta para a taxa de juros dado que a curva de juros pré
já está no high dos últimos anos. 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 Constellation continua 100% comprada em ações e temos consciência de que
apesar da volatilidade de curto prazo no mercado.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

CNPJ: 16.948.298/0001-04

CONSTELLATION INSTITUCIONAL
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Retorno no mês: 11,33% Retorno no ano: -9,32% Retorno 12M: -38,84% Retorno 24M: -31,89%

A aversão ao risco, a elevação de taxas de juro e o cenário inflacionário (resultado da pandemia, dos
estímulos e do maior conflito armado na Europa desde a Segunda Guerra Mundial), contribuíram para
um grande descolamento de preço e fundamento das ações brasileiras, principalmente aquelas que
apresentam menor liquidez, cíclicas domésticas de alto crescimento e que compõe nosso portfólio.
Momentos de irracionalidade em que os preços descolam dos fundamentos dos ativos são justamente
matéria-prima para o investidor de longo prazo auferir ganhos consistentes. Atualmente, as empresas
brasileiras do Índice Ibovespa vêm negociando em patamares próximos a 6x preço/lucro, menor valor
desde a Crise Financeira de 2008. Enxergamos uma taxa interna de retorno de nossos principais ativos
ao redor de 35% ao ano, considerando um horizonte de investimento de 3 anos. Ao longo dos últimos 11
anos, desde o início do Equitas Selection, em raras ocasiões tivemos uma combinação de portfólio
composto por empresas diferenciadas, com resultados consistentes, alto potencial de crescimento, e
negociadas a preços tão deprimidos.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 12.004.203/0001-35

EQUITAS SELECTION

Retorno no mês: 10,66% Retorno no ano: -4,41% Retorno 12M: -32,5% Retorno 24M: -23,93%

A aversão ao risco, a elevação de taxas de juro e o cenário inflacionário (resultado da pandemia, dos 
estímulos e do maior conflito armado na Europa desde a Segunda Guerra Mundial), contribuíram para 
um grande descolamento de preço e fundamento das ações brasileiras, principalmente aquelas que 
apresentam menor liquidez, cíclicas domésticas de alto crescimento e que compõe nosso portfólio. 
Momentos de irracionalidade em que os preços descolam dos fundamentos dos ativos são justamente 
matéria-prima para o investidor de longo prazo auferir ganhos consistentes. Atualmente, as empresas 
brasileiras do Índice Ibovespa vêm negociando em patamares próximos a 6x preço/lucro, menor valor 
desde a Crise Financeira de 2008. Enxergamos uma taxa interna de retorno de nossos principais ativos 
ao redor de 35% ao ano, considerando um horizonte de investimento de 3 anos. Ao longo dos últimos 11 
anos, desde o início do Equitas Selection, em raras ocasiões tivemos uma combinação de portfólio 
composto por empresas diferenciadas, com resultados consistentes, alto potencial de crescimento, e 
negociadas a preços tão deprimidos.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 15.569.128/0001-48

EQUITAS INSTITUCIONAL
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Retorno no mês: 1,33% Retorno no ano: 17,64% Retorno 12M: 29,1% Retorno 24M: 28,4%

O resultado positivo do fundo no mês de julho veio principalmente de posições 
compradas em real contra o dólar. Também contribuíram positivamente, mas em menor 
medida, posições compradas em bolsa americana. Do lado negativo, destacam-se 
posições aplicadas em juros nominais locais. No Brasil, a posição vendida em dólar 
contra real teve um bom desempenho e continua sendo a maior exposição do fundo. Já 
há alguns meses enxergamos o valuation da moeda brasileira como bastante atrativo, 
tendo em vista que o patamar de juro real brasileiro continua sendo um dos maiores do 
mundo e as contas externas seguem bastante saudáveis. Na margem, o discurso mais 
suave do FED con-tribuiu positivamente para a posição, na medida em que o dólar global 
reverteu parte da tendência de alta que vinha desde o início de junho. Também 
mantemos posições aplica-das em juros nominais. Apesar de algumas mudanças no 
cenário desde a última reunião, continuamos vendo o Co-pom próximo do encerramento 
do ciclo de aperto mone-tário. Por um lado, a atividade econômica ainda bastante 
aquecida, o impulso fiscal que será injetado no segundo se-mestre e a alta das 
expectativas mais longas prescrevem uma postura mais cautelosa da autoridade 
monetária. Por outro lado, as perspectivas de uma desaceleração global e de alívio nos 
preços de commodities, decorrentes do aperto monetário por parte dos principais BCs, 
aumentam as chances de um cenário de desinflação mais forte que o em-butido nas 
projeções atuais de inflação. Em nossa visão, es-ses riscos se contrabalanceiam e devem 
manter o Banco Central brasileiro na fase de calibragem do encerramento do ciclo. 
Olhando para 2023, acreditamos que o início do corte de juros pode vir antes do 
esperado. Já vemos sinais de ar-refecimento na inflação de bens industriais, algo que 
deve perdurar nos próximos meses, e esperamos que a desacele-ração da atividade 
econômica, ainda que tardia, acabe por pesar na inflação de serviços. Em relação a 
alimento e com-bustíveis/energia, enxergamos chances de alguma reversão à média, 
algo que pode ter um impacto baixista relevante nas projeções de inflação. No campo 
eleitoral, estamos próximos do início oficial da campanha. Continuamos trabalhando 
com um cenário competitivo, com estreitamento da margem entre Lula e Bol-sonaro, o 
que deve levar a movimentos ao centro por parte dos dois candidatos. Em relação aos 
programas de governo, a nossa visão tem sido mais pragmática. Os dois candidatos são 
conhecidos e achamos pouco provável que qualquer um deles vá além do limite da 
responsabilidade, principalmente por se tratar de um primeiro ano de mandato 
presidencial (tradicionalmente mais austero). Uma nova âncora deverá substituir o teto 
de gastos, mas os candidatos têm indicado preferências distintas quanto ao tamanho do 
Estado. Bolso-naro deve seguir na tendência de contenção de gastos e re-dução de 
impostos, ao passo que Lula deverá acomodar maiores demandas sociais dentro do 
Orçamento, provavel-mente às custas de algum aumento de carga tributária. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 01.823.373/0001-25

GAP ABSOLUTO
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Retorno no mês: 1,31% Retorno no ano: 17,59% Retorno 12M: 29,11% Retorno 24M: 28,45%

O resultado positivo do fundo no mês de julho veio principalmente de posições compradas em 
real contra o dólar. Também contribuíram positivamente, mas em menor medida, posições 
compradas em bolsa americana. Do lado negativo, destacam-se posições aplicadas em juros 
nominais locais. No Brasil, a posição vendida em dólar contra real teve um bom desempenho e 
continua sendo a maior exposição do fundo. Já há alguns meses enxergamos o valuation da 
moeda brasileira como bastante atrativo, tendo em vista que o patamar de juro real brasileiro 
continua sendo um dos maiores do mundo e as contas externas seguem bastante saudáveis. Na 
margem, o discurso mais suave do FED contribuiu positivamente para a posição, na medida em 
que o dólar global reverteu parte da tendência de alta que vinha desde o início de junho. 
Também mantemos posições aplicadas em juros nominais. Apesar de algumas mudanças no 
cenário desde a última reunião, continuamos vendo o Copom próximo do encerramento do ciclo 
de aperto monetário. Por um lado, a atividade econômica ainda bastante aquecida, o impulso 
fiscal que será injetado no segundo semestre e a alta das expectativas mais longas prescrevem 
uma postura mais cautelosa da autoridade monetária. Por outro lado, as perspectivas de uma 
desaceleração global e de alívio nos preços de commodities, decorrentes do aperto monetário por 
parte dos principais BCs, aumentam as chances de um cenário de desinflação mais forte que o 
embutido nas projeções atuais de inflação. Em nossa visão, esses riscos se contrabalanceiam e 
devem manter o Banco Central brasileiro na fase de calibragem do encerramento do ciclo. 
Olhando para 2023, acreditamos que o início do corte de juros pode vir antes do esperado. Já 
vemos sinais de arrefecimento na inflação de bens industriais, algo que deve perdurar nos 
próximos meses, e esperamos que a desaceleração da atividade econômica, ainda que tardia, 
acabe por pesar na inflação de serviços. Em relação a alimento e combustíveis/energia, 
enxergamos chances de alguma reversão à média, algo que pode ter um impacto baixista 
relevante nas projeções de inflação. No campo eleitoral, estamos próximos do início oficial da 
campanha. Continuamos trabalhando com um cenário competitivo, com estreitamento da 
margem entre Lula e Bolsonaro, o que deve levar a movimentos ao centro por parte dos dois 
candidatos. Em relação aos programas de governo, a nossa visão tem sido mais pragmática. Os 
dois candidatos são conhecidos e achamos pouco provável que qualquer um deles vá além do 
limite da responsabilidade, principalmente por se tratar de um primeiro ano de mandato 
presidencial (tradicionalmente mais austero). Uma nova âncora deverá substituir o teto de 
gastos, mas os candidatos têm indicado preferências distintas quanto ao tamanho do Estado. 
Bolsonaro deve seguir na tendência de contenção de gastos e redução de impostos, ao passo que 
Lula deverá acomodar maiores demandas sociais dentro do Orçamento, provavelmente às custas 
de algum aumento de carga tributária.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 03.804.917/0001-37

GAP MULTIPORTFÓLIO
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GÁVEA

Se antes da pandemia o mundo vivia uma espécie de marasmo inflacionário, agora pela primeira vez desde a
década de 80 experimenta o inverso, vale dizer, um surto inflacionário com características muito
particulares. Não é apenas um episódio de excesso de demanda cíclico, pois ocorre em meio a processos
históricos como a guerra na Ucrânia e a disputa geopolítica e tecnológica entre os EUA e a China. Se até um
ano atrás os bancos centrais se mostravam satisfeitos com a expansão da demanda e o aperto dos mercados
de trabalho indícios de que talvez estivéssemos saindo da zona de zero lower bound , hoje a situação se
inverteu, com preocupações com a desancoragem de expectativas e o risco de inércia. Daqui em diante o
processo de ajuste da política monetária será muito difícil porque existem vários componentes (choques de
oferta, fiscal mais ativo, redução da oferta de trabalho) cuja evolução é incerta. Como a demanda reagirá ao
aperto monetário? Qual o efeito dos juros sobre os ativos de risco e o mercado imobiliário? Quanto terá que
subir o desemprego para que o crescimento dos salários diminua? A experiência dos últimos 20-30 anos não
ajuda muito a responder a essas perguntas. Todos os olhos estão voltados para os EUA e o Fed até porque dado
o tamanho da economia americana, e a prevalência do Dólar nos mercados, o que acontecer por lá terá forte
impacto no mundo todo. Mas é interessante olhar para outras economias, que estão sujeitas a forças globais,
mas têm também suas especificidades e cujos bancos centrais e governos reagem de formas diferentes. Num
ambiente de tantos choques e em que alguns dogmas das políticas monetária e fiscal estão sendo quebrados,
há muito espaço para a diferenciação.

Retorno no mês: 0,03% Retorno no ano: 13,79% Retorno 12M: 14,59% Retorno 24M: 23,43%

Em Julho, aumentamos nossa posição liquidamente comprada em bolsa global e 
mantivemos um portfólio de caráter mais relativo em moedas e juros globais. Em termos 
de atribuição de performance, os principais ganhos do mês vieram de posições compradas 
em bolsa global e posições relativas compradas em moedas de países desenvolvidos e 
vendidas no Euro. Porém, estratégias em juros na América Latina subtraíram retorno. A 
utilização de risco medida via teste de estresse foi para 2,31% ao final de julho contra 
1,67% em junho (frente ao limite de 15%). O VaR diário aumentou para 0,44% versus 
0,33% no mês anterior.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 08.893.082/0001-52

GÁVEA MACRO
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No cenário externo, o destaque do mês de julho ficou com a comunicação mais branda do presidente do
Federal Reserve (FED) com relação à condução da política monetária. Apesar dos dados correntes de inflação
seguirem bastante pressionados, foi sinalizado que já se nota alguma desaceleração da economia, e que o mais
apropriado, em seu cenário central, seria uma desaceleração do ritmo de altas nas próximas reuniões. O FED
também indicou um aumento de confiança de que um aperto moderado de juros seria suficiente para trazer a
inflação de volta para próximo da meta de 2%. Isso animou os mercados, provocando forte fechamento dos
juros no mundo e apreciação das moedas dos emergentes. Há, em nossa avaliação, um risco relevante para a
materialização desse cenário. Entendemos ser muito provável que a inflação nos EUA continue surpreendendo
para cima nos próximos meses. O consumo segue resiliente e os dados recentes do CPI trouxeram uma
composição ruim, com forte aceleração dos núcleos. Por sua vez, o mercado de trabalho continua em virtual
pleno emprego, com forte criação de vagas em julho, e com aceleração dos salários nominais, que por sua vez
aumenta a probabilidade de maior inércia no processo inflacionário. Nos parece precipitado já declarar vitória
sobre a inflação. No Brasil, os indicadores de atividade de julho mostraram alguma acomodação na margem,
mas o resultado do primeiro semestre segue amplamente robusto. A taxa de desemprego encontra-se em 9%,
limite inferior de nossa estimativa de taxa neutra. O rendimento habitual e o efetivamente recebido já
crescem a 14% e 25%, respectivamente, em termos anualizados. Como temos enfatizado, não há ociosidade
relevante em nossa economia hoje. Como reflexo, a inflação continua pressionada, com vários dos núcleos
rodando nas máximas dos últimos 15 anos, com destaque para os serviços ligados a salários. Apesar da queda
da inflação corrente, fruto das desonerações tributárias, as expectativas para 2023 se deterioraram, subindo
mais de 60 pontos entre reuniões do Copom. Mas também é verdade que a desaceleração global começa a
produzir algum alívio nos bens, especialmente os industriais e naqueles ligados à alimentação, ao mesmo
tempo que há sinais de alguma melhora nas cadeias de produção. O binômio atividade e inflação torna mais
difícil a tarefa do BC em desacelerar a inflação em 2023. E a isso se soma uma nova expansão fiscal, que tem
um caráter tanto de curto quanto de médio prazo. No curto prazo, o aumento do Auxílio Brasil para 600 reais
(além dos demais benefícios) deve produzir uma atividade mais resiliente no segundo semestre. E os
principais candidatos à presidência já declararam intenção de manter o auxílio nesse valor em caráter
permanente. Como não é possível conciliar o novo valor de auxílio dentro do teto de gastos, veremos uma
mudança do arcabouço fiscal - obviamente para algo mais expansionista do que o regime atual.

Retorno no mês: 1,26% Retorno no ano: 14,06% Retorno 12M: 19,69% Retorno 24M: 28,17%

Câmbio Brasil: Encerramos a venda do real contra o dólar. Seguimos liquidamente aplicados no
cupom cambial, mantendo a posição aplicada na parte curta da curva e tomada nos vencimentos
mais longos. Juros Brasil: Zeramos a posição tomada em juros nominais e encerramos a aposta no
aumento da inclinação da parte curta da curva. Também seguimos zerados nas apostas de inflação.
Câmbio e Juros Internacionais: Seguimos comprados no dólar de Singapura e zeramos a venda do
dólar americano contra uma cesta de moedas. Nos EUA, seguimos tomados nos juros nominais
curtos. Voltamos a tomar juros curtos no Chile e na África do Sul, liquidamos nossa aposta na
desinclinação da curva mexicana e passamos a apostar no aumento da inclinação no Chile e
Colômbia. Renda Variável: Estamos liquidamente comprados no Brasil. Nas apostas de valor
relativo, mantivemos a compra de empresas de caráter mais defensivo, principalmente nos setores
de utilidades públicas e consumo não-cíclico no Brasil, assim como de empresas ligadas à
computação em nuvem nos EUA. Seguimos vendidos em alimentos e bebidas, serviços financeiros,
semicondutores e com uma estrutura de proteção em índice de ações globais.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 35.828.684/0001-07
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Nosso portfólio foi afetado este mês pela intensificação das preocupações com o impacto do aperto das condições
financeiras globais sobre as expectativas de crescimento, em detrimento de uma inflação ainda persistentemente elevada.
Indicadores antecedentes e de alta frequência apontando para uma desaceleração mais rápida do que esperado
principalmente nos Estados Unidos e Europa embasaram essa preocupação e levaram a uma reprecificação para baixo das
altas de juros esperadas nessas regiões. Curiosamente, a primeira alta de juros em 12 anos na Europa e duas altas de 75
bps nos EUA desde maio foram interpretadas como uma antecipação do ciclo total de alta, e as curvas de juros em ambos
os países passaram a precificar taxas terminais de juros neste ciclo mais baixas do que observado dois meses atrás, ou
mesmo cortes de juros já no primeiro semestre de 2023. Nossa avaliação é de que passado o pico da inflação, a queda deste
indicador no mundo desenvolvido será mais lenta e com provável estabilização em patamar mais alto do que o almejado
pelos Bancos Centrais do G10. Isso ainda demandará um esforço adicional de aperto mais intenso do que o esperado nesse
começo de agosto pelos mercados. No entanto, o curto prazo parece seguir marcado por receios de recessão nos próximos
12 meses, o que tem gerado maior volatilidade ou mesmo rallies em alguns ativos de risco. Esse ambiente nos sugere uma
postura mais cautelosa que nos levou a um ajuste tático no posicionamento do fundo com redução do risco alocado a
posições em juros no mundo desenvolvido. Ainda vemos potenciais boas oportunidades em posições tomadas no G10, mas
dado o avanço da precificação de aperto monetário pelo mundo, é razoável ficarmos mais dependentes dos dados e com
menor exposição a risco até que avaliemos a direção dos mercados quando a poeira baixar. No mundo emergente, por
outro lado, começamos a ver oportunidades no posicionamento em países que estão em estágio avançado no ciclo de
aperto monetário. Nesse sentido, estamos monitorando dados de alta frequência para determinar quais regiões oferecem a
melhor perspectiva de retorno até o fim do ano.

Retorno no mês: 1,28% Retorno no ano: 10,65% Retorno 12M: 16,42% Retorno 24M: 20,71%

Neste contexto, a estratégia macro detém como principais posições: Na renda fixa no Brasil, o risco 
está concentrado em posições aplicadas em juros nominais e reais, assim como trades de valor 
relativo nas curvas de juro real e de implícitas. No exterior, reduzimos taticamente posições 
tomadas em juros em países do G10, enquanto no mundo emergente, adicionamos posições que se 
beneficiam de achatamento de curvas de juros e iniciamos posições aplicadas em países com ciclo 
de juros em estágio avançado. Permanecemos com baixa exposição direcional em moedas. Na renda 
variável, nosso time de equities mantém exposição a ações brasileiras mirando a captura de alfa 
puro via posições long-short não direcionais. Na classe de commodities, temos exposição vendida 
em ouro. 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. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 12.154.412/0001-65

IBIUNA HEDGE
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Retorno no mês: 8,19% Retorno no ano: 16,56% Retorno 12M: -0,83% Retorno 24M: 15,61%

Fizemos poucas alterações em nossas posições antes da temporada de resultados do segundo trimestre de 
2022. No setor de Siderugia & Mineração, voltamos a reduzir nosso investimento em Vale (VALE3) uma vez 
que os constantes lockdowns na China continuam criando incertezas em relação à atividade econômica do 
país (além de dados operacionais fracos publicados pela empresa em meados de julho). Ao longo do mês 
aumentamos a posição de Petrobras (PETR4) após o sell-off recente causado por mais uma troca de 
presidente na estatal; entretanto, a empresa continua reportando resultados operacionais acima das 
expectativas dos investidores e retornando aos seus acionistas dividendos em patamares significativamente 
acima dos seus pares internacionais (no último dia do mês foi anunciado um dividendo trimestral de 21% do 
valor de mercado da companhia). No setor de Serviços Financeiros, voltamos a aumentar nossa participação 
em Cielo (CIEL3) dada a expectativa de um resultado forte para o segundo trimestre e ano fechado de 2022. 
Financiamos este investimento através da redução marginal em BB Seguridade dada a forte performance 
recente do ativo. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 26.243.348/0001-01

IBIUNA EQUITIES 30

Retorno no mês: 1,67% Retorno no ano: 13,2% Retorno 12M: 20,93% Retorno 24M: 27,12%

Neste contexto, a estratégia macro detém como principais posições: Na renda fixa no
Brasil, o risco está concentrado em posições aplicadas em juros nominais e reais, assim
como trades de valor relativo nas curvas de juro real e de implícitas. No exterior,
reduzimos taticamente posições tomadas em juros em países do G10, enquanto no mundo
emergente, adicionamos posições que se beneficiam de achatamento de curvas de juros e
iniciamos posições aplicadas em países com ciclo de juros em estágio avançado.
Permanecemos com baixa exposição direcional em moedas. Na renda variável, nosso time
de equities mantém exposição a ações brasileiras mirando a captura de alfa puro via
posições long-short não direcionais. Na classe de commodities, temos exposição vendida
em ouro. 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.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 15.799.713/0001-34

IBIUNA HEDGE STH
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Retorno no mês: 2,93% Retorno no ano: 13,08% Retorno 12M: 4,06% Retorno 24M: 25,57%

Fizemos poucas alterações em nossas posições antes da temporada de resultados do segundo trimestre 
de 2022. No setor de Siderugia & Mineração, voltamos a reduzir nosso investimento em Vale (VALE3) 
uma vez que os constantes lockdowns na China continuam criando incertezas em relação à atividade 
econômica do país (além de dados operacionais fracos publicados pela empresa em meados de julho). Ao 
longo do mês aumentamos a posição de Petrobras (PETR4) após o sell-off recente causado por mais uma 
troca de presidente na estatal; entretanto, a empresa continua reportando resultados operacionais 
acima das expectativas dos investidores e retornando aos seus acionistas dividendos em patamares 
significativamente acima dos seus pares internacionais (no último dia do mês foi anunciado um 
dividendo trimestral de 21% do valor de mercado da companhia). No setor de Serviços Financeiros, 
voltamos a aumentar nossa participação em Cielo (CIEL3) dada a expectativa de um resultado forte para 
o segundo trimestre e ano fechado de 2022. Financiamos este investimento através da redução 
marginal em BB Seguridade dada a forte performance recente do ativo

Posicionamento e Performance

CNPJ: 17.554.200/0001-99

IBIUNA LONG BIASED

Retorno no mês: 3,02% Retorno no ano: 17,39% Retorno 12M: 17,21% Retorno 24M: 23,59%

Fizemos poucas alterações em nossas posições antes da temporada de resultados do 
segundo trimestre de 2022. No setor de Siderugia & Mineração, voltamos a reduzir nosso 
investimento em Vale (VALE3) uma vez que os constantes lockdowns na China continuam 
criando incertezas em relação à atividade econômica do país (além de dados operacionais 
fracos publicados pela empresa em meados de julho). Ao longo do mês aumentamos a 
posição de Petrobras (PETR4) após o sell-off recente causado por mais uma troca de 
presidente na estatal; entretanto, a empresa continua reportando resultados operacionais 
acima das expectativas dos investidores e retornando aos seus acionistas dividendos em 
patamares significativamente acima dos seus pares internacionais (no último dia do mês 
foi anunciado um dividendo trimestral de 21% do valor de mercado da companhia). No 
setor de Serviços Financeiros, voltamos a aumentar nossa participação em Cielo (CIEL3) 
dada a expectativa de um resultado forte para o segundo trimestre e ano fechado de 2022. 
Financiamos este investimento através da redução marginal em BB Seguridade dada a 
forte performance recente do ativo. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 18.391.138/0001-24

IBIUNA LONG SHORT STLS
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Retorno no mês: 1,01% Retorno no ano: 7,55% Retorno 12M: 11,26% Retorno 24M: 19,35%

Recuperação foi a tônica dos ativos ao longo de julho. Renda variável puxou o pelotão 
com uma performance positiva desde o início do mês, o S&P fechou com alta de 9,1%, 
enquanto a renda fixa ainda mostrou volatilidade e perdas na primeira metade de julho, 
terminando com uma recuperação bastante significativa nas últimas semanas. A taxa de 
juros de 10 anos americana caiu de 3,01% para 2,65% nesse período. Indicadores de 
posição técnica mostravam excesso de pessimismo em diversos ativos de risco, com o 

treasuries (aposta na alta da taxa de 
juros americana), facilitando a melhora dos preços com notícias positivas mesmo que 
não tanto significativas. Ainda não há clareza acerca do tamanho do aperto monetário 
americano. Dados de inflação ainda são bastante fortes e o discurso claro dos membros 
do FOMC em relação a prioridade na convergência da inflação à meta não ratificam, em 
nossa opinião, o mercado já precificar a taxa final perto de 3% ao longo do segundo 
semestre de 2022 (expectativa que já esteve próxima a 4%) e cortes de juros já em 2023. 
Observamos uma performance parecida nos mercados emergentes. Mesmo tendo um 
resultado significativamente positivo no mês, com o CEMBI Global subindo 1,1%, o de 
Latam 1,2% e o de Brasil 3,0%, até a metade do mês o resultado era novamente negativo, 
com os mesmo índices batendo -1,5%, -1,9% e -1,6%, respectivamente. No mundo de 
eurobônus soberanos (EMBIG) a performance foi ainda mais forte com índice global 
fechando em 2,9%, depois de ter caído -2,6% até o dia 14/julho. Conforme discutido no 
comentário anterior, mantivemos as mesmas posições praticamente durante todo o mês, 
mas depois da última reunião do FOMC decidimos aumentar a exposição no mercado 
internacional em aproximadamente 25%. Não há dúvida que já existe um prêmio 
significativo, mas a combinação entre a melhora dos fluxos para essa classe de ativos 
segundo os dados do EPFR e uma estabilidade maior na curva de juros americana, nos 
deu conforto para aumentar as posições. A maioria absoluta dos balanços das 
companhias emissoras de bonds continua bem forte, com uma baixa expectativa de 
defaults para 2022 e 2023. No mercado local, o fluxo ainda relevante para renda fixa 
contribuiu para absorção de boa parte das emissões institucionais no mês, em volume 
significativamente menor em comparação as emissões incentivadas. Houve relevante 
volume de operações isentas de imposto das quais não participamos por conta de 
spreads mais apertados, quando não há benefício fiscal. O mês de julho continuou o 
movimento do mês passado, em que a minoria dos papeis em CDI+ apresentou 
fechamento de spreads, sugerindo uma falta de espaço para compressões adicionais de 
taxa, principalmente nos nomes de melhor qualidade de crédito. Nos nomes de pior 
qualidade já apareceram alguns casos de recuperação judicial ou default de pagamento 
de juros e/ou principal. Não há nenhuma preocupação substancial de risco de crédito em 
nossas carteiras e as estruturas das operações tem se provado imprescindíveis para esse 
conforto. Há uma grande pressão nos balanços e fluxos de caixa das empresas, como já 
discutimos nos últimos comentários, seja por aumento do custo de financiamento ou por 
fatores macro que impactam diretamente as margens das companhias. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 37.310.657/0001-65
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Retorno no mês: -2,74% Retorno no ano: -29,77% Retorno 12M: -30,78% Retorno 24M: 

O fundo registrou um retorno total inferior em comparação com o índice MSCI Golden 
Dragon, que retornou -4,95%.

A seleção de ações foi forte este mês, com alfa vindo de várias áreas, incluindo produtos 
de consumo discricionário, TI e produtos básicos de consumo.

Parte de nossa posição no segmento de consumo discricionário, incluindo grupos 
hoteleiros, varejistas de calçados e negócios de motores, aumentou positivamente. As 
empresas se beneficiam da tendência secular de recuperação e maior normalização das 
atividades econômicas na China.

A seleção de ações no setor de tecnologia em Taiwan foi sólida. Nossas participações nos 
principais fabricantes de lentes e um fabricante de baterias de telefone agregaram valor. 
O aumento nas impressões de vendas em junho e os resultados resilientes do 2T22 
impulsionam o rali nos preços das ações das empresas de tecnologia. Além disso, nossas 
participações em cadeias de lojas de conveniência na Grande China e um fabricante de 
bebidas na China também performaram bem.

Em relação à posição na China, recentemente aumentamos a exposição a serviços de 
comunicação e iniciamos participações em um mecanismo de busca. Além disso, 
aumentamos a exposição a bens de consumo discricionários e de consumo básico 
seguindo a tendência de recuperação. Também reduzimos posição no setor financeiro da 
China. Nossa exposição em Taiwan é bem equilibrada, enquanto em Hong Kong é 
principalmente em finanças e consumo discricionário.

Acreditamos que o apoio à política anticíclica na China será implementado, incluindo a 
emissão antecipada de títulos especiais do governo local da cota do próximo ano. 
Esperamos ver uma política monetária e fiscal mais proativa, com mais ênfase no 
aumento da demanda. Em Taiwan, vimos uma recuperação liderada pelo setor de 
tecnologia este mês, com pedidos de exportação melhorando ainda mais, acreditamos 
que a cadeia de suprimentos se normalizará daqui para frente.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 41.063.334/0001-91

GREATER CHINA
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Retorno no mês: -1,06% Retorno no ano: 8,35% Retorno 12M: 10,34% Retorno 24M: 13,19%

Juros: No mês de julho, tivemos mais um embate entre vetores opostos de precificação dos ativos 
globais. De um lado, a intensidade do aperto monetário necessário para conter a inflação, e do outro, 
uma crescente preocupação com a probabilidade de recessão nos mercados. Na primeira metade do 
mês, indicadores de inflação nos Estados Unidos levaram o mercado a precificar uma alta de até 1,0 
p.p. na taxa de juros americana, fortalecendo o dólar. Na outra metade, pesaram os indicadores de 
atividade mais fracos na margem, levando o FED a entregar alta de 0,75 p.p. e adotar um discurso 
mais comedido. No agregado do mês, venceu a maior preocupação com recessão, segurando o ímpeto 
da precificação dos juros ao redor do mundo, devolvendo parte dos ganhos do dólar e permitindo a 
recuperação das bolsas. Neste contexto volátil, o resultado do book de juros foi positivo. Os destaques 
vieram do mercado internacional, em especial de posições vendidas em inclinação de juros na Europa 
e no México. Em ambas as regiões, acreditamos que o cenário é de inflação ainda pressionada no 
curto prazo, com desafios grandes de crescimento à frente. A posição vendida em inclinação captura 
este movimento de juros para cima em um primeiro momento, seguido de flexibilização monetária e 
juros para baixo em um segundo momento. Câmbio: O book de moedas também foi ganhador no mês 
de julho. Assim como nas posições em juros, os principais destaques positivos vieram do mercado 
internacional, em especial do nosso portfólio comprado em dólar contra diversas divisas globais, que 
se apreciou, na primeira metade do mês, com a perspectiva de aperto mais duro pelo FED nos Estados 
Unidos. Outro destaque positivo veio de posição comprada na moeda de Cingapura, que se beneficiou 
de uma atuação conservadora contra a inflação de seu Banco Central no mês. Ações: As posições em 
renda variável foram detratoras no fundo. No mercado local, nossa posição vendida em Ibovespa 
direcional trouxe a maior contribuição negativa no mês, dada a boa performance da Bolsa. Na parcela 
internacional, o resultado também foi negativo, em decorrência de posições táticas vendidas que 
utilizamos como hedge para o restante do portfólio. Posicionamento: Seguimos trabalhando com risco 
reduzido no fundo, em especial nas posições de Brasil. Apesar da sinalização do fim do ciclo de aperto 
monetário pelo BC, enxergamos a inflação ainda pressionada, potencializada pelo crescente volume de 
estímulos realizados na economia e pelo mercado de trabalho forte na margem. Estamos em 
momento de reavaliação do portfólio local, com intuito de capturar de forma eficiente o cenário 
desafiador à frente. Na parcela internacional, mantivemos nossas posições compradas em dólar 
contra diversas divisas globais e seguimos posicionados para capturar uma taxa de juros terminal 
mais alta nos Estados Unidos. Dado o cenário desafiador para a Europa, de inflação pressionada no 
curto prazo e desafios grandes de crescimento, mantivemos também a posição vendida em inclinação 
de juros

Posicionamento e Performance

CNPJ: 29.993.583/0001-80

ITAÚ HEDGE PLUS
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Retorno no mês: 0,02% Retorno no ano: 6,11% Retorno 12M: 10,5% Retorno 24M: 13,89%

No mês de julho, tivemos mais um embate entre vetores opostos de precificação dos ativos globais. 
De um lado, a intensidade do aperto monetário necessário para conter a inflação, e do outro, uma 
crescente preocupação com a probabilidade de recessão nos mercados. Na primeira metade do mês, 
indicadores de inflação nos Estados Unidos levaram o mercado a precificar uma alta de até 1,0 p.p. 
na taxa de juros americana, fortalecendo o dólar. Na outra metade, pesaram os indicadores de 
atividade mais fracos na margem, levando o FED a entregar alta de 0,75 p.p. e adotar um discurso 
mais comedido. No agregado do mês, venceu a maior preocupação com recessão, segurando o 
ímpeto da precificação dos juros ao redor do mundo, devolvendo parte dos ganhos do dólar e 
permitindo a recuperação das bolsas. Neste contexto volátil, o resultado do fundo foi positivo, 
porém abaixo do CDI. Apesar dos ganhos com posição comprada em inclinação de juros nominais, a 
parcela comprada em inflação implícita foi detratora em maior magnitude, ainda em consequência 
de ajuste na precificação da curva por conta dos estímulos tributários.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 29.197.055/0001-15

ITAÚ LEGEND 

Retorno no mês: 0,94% Retorno no ano: 7,15% Retorno 12M: 6,93% Retorno 24M: 19,45%

Não acreditamos que o que está precificado na curva de juros americana é suficiente para ancorar a 
dinâmica de pressão inflacionária que temos acompanhado e uma maior desaceleração econômica 
precisará acontecer. Contudo, entendemos que o posicionamento de mercado demanda cautela, 
priorizando a atuação tática dentro da alta volatilidade que o mercado deve continuar apresentando. No 
mercado internacional, a cabeça continua sendo mais pessimista, tendo posicionamento comprado nas 
GARPs que gostamos e vendidos em índices e setores que tendem a performar mal tanto no nosso 
cenário quanto na continuidade da percepção de pouso leve da economia americana, como Industriais e 
Imobiliário. No mercado brasileiro, seguimos com a cabeça mais construtiva, buscando nomes mais 
sensíveis ao término do ciclo de alta de juros, como utilities e cases que dependem menos de 
crescimento do país e apresentam valuation atrativo. A ponta vendida está bem pulverizada, mas 
olhando para empresas de crescimento com múltiplos que nos parecem esticados. Quando consolidamos 
o portfólio, a exposição líquida está perto de zero, sendo em torno de 10% comprado no mercado 
brasileiro e 10% vendido no mercado internacional.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 37.567.202/0001-20

ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN
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Retorno no mês: 0,56% Retorno no ano: 10,45% Retorno 12M: 12,28% Retorno 24M: 16,68%

Durante o mês de julho, acompanhamos a reação dos mercados a uma série de indicadores de 
atividade econômica mais fracos que o esperado nas principais economias desenvolvidas, que 
acabaram se sobrepondo aos persistentes dados de inflação que continuam sendo reportados. A 
interpretação de que a desaceleração econômica, causada pelo aperto nas condições financeiras 
globais, fará com que os bancos centrais não subam suas taxas de juros na mesma magnitude 
imaginada anteriormente diminuiu a probabilidade de uma recessão mais acentuada à frente, 
ajudando na performance dos ativos de risco. Essa interpretação foi corroborada na parte final do 
mês, com um discurso considerado mais expansionista por parte do Banco Central americano quanto 
à magnitude do ciclo de alta na taxa de juros porlá. No mercado internacional de juros, observamos 
um movimento de queda nas curvas de juros de países desenvolvidos e emergentes, sobretudo nos 
vértices com vencimentos superiores a 5 anos. No mercado americano, a treasury de 10 anos, que 
chegou ao patamar de 3,50% no mês de junho, fechou 36 bps, terminando julho a 2,65%. Na parte 
mais curta, o mercado terminou o mês precificando a possibilidade do FED iniciar o ciclo de cortes 
em sua taxa de juros já no primeiro semestre do ano que vem. Vale mencionar também que o Banco 
Central Europeu realizou a primeira alta em sua taxa de juros em 11 anos,tirando do nível negativo e 
levando-a para zero. Na primeira parte do mês, o dólar seguiu o movimento de valorização 
generalizada que observamos em junho, mas com a incorporação dos dados de atividade mais fracos 
nos Estados Unidos, Europa e China, a divisa americana foi perdendo força e terminou o mês com 
performance mista frente às principais moedas do mundo. Outro destaque do período foi a cotação do 
euro, que após atingir a paridade com dólar depois de 20 anos, voltou a se valorizar e terminou o 
mês valendo mais do que a moeda americana. A queda nos juros longos e a expectativa de um pouso 
suave para economia norte-americana animaram os mercados acionários globais, que tiveram um 
mês de recuperação após as fortes perdas de junho. Nos Estados Unidos, o S&P 500 e o Nasdaq 
subiram, respectivamente, 7,7% e 11,7%, enquanto na Europa os ganhos foram de 7,5% para o Euro 
Stoxx 50, 5,5% para o DAX da Alemanha e 3,5% para o FTSE da Inglaterra. No mercado de 
commodities, a direção dos ativos foi ditada por fatores específicos, mas com um viés de 
desaceleração após a alta generalizada que acompanhamos no primeiro semestre do ano. Na parte de 
energia, embora o petróleo tenha recuado em julho (WTI-4,3%), observamos a valorização de mais 
de 30% do gás natural, em função, principalmente, do corte no fornecimento de gás pela Rússia para 
Europa para manutenção de sua infraestrutura. Ainda nos desdobramentos do conflito entre Rússia e 
Ucrânia, as commodities agrícolas foram influenciadas positivamente por um acordo entre os países 
para escoamento dos grãos da região. O minério de ferro também teve queda (-2,7%) com a 
continuidade da política de Covid Zero na China e as consequências para o crescimento do país. A 
cesta ampla de commodities (CRB)teve queda de 2,4% enquanto o ouro caiu 2,3%. Os ativos 
brasileiros também se beneficiaram da maior propensão ao risco global que ajudou a impulsionar a 
valorização de 4,2% do Ibovespa e de 0,95% do real contra o dólar. Na renda fixa, as surpresas com 
dados de atividade mais fortes e as preocupações com a situação fiscal do país à frente limitaram as 
influências do bom humor externo e da divulgação do IPCA-15 menor do que o esperado. Neste 
cenário, a curva de juros nominais terminou perto da estabilidade, enquanto os títulos atrelados à 
inflação com vencimentos a partir de 2 anos tiveram desempenho negativo pela abertura de seus 
cupons. O Itaú Global Dinâmico Plus teve desempenho positivo no período. Os destaques positivos 
vieram do nosso book de moedas internacionais, com posições no euro, dólar de Singapura e na lira 
turca, e do book de juros internacionais, com nossas exposições às curvas de juros do México, 
Colômbia e Reino Unido. Do lado negativo, as perdas acabaram vindo principalmente do book de 
renda variável internacional, com nossas posições vendidas nas bolsas americanas.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 29.993.579/0001-12

ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS
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Retorno no mês: 1,32% Retorno no ano: 13,63% Retorno 12M: 22,25% Retorno 24M:

Juros Brasil: A inflação corrente tem sido bastante influenciada pelos cortes de impostos 
estaduais e federais nos combustíveis e energia elétrica e teremos deflações mensais 
tanto no IPCA de julho quanto em agosto. As projeções para o ano fechado também vêm 
caindo e agora projetamos 7% para a inflação em 2022. E juntamente com a queda 
recente das commodities não acreditamos em uma boa performance para as NTN-Bs no 
curto prazo e permanecemos com baixa exposição em inflações implícitas. Em relação 
aos juros nominais, zeramos ao longo do mês as posições tomadas nos prazos 
intermediários da curva. Estamos esperando maiores definições sobre o cenário 
prospectivo para o fiscal e consequentemente para a inflação para definirmos as 
próximas exposições do fundo. Moedas: diante de um cenário prospectivo de 
enfraquecimento da economia mundial, as taxas de juros longas e preços de 
commodities tem arrefecido na margem. Esta dinâmica tende a beneficiar moedas 
anticíclicas, em especial o JPY que segue sendo nossa principal alocação. No cupom 
cambial, seguimos tomados em inclinação e encerramos a posição tomada contra títulos 
soberanos brasileiros. Juros Internacionais: No mês de julho, nos posicionamos de 
maneira mais táctica, porém ainda na direção tomada nos juros desenvolvidos e 
emergentes. Os principais destaques do resultado foram as posições nos juros 
emergentes e Estados Unidos. Apesar dos dados de atividades apontarem na direção de 
uma desaceleração, seguimos acreditando que os juros precisam ser mais altos e 
devem continuar elevados por um período prolongado na maioria das economias que 
acompanhamos. Crédito: Mantivemos pequenas posições otimistas em alguns créditos 
soberanos, que acreditamos estarem negociando a preços bastante descontados dados 
seus fundamentos. 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: Julho foi um mês de recuperação nas bolsas 
globais, com destaque para a bolsa americana que subiu 9%. Já as commodities tiveram 
um mês de performance negativa, refletindo ainda as preocupações com a desaceleração 
econômica nas principais economias e uma retomada da China mais lenta que o 
esperado. A bolsa brasileira underperformou os principais índices e subiu 4.7%. Ao longo 
do mês, reduzimos nossas posições no setor de Petróleo e aumentamos as posições no 
consumo doméstico. As principais alocações se encontram nos setores de Bancos, 
Utilities, Locação de Veículos e Consumo discricionário.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 35.727.276/0001-50

ITAÚ OPTIMUS TITAN
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JP MORGAN

Depois que o Fed elevou a taxa de juros em 75bps, o que era amplamente antecipado, o mercado acionário 
americano seguiu aquecido, com o S&P500 e o Nasdaq fechando em alta. O ritmo acelerado de aumentos de 
juros por parte dos bancos centrais parece ter ficado para trás, embora mais aumentos ainda estejam por vir 
ainda este ano. A queda dos preços das commodities deve oferecer algum alívio para a inflação ao passo em 
que a economia global (com exceção da China) perde cadência. A reação do Fed, Banco Central da Europa (BCE) 
e Banco Central da Inglaterra (BoE) deve ser mais equilibrada somente depois que os juros atingirem ou 
ultrapassarem os patamares considerados neutros para essas regiões. O Fed afirmou que os aumentos de juros 
continuam apropriados. Dadas as perspectivas, continuamos esperando que ele suba mais 50bp em setembro, 
seguido por mais duas altas de 25bp antes de fazer uma pausa no final deste ano. A reabertura da China 
causou impacto marginal nos dados de produção manufatureira da Ásia.  A demanda global por bens está mais 
fraca, o que pode afetar a produção na região. O crescimento em Taiwan e Cingapura ao longo do mês se 
opõem à produção industrial da Tailândia, que caiu em comparação ao mês anterior. O setor de serviços deve 
ser a principal fonte de crescimento do PIB da Ásia no 2° semestre, dado a desaceleração na demanda global 
por bens. Apesar dos recentes aumentos nas infecções por COVID em várias economias da região, não 
esperamos outras contribuições negativas ao crescimento do PIB, nem sequer consequências vindas da 
recessão na zona do Euro.

Retorno no mês: 1,66% Retorno no ano: -2,96% Retorno 12M: 0,66% Retorno 24M: 15,89%

As bolsas ao redor do mundo passaram por um mês de alívio, com performance positiva 
em meio a um cenário de aumento de taxa de juros por parte dos principais bancos 
centrais. O arrefecimento na alta dos preços de commodities pode contribuir com o cenário 
inflacionário desafiador dos últimos meses. Neste contexto a gestão do fundo entregou 
performance positiva. No mês de julho, a alocação global que o fundo faz em renda 
variável foi a parcela que mais contribuiu com a performance da estratégia. Outra 
contribuição relevante veio da exposição à high yield americano. As bolsas dos países 
emergentes parecem estar na contramão das principais economias do mundo. Ao longo do 
mês as ações de mercados emergentes foram a parcela que mais detraíram de performance 
da estratégia. O panorama econômico recente foi base para que o fundo finalizasse o mês 
com alocação majoritária em high yield americano, seguido de ações em diferentes países, 
focada nas ações preferenciais e da região europeia. O fundo tem 5% de sua alocação em 
caixa para aproveitar oportunidades que surjam neste cenário volátil.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 26.112.046/0001-96

GLOBAL INCOME ALLOCATION
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Retorno no mês: -0,2% Retorno no ano: -5,69% Retorno 12M: -3,66% Retorno 24M: 8,13%

Nosso indicador macroeconômico proprietário indica a desaceleração ao redor do mundo. 
A única exceção é a China. Os EUA entrou em contração, isto é, economia desacelerando e 
crescendo abaixo da tendência de longo prazo pela primeira vez em alguns anos. Embora 
em níveis melhores, a Europa e Ásia continuam perdendo cadência. O aperto na política 
monetária em diferentes países ao redor do globo, em conjunto com o crescimento 
negativo da renda, incerteza geopolítica e queda no sentimento dos consumidores são os 
principais contribuintes para esta contração. A inflação elevada começa a dar alguns 
sinais de pico, principalmente olhando bens e commodities. A única exceção é a China. O 
país está em fase de recuperação, após reabertura das principais regiões econômicas do 
país, dado o alívio no cenário de COVID. Neste contexto conturbado, o fundo teve 
performance marginalmente positiva, com exposição à renda variável líquida vendida. A 
exposição bruta permanece relativamente alta (acima de 70%). O foco segue em 
empresas e setores defensivos, de alta qualidade e com oportunidades de crescimento 
mais seculares e mais robustas ao ciclo. Isso se traduz em setores como serviços públicos, 
saúde e finanças. A estratégia está vendida nos setores de materiais, dado a visão 
negativa do setor imobiliário chinês; e industriais, dado o desafio da desaceleração do 
crescimento global, bem como os preços mais altos das commodities. A exposição em 
renda fixa segue limitada em duration para títulos soberanos. Há uma posição long vs 
short na Alemanha, feita via short de títulos do governo no vértice de cinco anos e 
comprados no vértice de dez anos. Seguimos com a posição vendida em high yield 
americano e europeu, dado a crença de que os spreads devem continuar aumentando. Em 
moeda, nossa principal exposição continua comprada em dólar. Mantemos isso contra 
uma variedade de shorts, com foco na Ásia e Europa, lugares que sentimos que 
permanecem vulneráveis à desaceleração global. A posição em ouro proporciona 
diversificação, principalmente em um cenário de maior pressão inflacionária.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 19.821.469/0001-10

Global Macro Opportunities
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Retorno no mês: -0,39% Retorno no ano: 2,96% Retorno 12M: 5,82% Retorno 24M: 6,4%

As principais contribuições positivas para a performance do fundo no mês de julho vieram 
dos modelos seguidores de tendência de curto prazo, especialmente nos mercados de juros 
local, ouro e prata. Os modelos seguidores de tendência de longo prazo operando juros e 
dólar foram outros destaques positivos no período. No lado negativo, os principais 
detratores de performance foram os modelos de alocação sistemática entre diferentes 
classes de ativos e o de fatores na sua versão long-short. A maior alocação de risco do 
fundo segue nos modelos seguidores de tendência de curto prazo, que historicamente tem 
um melhor desempenho médio em cenários de maior volatilidade.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 14.146.496/0001-10

KADIMA HIGH VOL

Retorno no mês: 0,07% Retorno no ano: 4,3% Retorno 12M: 7,33% Retorno 24M: 8,61%

As principais contribuições positivas para a performance do fundo no mês de julho vieram 
dos modelos seguidores de tendência de curto prazo, especialmente nos mercados de juros 
local, ouro e prata. Os modelos seguidores de tendência de longo prazo operando juros e 
dólar foram outros destaques positivos no período. No lado negativo, os principais 
detratores de performance foram os modelos de alocação sistemática entre diferentes 
classes de ativos e o de fatores na sua versão long-short. A maior alocação de risco do 
fundo segue nos modelos seguidores de tendência de curto prazo, que historicamente tem 
um melhor desempenho médio em cenários de maior volatilidade.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 09.441.308/0001-47 

KADIMA II
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KAPITALO

A intensificação do aperto monetário nas principais economias do mundo e riscos associados às cadeias
produtivas globais, agravados pelos sucessivos lockdowns na China e guerra na Ucrânia, nos mantêm
cautelosos. Ao passo que vemos o Fed e o ECB enrijecendo as medidas de combate à inflação, discussões sobre
uma possível recessão são trazidas para o centro da mesa. Enquanto isso, a China segue na contramão, dando
continuidade à injeção de estímulos monetários e fiscais à sua economia visando minimizar os impactos das
restrições de mobilidade. Ainda assim, dúvidas persistem sobre a sustentabilidade de uma eventual retomada
de crescimento no segundo semestre. o balanço externo confortável. Os preços de commodities relevantes
para a inflação também caíram em USD, mas continuam pressionados em moeda local. Diante do cenário de
inflação alta e pesquisas apontando situação desfavorável do incumbente, vimos o governo aumentar o
populismo fiscal visando a eleição. Os programas que estavam em discussão foram implementados e implicam
em uma queda significativa de preços em 2022, de mais de 2 pontos percentuais.

Retorno no mês: 0,63% Retorno no ano: 10,94% Retorno 12M: 15,15% Retorno 24M: 24,96%

Em juros, abrimos posição tomada no Japão e aplicada na Europa. Mantivemos posições de 
curvatura nos EUA e vendidas em inflação no Brasil. Zeramos posição aplicada no México. 
Em bolsa, reduzimos posições compradas e de valor relativo em ações brasileiras e 
aumentamos posições vendidas em índices globais. Em moedas, abrimos posições vendidas 
no yuan chinês e no dólar canadense. Aumentamos posições compradas no iene japonês e 
franco suíço e posições vendidas na rúpia indiana e baht tailandês. Mantivemos posições 
compradas na coroa norueguesa e no dólar australiano e posições vendidas na libra 
esterlina, peso chileno e no euro. Zeramos posições vendidas no peso colombiano. Em 
commodities, aumentamos posições compradas no alumínio e reduzimos posições 
compradas no petróleo e no cobre. Mantivemos posições vendidas no ouro. Zeramos 
posição vendida no chumbo. Em relação à performance, contribuíram positivamente as 
posições de juros, moedas e bolsa e negativamente commodities. Em bolsa brasileira, os 
destaques foram para ganhos em posições nos setores de óleo & gás, consumo, saúde e 
mineração e siderurgia. Tivemos perdas em posições nos setores de construção e papel e 
celulose. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 12.105.940/0001-24

KAPITALO KAPPA FIN
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As principais contribuições positivas foram Mills (+1,7 p.p), Natura (+0,9 p.p) e Lojas 
Renner (+0,8 p.p). Os detratores foram Kora Saúde (-0,2 p.p), PetroReconcavo (-0,2 p.p) e 
Suzano (-0,2 p.p.). A Mills, maior contribuição positiva para a performance do mês, é líder 
do mercado de aluguel de plataformas aéreas no Brasil que representam 28% de capacity
share vs 6% do 2º colocado. O momento operacional é excelente com recuperação de 
volumes e preços. O balanço da companhia é forte (caixa líquido de ~ R$100milhões no 
1T2022) e tem permitido à empresa simultaneamente: (i) acelerar crescimento orgânico, 
(ii) executar M&As e, (iii) recomprar ações. A Mills anunciou em julho a entrada no 
mercado de máquinas da linha amarela (retroescavadeiras, motoniveladoras, etc) através 
da aquisição da Triengel por R$134 milhões (4,8x EV/EBITDA UDM) e do investimento 
adicional de R$225 milhões em compra de máquinas. Estima-se que o mercado de linha 
amarela seja 5x maior do que o mercado de plataformas aéreas, além de ser bastante 
fragmentado. O líder (ARMAC) possui menos de 5% de capacity share. Mills tem vantagens 
competitivas que motivaram a entrada no segmento: (i) Oportunidade cross-sell: Parcela 
relevante dos atuais clientes também alugam máquinas de linha amarela; (ii) Capilaridade 
Geográfica: Cerca de 50 filiais; (iii) Expertise em manutenção de máquinas. No mês, 
reduzimoss a posição em Hypera e zeramos Omega.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 26.768.800/0001-40

LEBLON AÇÕES II 

Retorno no mês: 11,21% Retorno no ano: -6,03% Retorno 12M: -24,51% Retorno 24M: -21,72%

As principais contribuições positivas foram Mills (+1,6 p.p), Uber (+0,9 p.p) e Natura (+0,4 
p.p). Os detratores foram Kora Saúde (-0,2 p.p), PetroReconcavo (-0,2 p.p) e Suzano (-0,2 
p.p.). A Mills, maior contribuição positiva para a performance do mês, é líder do mercado 
de aluguel de plataformas aéreas no Brasil que representam 28% de capacity share vs 6% 
do 2º colocado. O momento operacional é excelente com recuperação de volumes e preços. 
O balanço da companhia é forte (caixa líquido de ~ R$100milhões no 1T2022) e tem 
permitido à empresa simultaneamente: (i) acelerar crescimento orgânico, (ii) executar 
M&As e, (iii) recomprar ações. A Mills anunciou em julho a entrada no mercado de 
máquinas da linha amarela (retroescavadeiras, motoniveladoras, etc) através da aquisição 
da Triengel por R$134 milhões (4,8x EV/EBITDA UDM) e do investimento adicional de 
R$225 milhões em compra de máquinas. Estima-se que o mercado de linha amarela seja 
5x maior do que o mercado de plataformas aéreas, além de ser bastante fragmentado. O 
líder (ARMAC) possui menos de 5% de capacity share. Mills tem vantagens competitivas 
que motivaram a entrada no segmento: (i) Oportunidade cross-sell: Parcela relevante dos 
atuais clientes também alugam máquinas de linha amarela; (ii) Capilaridade Geográfica: 
Cerca de 50 filiais; (iii) Expertise em manutenção de máquinas. No mês, reduzimoss a 
posição em Hypera e zeramos Omega

Posicionamento e Performance

CNPJ: 10.320.151/0001-80

LEBLON AÇÕES

Retorno no mês: 8,95% Retorno no ano: 0,62% Retorno 12M: -22,19% Retorno 24M: -15,72%
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No mês de julho, a perspectiva de desaceleração da economia dos EUA e a aproximação da recessão na Europa,
consequência da redução do suprimento de gás natural, se constituíram nos principais vetores de influência
sobre os preços de ativos. As commodities registraram queda; as curvas de juros, fechamento, mas as bolsas
permaneceram sustentadas. A perspectiva de desaceleração econômica no hemisfério norte evoluiu
rapidamente entre junho e julho. Nos EUA, o aperto nas condições financeiras observado no 1S 22 parece ter
sido suficiente para induzir contração nos setores mais cíclicos da economia estoques e o investimento
residencial - como revelado pela abertura do PIB do 2T. Mesmo o consumo das famílias desacelerou de forma
significativa na passagem do 1T para o 2T. Embora o mercado de trabalho permaneça bastante forte, a criação
de empregos deve se desacelerar à frente. A inflação deverá seguir elevada durante mais tempo, em função,
especialmente, do mercado de trabalho robusto, que continuará a pressionar os salários ao longo do 2S 22. O
afrouxamento nas condições financeiras observado nas últimas semanas, se mantido, sugere que a provável
recessão nos EUA, vista de hoje, não deverá ser intensa, e tende a ser insuficiente para desacelerar a inflação
para patamares compatíveis com os objetivos do FED. Neste sentido, esperamos que as condições financeiras
voltem a sofrer nova rodada de aperto nos próximos meses. Já a Europa deve ingressar em recessão já no 3T
22, induzida, especialmente, pela perspectiva de manutenção do fornecimento reduzido de gás natural russo
aos países da região. Essa situação de escassez de gás, consequência do conflito entre Rússia e Ucrânia, pode
se estender por boa parte do 2S 22, e seguir contribuindo para a queda da confiança de empresários e
consumidores, e retração de planos de investimento, além de provocar importante queda da produção
industrial. A China permanece numa situação difícil. O governo segue ampliando pontualmente os estímulos à
aquisição de residências, e procurando acomodar as necessidades de caixa das incorporadoras para que elas
completem os projetos já encomendados. A manutenção da política do -Covid continua restringindo a
mobilidade em diversas regiões. Uma fonte importante de incerteza no cenário permanece sendo o nível de
equilíbrio dos preços de commodities. A desaceleração da atividade no hemisfério norte tende a reduzir sua
demanda. Porém, a maior parte das commodities metálicas e de energia trabalham, hoje, com oferta restrita.
Trata-se de um balanço tênue, em que pequenas variações de quantidade podem implicar em grande oscilação
nos preços, com consequências importantes para a inflação, de ambos os lados. No Brasil, a atividade
econômica segue muito forte, puxada pela aceleração nas concessões de crédito, e um mercado de trabalho
robusto. Projetamos crescimento do PIB de 2,3% em 2022. Nas atuais circunstâncias, que incluem um grande
choque global de inflação; a perspectiva de desaceleração das economias, também em escala global, e uma
taxa de juros real doméstica bastante elevada, a manutenção da SELIC por um longo período, após sua
elevação a 13,75% na reunião de agosto, é a estratégia que nos parece a mais adequada para permitir a
convergência de inflação, ao longo de um horizonte mais longo.
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Retorno no mês: -0,74% Retorno no ano: 17,27% Retorno 12M: 22,07% Retorno 24M: 27,02%

Os desenvolvimentos do mês não foram favoráveis para o portfólio, o que resultou em 
resultados negativos na maior parte dos livros. A perspectiva de aproximação de recessão 
no hemisfério norte, combinada à manutenção de inflação elevada e às múltiplas 
incertezas do cenário, tais como o encaminhamento do conflito na Europa, a situação difícil 
na China, e a dificuldade em saber se a direção do preço de commodities tornam o cenário 
de investimentos mais perigoso e volátil. O ambiente favorece posições compradas em 
inclinação de juros, vendidas em bolsa e vendidas em USD e EUR contra outras moedas. No 
Brasil, gostamos da inflação curta local nos preços atuais, pois a tendência é de que os 
preços administrados sofram maiores ajustes após as eleições. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 30.586.677/0001-14

LEGACY FIC FIM
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Retorno no mês: 5,77% Retorno no ano: -16,97% Retorno 12M: -9,54% Retorno 24M: 14,32%

Em julho, o fundo desempenhou abaixo do seu benchmark, o índice Russell 1000 Growth, 
devido à alocação por setor. Em particular, alocação de maior peso no setor de saúde, bem 
como a seleção de ações nos setores de TI e consumo discricionário foram detratoras do 
desempenho relativo. No lado positivo, a seleção de ações nos setores de saúde, bens 
industriais e serviços de comunicação, e um peso menor em consumo quotidiano 
contribuíram para o retorno. Na base das ações individuais, as de principal contribuição 
para o desempenho no mês foram a Amazon.com, no setor de consumo discricionário, 
assim como as empresas Apple, Nvidia, Microsoft e Visa, no setor de TI. As detratoras 
individuais incluíram a Intel no setor de TI, a Tractor Supply no setor de consumo 
discricionário e a Meta Platforms no setor de serviços de comunicação. A equipe de gestão 
continua dedicada a conduzir uma análise fundamentalista robusta que preza por 
oportunidades atrativas de crescimento e permite a construção de um portfólio 
diversificado de agentes de crescimento em um horizonte de três a cinco anos. Durante 
julho, iniciamos posição em NextEra Energy, no setor de serviços básicos. A empresa é 
robusta, e consistentemente atinge ou supera objetivos de crescimento, sendo líder em 
geração de energia renovável em um ambiente favorável à mudança das fontes 
tradicionais de energia. Sua inclusão têm o propósito de acrescentar resiliência em um 
ambiente de desaceleração do crescimento econômico e de volatilidade. Assim, 
permanecemos fiéis à fórmula que tem construído crescimento para os investidores: foco 
na seleção de ações para o longo prazo.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 28.320.600/0001-56

US LARGE CAP
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Retorno no mês: 2,44% Retorno no ano: 20,66% Retorno 12M: 31,73% Retorno 24M: 57%

Em julho, o fundo LM ClearBridge Infrastructure Value teve desempenho superior ao 
índice S&P Global Infrastructure. Ambos performaram abaixo das ações globais. Os 
principais contribuintes do mês incluíram a operadora ferroviária francesa Getlink e a 
empresa de comunicações espanhola Cellnex Telecom. 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. O projeto Eleclink, da Getlink, foi lançado em maio e 
começou a gerar fluxo de caixa. A Cellnex é a principal proprietária e operadora 
independente de infraestrutura de telecomunicações sem fio da Europa. Os preços das 
ações da Cellnex aumentaram em julho após o anúncio de que a empresa não teve 
sucesso na compra das torres da Deutsche Telekom, removendo uma preocupação do 
mercado sobre a Cellnex pagar além do previsto e, potencialmente, precisar levantar mais 
capital para financiar uma aquisição tão grande como essa. A concessionária de energia 
elétrica italiana Terna foi a principal detratora do mês. A Terna é proprietária e operadora 
de redes de transmissão de energia na Itália, com 90% de suas atividades realizadas em 
mercados regulamentados. A empresa também possui e opera linhas de transmissão 
interligadas com redes estrangeiras. As ações caíram pois o colapso do governo italiano, 
liderado por Mario Draghi, representou um ambiente político mais turbulento para o país. 
Em um nível regional, a maior exposição do fundo encontra-se nos Estados Unidos e 
Canadá (60%), consistindo na exposição a serviços públicos regulamentados e contratados 
(34%) e infraestrutura economicamente sensível paga pelo usuário (26%). Não houve 
mudanças notáveis no portfólio durante o mês.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 26.370.126/0001-41

RARE INFRASTRUCTURE
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MILES CAPITAL

Recessão econômica global tornou-se a principal pauta durante o mês de julho, sobrepondo as discussões
acerca da inflação global crescente e desencadeando uma maior aversão ao risco. Nos Estados Unidos,
concomitante ao novo aumento das taxas de juros em 0,75% pelo Federal Reserve (FED), houve a divulgação
do PIB referente ao segundo trimestre, o qual contraiu em 0,9%, sinalizando uma segunda queda consecutiva
da atividade econômica e, com isso, a possibilidade de uma recessão técnica. O Banco Central Europeu (BCE),
por sua vez, realizou o primeiro aumento das taxas de juros (0,50%) como forma de combater a crescente
inflação, que está associada, principalmente, à energia. No que se refere ao âmbito nacional, o receio de uma
possível recessão econômica mundial refletiu em uma queda de preço das commodities, o que impacta
diretamente o Ibovespa. Ademais, ao longo do mês de julho, houve a oficialização dos candidatos à
presidência bem como o aumento das discussões políticas/eleitorais a respeito do combate à inflação e das
questões fiscais, as quais aumentam a percepção de risco em relação ao Brasil.

Retorno no mês: 7,43% Retorno no ano: 8,69% Retorno 12M: -12,73% Retorno 24M: -5,19%

A Miles Capital desempenhou uma gestão muito ativa e tática em todos os seus fundos, 
priorizando em casos, estratégias de proteção. Como resultado, o Miles Acer teve as 
atribuições positivas, entre posições Long e operações Short, voltadas para os segmentos de 
Óleo & Gás (PETR4, PRIO3), Bens Industriais (INTB3), Utilities (SBSP3, ELET6), Transporte 
(RENT3) e Alimentos e Bebidas (BRFS3). MELI, LREN3 e DIRR3 também foram papéis que 
contribuíram positivamente para a performance. Em contrapartida, as atribuições 
negativas foram destinadas aos segmentos de Mineração (VALE3), Consumo/Varejo (PETZ3, 
MGLU3), Tecnologia (AAPL), Bancos e Educação (YDUQ3).  Os papéis NU, STNE, ELET3, 
RDOR3 e GGBR4 também foram detratores. As principais posições com base no fechamento 
do mês SBSP3, PETR4, INTB3, ELET6 e ITUB4. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 28.069.965/0001-50

MILES ACER LONG BIAS

Retorno no mês: 7,51% Retorno no ano: 7,77% Retorno 12M: -12,56% Retorno 24M: 0,56%

A Miles Capital desempenhou uma gestão muito ativa e tática em todos os seus fundos, 
priorizando em casos, estratégias de proteção. O fundo Miles Virtus, por sua vez, 
apresentou como destaques positivos o setor de Óleo & Gás (PETR4, PRIO3), Bens 
Industriais (INTB3), Utilities (SBSP3, ELET6), Consumo/Varejo (LREN3, MELI) e os papéis 
RENT3, ITUB4 e DIRR3. Por outro lado, as atribuições negativas se concentraram nos 
setores de Mineração (VALE3), Siderurgia & Metalurgia (CBAV3, GGBR4, USIM5), Tecnologia 
(META) e Educação (YDUQ3). Os papéis ELET3, PETZ3 e BEEF3 também foram detratores. As 
principais posições com base no fechamento do mês são SBSP3, INTB3, PETR4, ELET6 e 
ITUB4. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 28.407.875/0001-21

MILES VIRTUS LONG ONLY 
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MOAT

Cenário global: O mês foi marcado pela queda dos juros americanos de 10 anos em razão de diversos sinais de
forte desaceleração da economia. Este movimento foi suficiente para impulsionar os mercados acionários
globalmente. Apesar do melhor desempenho das bolsas, ainda parece ser prematuro dizer se os preços já se
encontram atrativos, uma vez que ainda há muita dúvida sobre o rumo da economia da americana e a postura
do FED. Não podemos deixar de destacar a continuidade da guerra na Ucrânia e a ameaça de fornecimento de
gás para a Europa, assim como os dados da China que seguem mostrando forte arrefecimento. Cenário Brasil:
A melhora do humor global ajudou o mercado local de ações. Os dados econômicos seguem surpreendendo
positivamente, apesar do tom cético continuar predominando. Seguimos com uma leitura que os níveis de
preços atuais, principalmente nos setores domésticos, apresentam excelente assimetria. O Ibovespa encerrou
o mês com retorno de 4,69% e -1,58% no ano

Retorno no mês: 5,29% Retorno no ano: 15,67% Retorno 12M: 18,37% Retorno 24M: 25,93%

Exposição bruta: 214%. Exposição líquida: 64% (36% comprado em ações no Brasil , 24% no 
Índice futuro, 2% em ações globais e 2% net no Long and short). Destaques positivos: 
carteira comprada em ações local e comprado no índice Bovespa. Destaques negativos: a 
carteira long and short apresentou retorno levemente negativo. Iniciamos o mês com uma 
exposição líquida próxima de 70% e mantivemos até o final do mês, quando realizamos 
uma redução marginal, encerrando em 64%. As estratégias compradas (carteira de ações e 
Índice futuro do Ibovespa) foram os grandes destaques positivos. A carteira long and short 
apresentou resultado neutro.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 30.995.144/0001-96

MOAT LONG BIAS

Retorno no mês: 0,83% Retorno no ano: 10,82% Retorno 12M: 21,39% Retorno 24M: 19,72%

Exposição bruta: 165%. Exposição líquida: +4% (Neutra). Destaques positivos: proteínas e 
saúde. Destaques negativos: aço/mineração. Os destaques positivos foram em pares nos 
setores de proteínas e saúde. Já o setor de aço/mineração foi o destaque negativo. A 
exposição bruta do fundo encerrou o mês próxima de 165% 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: 9,08% Retorno no ano: 3,2% Retorno 12M: -7,63% Retorno 24M: -8,38%

Aumentamos exposição em Petrobras e bancos e reduzimos o setor de utilitidades pública e 
Tim - maiores exposições: varejo/vestuário, financeiro e petróleo. Destaques positivos no 
mês: Petrobras, BRF e Renner / Destaques negativos no mês: Eletrobras, Gol e Neoenergia. 3 
maiores posições no encerramento do mês: Petrobras, BRF e Americanas. Aumentamos a 
exposição em Petrobras e bancos e reduzimos utilidades pública e Tim. As 3 maiores 
posições no encerramento do mês eram: Petrobras, BRF e Americanas.

Posicionamento e Performance

MONTHLY FUNDS REVIEW

MOAT

16 de agosto de 2022

CNPJ: 20.658.576/0001-58

MOAT AÇÕES
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OCCAM

No mês de julho, o enfraquecimento da economia global se tornou mais evidente. Além de quedas substanciais
dos PMIs globais, sobretudo na zona do euro, se destaca também a contração do PIB americano pelo segundo
trimestre seguido, com razoável desaceleração do mercado de imóveis residenciais. Na China, este mesmo
setor é fonte de renovada preocupação dado o desempenho fraco das vendas por período prolongado. Por sua
vez, a inflação global segue resistente. Apesar de haver evidências de que a inflação global esteja perto do
pico, os indicadores de núcleo vêm mostrando contínua deterioração ao redor do mundo. Ademais, a inflação
de salários segue subindo. No todo, o cenário de atividade mais fraca com inflação alta e qualitativamente em
deterioração impõe desafios crescentes à política monetária global. O cenário inflacionário doméstico
continuou desafiador. O patamar elevado da inflação de serviços sugere maior persistência de pressões,
influenciando o horizonte relevante para a política monetária. As expectativas para o próximo ano, segundo a
pesquisa Focus, seguiram em elevação, o que é consistente com a forte redução da ociosidade da economia nos
últimos meses, em particular no mercado de trabalho. Ademais, a aproximação das eleições e a compressão da
renda real das famílias motivou a aprovação de novo aumento das transferências governamentais para
famílias vulneráveis, que se somam ao estímulo já promovido pelo corte de impostos sobre combustíveis,
energia e comunicações. Apesar de estes cortes reduzirem a inflação no curto prazo, o maior estímulo fiscal
atua na direção oposta da política monetária ao longo do horizonte relevante para o Copom e deverá dificultar
ainda mais sua atuação. Os ativos de risco apresentaram uma descompressão ao longo do mês, liderada pelos
bons resultados das empresas americanas e pela leitura mais positiva do mercado em relação à decisão do
FED. O receio de uma desaceleração econômica global se acentuou com a divulgação de dados de atividade
mais fracos, principalmente na Europa. O mercado se encontra num equilíbrio instável entre preocupação
com inflação e recessão. No caso americano, acreditamos que uma desaceleração mais acentuada só
acontecerá se estimulada pelo próprio FED. O Ibovespa subiu 4,7% em julho e recuperou o patamar de 100.000
pontos. As bolsas globais tiveram bom desempenho impactadas pelo movimento dos juros americanos
descrito acima, e nos últimos dias, pelos fortes resultados de grandes empresas americanas. O S&P subiu
9,1%, melhor desempenho desde 2020.

Retorno no mês: -0,25% Retorno no ano: 6,48% Retorno 12M: 7,3% Retorno 24M: 12,31%

Retomamos posições tomadas em juros na curva americana e estamos mantendo posições 
tomadas em alguns países emergentes, incluindo Brasil. No livro de moedas, continuamos 
acreditando em um dólar global mais forte e carregamos uma posição comprada contra 
algumas moedas. Apesar da melhora, como ainda enxergamos muitas incertezas a frente, 
optamos por manter exposição líquida relativamente estável com aumento dos trades 
relativos, aumentando significativamente a exposição bruta. Posições de long/short entre 
commodities, e entre bolsas são exemplos disso. Os bons fundamentos e valuation atrativo 
permanecem para os setores elétricos, financeiro e energia, que se mantém como tema 
central da carteira. Neste mês, aumentamos algumas posições no segmento de consumo, 
em empresas líderes e mais bem posicionadas, pois acreditamos que estas terão 
desempenho superior às suas comparáveis. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 17.162.002/0001-80

OCCAM RETORNO ABSOLUTO
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Retorno no mês: 5,38% Retorno no ano: 7,5% Retorno 12M: -1,18% Retorno 24M: 9,06%

A estratégia Long teve contribuição positiva, com destaque para os setores de Consumo 
Discricionário (1,22%) e Serviços Financeiros (0,71%). As estratégias Short e de Valor 
Relativo tiveram contribuição marginal.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 12.823.624/0001-98

OCEANA LONG BIASED
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PACIFICO

Em junho diversos bancos centrais se reuniram e passaram a comunicar uma política monetária ainda mais
hawkish. Ao mesmo tempo os dados de crescimento econômico das principais economias seguiram
surpreendendo para baixo aumentando o risco de uma recessão. Assim, avaliamos que chegamos no pico da
postura hawkish global; os principais BCs devem seguir o aperto monetário com cautela. A diminuição das
restrições sanitárias na China e os sinais positivos das cadeias produtivas devem também colaborar pelo lado
da oferta para a desaceleração da inflação global. Mais uma vez, o Brasil foi na contramão do mundo em
termos de crescimento, com revisões para cima. Os riscos fiscais se elevaram no mês com o debate de
medidas eleitoreiras em meio ao aumento do preço dos combustíveis.

Retorno no mês: 6,1% Retorno no ano: 10,57% Retorno 12M: -12,79% Retorno 24M: -0,84%

O FUNDO encerrou o mês com retorno negativo. Prosseguimos otimistas com as empresas 
da nossa carteira, tanto com as suas performances operacionais quanto em relação aos seus 
valuations. Reavaliamos constantemente as teses de investimento tanto dentro quanto fora 
da carteira, sempre atentos ao prêmio de risco presente hoje tanto no mercado acionário 
brasileiro e global para que, no momento oportuno, voltarmos a fazer mudanças mais 
relevantes de exposição e de composição da carteira. 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 17.002.861/0001-01

PACIFICO LONG BIASED

Retorno no mês: 8,88% Retorno no ano: 4,78% Retorno 12M: -18,43% Retorno 24M: -6,62%

Junho foi um mês muito negativo para os mercados de ações em todo o mundo e no Brasil. 
A inflação global persistentemente elevada vem levando a estimativas de juros cada vez 
mais elevados, agravando os receios de uma recessão global. No Brasil, apesar de estarmos 
cada vez mais próximos do fim do ciclo de alta de juros, a política econômica cada vez mais 
eleitoreira e irresponsável vem causando uma crescente piora nas contas públicas. Por 
outro lado, essa forte queda nas ações, indiscriminada, deixa o mercado de ações muito 
barato, com ótimas oportunidades de investimento em empresas que conseguem 
atravessar esse cenário complexo de maneira satisfatória. As maiores exposições da 
carteira estão nos setores de energia elétrica, petróleo, financeiro e shoppings.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 14.083.797/0001-42

PACIFICO AÇÕES
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Retorno no mês: 1,7% Retorno no ano: 4,26% Retorno 12M: 3,66% Retorno 24M: 3,77%

As maiores contribuições positivas vieram das posições de moedas e bolsa, Brasil e 
internacional. Mantivemos pequena posição comprada em renda variável local e 
aumentamos gradualmente nossa posição aplicada na taxa de juros doméstica. Além disso, 
iniciamos posição comprada em real, iene e euro contra o dólar e voltamos a montar 
posição tomada na taxa de juros de 10 anos dos Estados Unidos. Encerramos a posição 
vendida em renda variável norte-americana em meados do mês.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 22.354.046/0001-41 

PACIFICO MACRO
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Retorno no mês: 0,66% Retorno no ano: 0,22% Retorno 12M: -0,36% Retorno 24M: -4,88%

No mês de julho, o Persevera Compass FIC apresentou uma performance de 68 bps. Os 
principais contribuidores foram posições compradas em bolsa no Brasil (18 bps) e posições 
táticas em juros no Brasil (12bps) no início do mês tomados em juros longos e no final do 
mês aplicados na parte intermediária da curva. O principal detrator foi a posição em 
renda variável offshore (-26 bps) vendidos em S&P e comprados em China. Os ativos de 
risco tiveram grande volatilidade dentro do mês, apesar do fechamento tranquilo. O 
começo do mês ainda foi marcado pela preocupação com inflação e com a recessão que 
poderia ser causada pelo combate dos principais bancos centrais a ela. O petróleo não 
conseguiu manter a tendência de alta e o Fed trouxe alívio para as preocupações de altas 
excessivas na taxa de juros com isso mercado ligou o modo risk on (bolsas subindo, dólar 
perdendo valor e taxas de juros fechando). Esse cenário ainda incerto e de grande 
volatilidade é propício para posições mais táticas que estruturais, portanto, nossa tomada 
de risco está abaixo do normal. Em RF local estamos aplicados na parte intermediária da 
curva. Estamos comprados no dólar x euro e vendido no dólar x CNY. Para RV local 
estamos comprados em Bovespa, Alliar, Sulamérica e Klabin. Estamos vendidos em rede 
Dor. Em RV externa estamos vendidos nos índices Russel, Nasdaq, bolsas da Europa e 
comprados em bolsa da China

Posicionamento e Performance

CNPJ: 31.326.427/0001-08

PERSEVERA COMPASS
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Retorno no mês: 0,91% Retorno no ano: -4,8% Retorno 12M: -3,16% Retorno 24M: 10,51%

As principais contribuições positivas foram exposição à algumas posições de swaps em 
taxas de juros; seleção de títulos no mercado primário, dado que algumas novas emissões 
tiveram uma performance acima do esperado dado seus valuations atrativos. Os principais 
detratores de performance foram exposição à títulos de AT1 e bonds híbridos 
subordinados, principalmente em alguns emissores Holandeses, do Reino Unido e 
periféricos, que tiveram uma abertura de spreads motivada pela deterioração das 
condições macroeconômicas; exposição tática a non-financials e títulos de dívida 
corporativa híbrida, que tiveram performance negativa dado a abertura de spreads; e 
exposição à títulos de Tier 2 e CoCos, principalmente de alguns emissores Italianos. O 
fundo tem atualmente uma posição relevante em títulos Additional Tier
grandes bancos sistêmicos que devem se beneficiar dos altos níveis de capital dos bancos, 
dos anos de desalavancagem nos balanços dos bancos e do aumento na regulação do setor. 
O Fundo está bem diversificado em termos de geografias e senioridade na estrutura de 
capital, além disso o fundo mantem exposição à dívida sênior de bancos, que pode fornecer 
uma fonte mais defensiva de spread.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 29.066.331/0001-06

GLOBAL FINACIALS CREDIT
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PIMCO

16 de agosto de 2022

Retorno no mês: 1,34% Retorno no ano: -1,19% Retorno 12M: 1,19% Retorno 24M: 9,36%

As principais contribuições positivas foram exposição negativa à duration do Reino Unido, 
dado a subida ds yields; exposição ao Rublo Russo, que se valorizou frente ao USD; 
exposição negativa à duration Japonesa, dado a subida dos yields; exposição negativa à 
duration do EUR na parte longa da curva, dado que yields de títulos mais longos subiram. 
Os principais detratores foram exposição de títulos de crédito de Investment Grade e High 
Yield, dado a abertura dos spreads; exposição à duration dos EUA, dado a subida dos 
yields; exposição à crédito securitizado incluindo Agency MBS e Non�Agency MBS; 
exposição à dívidas externas de alguns mercados emergentes, cujos spreads abriram. O 
fundo continua altamente líquido, com foco em diversificação e alta qualidade. Mantemos 
exposição em Agency MBS, mas estamos diminuindo nosso foco nesta classe de ativos 
dado a sua forte recuperação nos últimos 12 meses. Alta convicção em hipotecas sem 
garantia (Non-Agency MBS), onde vemos yields atrativos ajustados ao risco e fortes 
fundamentos no mercado imobiliário. Com relação à curva de juros nos EUA, preferimos a 
parte intermediária. Nossas principais áreas de convicção no crédito são: títulos sênior 
colateralizados por hipotecas nos EUA; títulos com grau de investimento de bancos nos 
EUA e Inglaterra; alguns títulos soberanos de mercados emergentes selecionados

Posicionamento e Performance

CNPJ: 23.729.512/0001-99

INCOME
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RBR

16 de agosto de 2022

Retorno no mês: 3,5% Retorno no ano: -5,18% Retorno 12M: 8,39% Retorno 24M: 

Quando analisado o fundo setorialmente, destacamos no mês os desempenhos dos papeis 
de self-storage e de residencial que performaram em média 11,7% e 9,6% respectivamente, 
motivados pelos bons resultados apresentados no segundo trimestre. A performance destes 
papeis reforça nosso posicionamento na preferência de alocação em ativos que tenham 
maior capacidade de repassar os custos inflacionários e que tenham menos correlação à 
ciclos econômicos. Após uma primeira metade do ano marcada pela forte correção dos 
índices acionários, para o segundo semestre, o portfólio está posicionado em ativos mais 
resilientes visando uma potencial desaceleração econômica. Neste sentido, encerramos ao 
longo do ano posições mais sensíveis à retração como aqueles ligados à turismo (hotéis) e 
consumo discricionário (shopping malls). Seguirão no radar os temas de inflação e juros 
elevados e acreditamos que ganhará ainda mais importância na montagem do portfólio a 
preocupação com as dinâmicas locais de oferta e demanda das companhias, que podem 
começar a afetar as expectativas de resultados dos REITs a partir do terceiro trimestre de 
2022.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 41.088.682/0001-13

RBR REITS US BRL

Retorno no mês: 0,75% Retorno no ano: -17,99% Retorno 12M: -2,37% Retorno 24M:     

Destrinchando a rentabilidade do ano, pode-se atribuir aproximadamente 8,39% à queda do 
portfolio e 10,21% à depreciação do dólar frente ao real. Quando analisado o fundo 
setorialmente, destacamos no mês os desempenhos dos papeis de self-storage e de 
residencial que performaram em média 11,7% e 9,6% respectivamente, motivados pelos bons 
resultados apresentados no segundo trimestre. A performance destes papeis reforça nosso 
posicionamento na preferência de alocação em ativos que tenham maior capacidade de 
repassar os custos inflacionários e que tenham menos correlação à ciclos econômicos. Após 
uma primeira metade do ano marcada pela forte correção dos índices acionários, para o 
segundo semestre, o portfólio está posicionado em ativos mais resilientes visando uma 
potencial desaceleração econômica. Neste sentido, encerramos ao longo do ano posições mais 
sensíveis à retração como aqueles ligados à turismo (hotéis) e consumo discricionário 
(shopping malls). Seguirão no radar os temas de inflação e juros elevados e acreditamos que 
ganhará ainda mais importância na montagem do portfólio a preocupação com as dinâmicas 
locais de oferta e demanda das companhias, que podem começar a afetar as expectativas de 
resultados dos REITs a partir do terceiro trimestre de 2022.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 40.102.306/0001-73

RBR REITS US USD
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RPS

Vimos no mês de julho uma recuperação importante dos mercados globais frente as perdas do primeiro
semestre. Com uma queda relevante do preço das principais commodities e diversos indicadores econômicos
antecedentes apontando para uma desaceleração mais acentuada da economia global, a preocupação com
inflação foi amenizada e por consequência a expectativa em relação ao ciclo de aperto monetário, visão que
foi pela reunião do banco central americano no final deste mês. Diante desses fatos os ativos de
risco se recuperaram, principalmente os mais sensíveis aos juros longos (destaque para o setor de tecnologia
e de construção). O fundo apresentou mais um mês de performance positiva, apesar de estarmos com pouca
exposição direcional. Os dois grandes contribuidores foram nosso book alpha brasil e nossas posições de juros
aplicadas em EUA e de inclinação na Europa. Outro contribuidor foi nossa posição comprada no ETF QQQ
(tecnologia), porém anulada por nossos hedges via posições vendidas em S&P, Russell e construtoras nos EUA.
No livro de ações os destaques foram nossas posições compradas em Mercado Livre, construtoras de baixa
renda e Banco Inter. Apesar da postura mais leniente do FED nesta última reunião, ainda estamos vendo
números de inflação altos ao redor do mundo e, a despeito da ajuda que a correção no preço das commodities
trará, acreditamos que as economias precisam desacelerar para que esta inflação convirja para níveis mais
normalizados. Viramos o mês de agosto com uma posição direcional mais comprada, acreditando que estamos
numa janela mais positiva para equities, fruto do maior peso que o FED está dando para atividade, valuations
atrativos, posição técnica de mercado muito leve e fortes resultados nos setores e empresas que carregamos
na carteira. Nossa principal tese global atualmente é nos setores que se beneficiam dessa redução (talvez
momentânea) do ciclo de aperto monetário e de juros longos mais baixos, entretanto, que tenham menos
correlação com crescimento econômico.

Retorno no mês: 0,55% Retorno no ano: 6,56% Retorno 12M: 2,84% Retorno 24M: 13,12%

Dito isso, nossa maior posição é numa cesta de empresas de alta qualidade do setor de 
tecnologia nos Estados Unidos. Em relação aos juros, seguimos com posições aplicadas nos 
juros longos americano devido a nossa perspectiva negativa com o crescimento a frente, e 
tomados em juros curtos para proteger a posição, dado que a inflação deve continuar 
rodando em patamares elevados por alguns meses. Em nossa carteira bottom-up global 
mudamos nossa visão negativa em semicondutores, dado o de-rating generalizado do setor. 
Estamos fazendo escolhas intrasetoriais aproveitando exposição nas verticais mais 
resilientes como Data Centers, Auto e industriais em contrapartida a verticais mais cíclicas 
como smartphones e PCs. Nossas posições compradas estão concentradas em empresas com 
maior resiliência e visibilidade de receitas e margens, como Microsoft e companhias que se 
beneficiam do processo de digitalização global (Globant, Endava e Epam). No começo do 
mês, reduzimos nossa exposição nas ações chinesas do setor de tecnologia e nos 
posicionamos nas FAANGs. Nossos hedges para essas posições tem sido uma cesta de 
empresas não-rentáveis de ecommerce, fintech e veículos elétricos. Ao mesmo tempo, 
concentramos nossas posições vendidas em setores cíclicos como construção civil e varejo e 

Em relação ao Brasil, estamos vendo valuations
bastante atrativos em diversos setores. E uma performance operacional bem positiva por 
parte das empresas líderes em seus segmentos. Seguimos com uma carteira com perfil 
defensivo diante de uma deterioração do cenário político e fiscal e da expectativa de que a 
economia deve desacelerar após a eleição. Nossas maiores posições são no setor de consumo 
defensivo (Ambev e Grupo Soma), saúde (Hypera e Hapvida) e elétricas (Eletrobrás).

Posicionamento e Performance

CNPJ: 25.530.044/0001-54

RPS EQUITY HEDGE D15
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ROBECO

16 de agosto de 2022

Retorno no mês: 0,12% Retorno no ano: -5,89% Retorno 12M: -4,74% Retorno 24M: -2,15%

O Global Aggregate Corporate Bond Index retornou 3,22% (com hedge para EUR) no mês 
passado. O spread de crédito no Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index fechou 
de 175 pontos base para 161 pontos base. Os yields alemães e US 10-year caíram para 
0,82% e 2,65%, respectivamente, devido aos temores de recessão. Nosso posicionamento 
top-down e a seleção de emissores contribuíram positivamente. Nós continuamos a 
manter uma posição em spreads de swap, onde estamos comprados em spreads de swap 
europeus de 5 anos. A contribuição foi negativa no mês passado, à medida que os spreads 
de swap aumentaram. Esperamos que os spreads de swap se normalizem no próximo 
trimestre. O maiores contribuidores foram (em termos absolutos): Cellnex Telecom SA, 
Carnival Corp e ZF Friedrichshafen AG. Dado o cenário, vimos uma reprecificação muito 
significativa dos ativos. Títulos do governo europeu registraram seu pior trimestre em 
décadas e, além disso, os spreads de crédito aumentaram. As correlações nas taxas e nos 
mercados de risco têm claramente sido positivas neste regime de aperto financeiro, 
tirando os benefícios da diversificação. Se a história desde 1955 é algum guia, temos que 
concluir, como Larry Summers e Alex Domash apontaram, que nos níveis atuais de 
inflação e superaquecimento do mercado de trabalho, o aperto do Fed sempre resultou 
em uma recessão. Os spreads em todos os segmentos do mercado de crédito estão agora, 
sem dúvida, acima da mediana. Os spreads podem aumentar em um cenário de recessão 
total? Sim, eles podem. Devemos buscar posições underweight até vermos esses 
máximos? Não acreditamos que seja prudente fazer isso. Mesmo que nós reconheçamos 
que os riscos de recessão são elevados, nunca há 100% de certeza de que esse cenário vá 
se concretizar. Dado que os mercados estão reprecificando rapidamente, é sensato 
começar a comprar algum risco de crédito agora e estamos buscando um portfólio beta 
que está logo acima de um.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 29.178.368/0001-26

GLOBAL CREDITS
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SHARP

16 de agosto de 2022

Retorno no mês: 8,13% Retorno no ano: 12,45% Retorno 12M: -3,76% Retorno 24M: 13,46%

Elétrica

Posicionamento e Performance

CNPJ: 34.309.541/0001-18

SHARP IBOVESPA ATIVO

Retorno no mês: 5,36% Retorno no ano: 0,84% Retorno 12M: -17,45% Retorno 24M: -8,33%

Posicionamento e Performance

CNPJ: 12.565.159/0001-32

SHARP EQUITY VALUE

Retorno no mês: 3,91% Retorno no ano: 8,8% Retorno 12M: -1,41% Retorno 24M: 13,11%

Carteira Long + Hedges:

Destaques positivos: Bancos Médios (long), Ecommerce (long) e Energia Elétrica (long); 
Destaques negativos: Petróleo (short)

Carteira Valor Relativo: 

Destaques positivos: Bancos Médios e Bancos (Pares); Destaques negativos: Energia Elétrica 
(Pares) e Petróleo (Pares)

Posicionamento e Performance

CNPJ: 32.068.007/0001-31

SHARP LONG BIASED
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SPX

A economia global continua a dar sinais mais claros de desaceleração, com índices de confiança em queda e
piora evidente em setores mais sensíveis às taxas de juros como investimento residencial. Por outro lado, a
inflação segue alta e se mostrando mais persistente do que se esperava. Com a desaceleração econômica ainda
nos estágios iniciais e riscos de aumento nas expectativas de inflação, os bancos centrais no geral precisam
continuar apertando a política monetária para garantir o retorno da inflação à meta. No Brasil, os dados
econômicos seguem mostrando uma atividade bastante resiliente, com destaque para a queda mais expressiva
da taxa de desemprego nos meses mais recentes. Enquanto isso, os índices de inflação começaram a refletir os
efeitos das desonerações tributária aprovadas pelo Congresso. No entanto, os núcleos seguem em níveis muito
elevados. Em termos de política monetária, o mercado está bastante dividido a respeito dos próximos passos do
Copom. Nossa expectativa é de uma última elevação 0,5 p.p. da taxa Selic na reunião de Ago/22.

Retorno no mês: -1,29% Retorno no ano: 18,62% Retorno 12M: 26,83% Retorno 24M: 37,15%

No book de juros, no mercado internacional continuamos com posições favoráveis à alta de 
taxas nos países onde acreditamos ainda haver grande desequilíbrio entre as condições 
econômicas e os preços de mercado, com maior alocação de risco em nomes específicos em 
países emergentes. Em contraste, no Brasil, estamos com alocações aplicadas. No mercados 
de moedas, permanecemos com alocações compradas no dólar americano. No book de 
ações, seguimos vendidos nos Estados Unidos, Europa e Brasil e zeramos nossas alocações 
compradas na China. Nas commodities, seguimos sem posições relevantes. Nos mercados 
de crédito desenvolvidos e América Latina, operamos vendidos ao longo do mês de julho. 
No mês de julho, o SPX Nimitz rendeu -1,19%, ante um CDI de 1,03% no mesmo período. As 
contribuições negativas, foram nos mercados de ações, crédito e juros. As contribuições 
positivas para a performance do fundo foram nos mercados de commodities e moedas.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 12.831.360/0001-14

SPX NIMITZ
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Retorno no mês: 7,8% Retorno no ano: 11,68% Retorno 12M: 4,86% Retorno 24M: 31,52%

Em julho, aumentamos a exposição direcional à bolsa brasileira para um nível próximo ao 
que consideramos neutro. Já no exterior, estamos vendidos nas bolsas americana e 
europeia. Setorialmente, na parte doméstica, aumentamos posições em Bancos e Serviços 
Financeiros, enquanto reduzimos posições nos setores de Consumo Discricionário e Básico. 
Dentro da classe de commodities, reduzimos as alocações em empresas de Mineração, mas 
aumentamos a exposição ao setor de Óleo e Gás.

Posicionamento e Performance

MONTHLY FUNDS REVIEW

SPX

16 de agosto de 2022

CNPJ: 16.617.768/0001-49

SPX FALCON

SPX PATRIOT Retorno no mês: 8,99% Retorno no ano: 6,2% Retorno 12M: -6,5% Retorno 24M: 13,14%

CNPJ: 15.334.585/0001-53

Posicionamento e Performance

Em julho, aumentamos a exposição direcional à bolsa brasileira para um nível próximo ao 
que consideramos neutro. Já no exterior, estamos vendidos nas bolsas americana e 
europeia. Setorialmente, na parte doméstica, aumentamos posições em Bancos e Serviços 
Financeiros, enquanto reduzimos posições nos setores de Consumo Discricionário e Básico. 
Dentro da classe de commodities, reduzimos as alocações em empresas de Mineração, mas 
aumentamos a exposição ao setor de Óleo e Gás.
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ABSOLUTE

16 de agosto de 2022

Retorno no mês: 0,54% Retorno no ano: 7,69% Retorno 12M: 10,76% Retorno 24M: 14,87%

O resultado do mês foi explicado por perdas em posições no livro de bolsa e juros. No 
primeiro, posições vendidas na bolsa americana detraíram performance ao passo que 
posições liquidamente compradas em bolsa local geraram retornos. No segundo, o destaque 
negativo foi a posição tomada em juros nominais americanos. O livro de moedas não teve 
contribuição relevante no período.

No início do mês, voltamos a ter posições módicas tomadas em juros curtos americanos 
e aumentamos marginalmente a exposição vendida na bolsa americana. Localmente, o 
fundo zerou a posição tomada em juros nominais após o recente movimento de abertura 
das taxas mais curtas.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 29.242.441/0001-81

ABSOLUTE PREV
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ADAM

16 de agosto de 2022

Retorno no mês: 3,58% Retorno no ano: 8,82% Retorno 12M: 9,59% Retorno 24M: 16,18%

No mês de julho/22 a estratégia de previdência da Adam Capital apresentou resultado 
positivo para os portfólios de equities local e equities global e resultado negativo para o 
portfólio de juros local.

Para a estratégia ADAM PREV, terminamos o mês de julho/22comprados em Petrobrás. 
Para o portfólio de juros, seguimos aplicados em taxas de Juros local, com limitações da 
legislação dos fundos de previdência privada.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 25.681.955/0001-82

ADAM PREV
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APEX CAPITAL
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Retorno no mês: 4,54% Retorno no ano: 8,4% Retorno 12M: -2,57% Retorno 24M: -1,87%

Os destaques positivos em termos absolutos foram em Transporte, Varejo, Serviços 
Financeiros e Consumo Básico. Os destaques negativos em termos absolutos foram em 
Investimento no Exterior, Book Estratégico, Construção e Siderurgia. O fundo terminou o 
mês com uma exposição líquida de 49,10% e bruta de 94,41%. A exposição bruta setorial do 
fundo está conforme a seguir: IMA-B 25,6%; Consumo não Cíclico 19,5%; Financeiro e 
Outros 19,1%; Bens Industriais 17,9%; Utilidade Pública 17,6%; Consumo Cíclico 17,4%; 
Materias Básicos 15,8%; Saúde 4,6%; Petróleo, Gás e Biocombustíveis 4,5%; Tecnologia da 
Informação 2,5% e ETF 0,4%.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 29.732.909/0001-16

APEX LONG BIASED 70 PREV

Retorno no mês: 3,88% Retorno no ano: 7,34% Retorno 12M: 0,18% Retorno 24M: 0,91%

Os destaques positivos em termos absolutos foram em Transporte, Varejo, Serviços 
Financeiros e Consumo Básico. Os destaques negativos em termos absolutos foram em 
Mineração, Investimento no Exterior, Book Estratégico e Construção.
O fundo terminou o mês com uma exposição líquida de 34,63% e bruta de 66,59%.
A exposição bruta setorial do fundo está conforme a seguir: IMA-B 45,6%; Consumo não 
Cíclico 13,7%; Financeiro e Outros 13,5%; Bens Industriais 12,6%; Utilidade Pública 12,4%; 
Consumo Cíclico 12,2%; Materias Básicos 11,1%; Saúde 3,3%; Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis 3,2%; Tecnologia da Informação 1,7% e ETF 0,3%.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 20.814.969/0001-03

APEX LONG BIASED PREV
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ARX

16 de agosto de 2022

Retorno no mês: 0,55% Retorno no ano: 7,61% Retorno 12M: 10,94% Retorno 24M: 16,34%

A indústria de fundos de crédito privado voltou a apresentar forte fluxo de captação líquida 
no mês de julho. A elevada volatilidade em fundos de ações e multimercados desde meados 
de 2021 combinada com o atual patamar de taxa Selic resultou em uma forte migração de 
recursos para a aplicações mais conservadoras em renda fixa. Assim, a despeito da piora 
no ambiente macroeconômico e político, emissores de crédito privado conseguiram 
levantar recursos de terceiros a preços atrativos. Os spreads de crédito mantiveram-se 
estáveis ao longo de julho e trouxeram uma contribuição marginalmente positiva para os 
portfólios. O principal destaque positivo foi a posição de Credz, enquanto o principal 
destaque negativo ficou por conta da posição de Tenda, cuja marcação Anbima abriu apesar 
de negociações no mercado secundário abaixo da marcação.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 31.353.579/0001-08

ARX DENALI PREV
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Retorno no mês: 0,51% Retorno no ano: 7,34% Retorno 12M: 10,54% Retorno 24M: 16,92%

O AZ Quest Icatu Conservador teve um rendimento de +1,04% no mês de julho, resultado 
em linha com a rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. As diversas 
estratégias apresentaram bons resultados no mês, com destaque para as carteiras de LF e 
debentures em CDI. O fundo está 76% alocado, sendo 55% em debêntures. São 21 setores, 
com destaque para os setores de Elétricas, Bancos e Rodovias.

Posicionamento e Performance

MONTHLY FUNDS REVIEW

AZ QUEST

16 de agosto de 2022

CNPJ: 23.883.385/0001-88

AZ QUEST PREV LUCE

Retorno no mês: 2,08% Retorno no ano: 3,84% Retorno 12M: 3,05% Retorno 24M: 2,75%

Ao longo do mês, o fundo teve resultado positivo em posições doadas em Pré via DI Janeiro 
23, e resultado negativo no book de NTN-Bs.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 34.442.059/0001-51

AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV

Retorno no mês: 1,38% Retorno no ano: 9,95% Retorno 12M: 10,76% Retorno 24M: 10,66%

As maiores contribuições foram Juros Locais (posições doadas na parte curta da curva 
nominal, e de inclinação nos próximos 2 anos devido à proximidade do fim do ciclo de alta 
da SELIC), e em Moedas, na venda de USDBRL. Posições em Ibov, NTN-B e outros pares de 
moedas (Yuan, Euro e Franco Suíço) foram levemente positivas. As maiores detratores 
foram as posições em Índices de Equity internacionais, na compra de ações chinesas contra 
vendas de bolsas americanas e europeias, e aquelas tomadas em Juros Internacionais 
(concentradas em taxas americanas de até 2 anos). Commodities (opções de compra de 
Petróleo e operações táticas do book Quant) tiveram resultado levemente negativo no mês.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 18.534.967/0001-19

AZ QUEST MULTI PREV
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Retorno no mês: 6,63% Retorno no ano: 3,83% Retorno 12M: -8,78% Retorno 24M: -4,21%

O fundo fechou o mês com alta de 2,47%, resultado em linha com seu benchmark. Os 
setores de Bancos, Varejo e Petróleo e Petroquímica foram os que mais contribuíram para o 
resultado, enquanto Mineração, Assistência Médica e Papel & Celulose os maiores 
detratores. Seguimos com maior exposição nos setores de Bancos, Petróleo & Petroquímica e 
Varejo.

Posicionamento e Performance

MONTHLY FUNDS REVIEW

AZ QUEST

16 de agosto de 2022

CNPJ: 33.341.968/0001-30

AZ QUEST RV PREV
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BNP PARIBAS

16 de agosto de 2022

Retorno no mês: 0,58% Retorno no ano: 6,65% Retorno 12M: 9,55% Retorno 24M: 12,15%

O recesso esvaziou as novidades para contenção da inflação. A resultante do que já foi 
anunciado é um aumento da expectativa para 2023 (5,4% pelo Focus), e manutenção do 
estado de atenção com o quadro fiscal do país, intensificado com as eleições. O BC deve 
encerrar o ciclo em 13,75%, podendo dar mais 25bps. A barra para fazê-lo parece alta, 
precisaria uma surpresa inflacionária, lembrando que as próximas leituras mostrarão os 
efeitos deflacionários do corte de impostos. Ou um movimento vindo de fora, como alta 
brusca das taxas nos EUA. A inflação ainda tem componentes muito persistentes. As 
medidas de alivio inflacionário pioraram as expectativas para frente. Sem um regime fiscal 
que coloque a trajetória da dívida para baixo, fatalmente teremos que conviver com juros 
mais elevados. Reduzimos marginalmente a parcela de NTN-B 2026, ajuste feito para 
diminuir exposição em juro real. Focaremos na necessidade de balancear o portfólio com 
aumento de pré-fixado vis-a-vis juro real.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 22.809.036/0001-53

BNP PARIBAS SEG CP
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CONSTELLATION

16 de agosto de 2022

Retorno no mês: 5,14% Retorno no ano: -1,81% Retorno 12M: -20,81% Retorno 24M: -15,31%

O Constellation Icatu 70 Prev FIM apresentou uma performance de 5,62% vs. 4,69% do 
Ibovespa em Julho de 2022. Os principais contribuintes do mês foram Consumo, Energia e 
Saneamento, e Tecnologia. O principal tema entre os contribuidores no último mês foi uma 
recuperação das ações de empresas de crescimento depois de uma grande correção nos 
meses anteriores. Além disso, vimos um aumento nas expectativas do fim do ciclo de 
aperto monetário no Brasil. Estamos também em um contexto de mercado com alta de 
inflação, juros altos e múltiplos de valuation no patamar mais baixo dos últimos 10 anos. 
Mesmo que o cenário pareça ainda incerto, vemos margem de segurança nos valuations de 
hoje. Há, relativamente, menos risco para os investidores de ações nos patamares atuais 
do que em qualquer momento nos últimos 10 anos. Os lucros das nossas empresas são 
sólidos e acreditamos que elas sairão mais fortes dessa crise, elas têm franquias duráveis 
que se beneficiarão de um ambiente mais desafiador para os negócios em geral.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 30.178.912/0001-19

CONSTELLATION 70 PREV
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EQUITAS

16 de agosto de 2022

Retorno no mês: 10,53% Retorno no ano: -5,81% Retorno 12M: -33,84% Retorno 24M:

O ciclo inflacionário pelo mundo seguiu no centro das atenções do mercado. Nos EUA, 
novamente a inflação foi pior que o esperado (1,3% no mês contra mês e atingindo alta 
de 9,1% ano contra ano, maior patamar em 40 anos). Em resposta, o FED elevou a taxa 
de juros em 0,75% novamente, maior alta desde 1994, levando os juros para entre 2,25% 
e 2,5%. Com os temores acerca da atividade econômica nos EUA (já em recessão técnica 
após a divulgação do PIB com queda de 0,9% em taxa anualizada), queda de preços de 
diversas commodities (principalmente a gasolina no varejo com queda de -16% desde a 
máxima em junho) e a comunicação mais dovish do FED na sua última ata, o yield das 
treasuries de 10 anos foi de 3,0% para 2,65%, servindo como impulsionador para um 
forte desempenho dos mercados acionários. Nesse ambiente, a atenção se volta para o 
quanto o lucro das empresas poderiam se deteriorar. No entanto, das 279 companhias do 
S&P500 que reportaram seus resultados do 2º semestre do ano, quase 80% superaram 
positivamente suas estimativas, segundo a Refinitiv. Com esse contexto, o mês de julho 
se encerrou com o bom desempenho tanto das bolsas internacionais quanto local, com o 
S&P500 valorizando +9,1% (melhor desempenho mensal desde nov/2020), Nasdaq 
+12,4% e o EWZ, bolsa brasileira em dólar, +6%. A aversão ao risco, a elevação de taxas 
de juro e o cenário inflacionário (resultado da pandemia, dos estímulos e do maior 
conflito armado na Europa desde a Segunda Guerra Mundial), contribuíram para um 
grande descolamento de preço e fundamento das ações brasileiras, principalmente 
aquelas que apresentam menor liquidez, cíclicas domésticas de alto crescimento e que 
compõe nosso portfólio. Momentos de irracionalidade em que os preços descolam dos 
fundamentos dos ativos são justamente matéria-prima para o investidor de longo prazo 
auferir ganhos consistentes. Atualmente, as empresas brasileiras do Índice Ibovespa vêm 
negociando em patamares próximos a 6x preço/lucro, menor valor desde a Crise 
Financeira de 2008. Enxergamos uma taxa interna de retorno de nossos principais ativos 
ao redor de 35% ao ano, considerando um horizonte de investimento de 3 anos.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 35.354.896/0001-91

EQUITAS PREV AÇÕES
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GIANT STEPS

16 de agosto de 2022

Retorno no mês: 0,7% Retorno no ano: 5,24% Retorno 12M: 7,87% Retorno 24M:

O fundo terminou o mês de julho com resultado positivo. Os principais ganhos vieram das
posições compradas em real e equities ao redor do mundo. As principais detratoras de
performance foram as posições tomadas em juros.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 35.927.113/0001-11

GIANT PREV ICATU I 
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IBIUNA 

16 de agosto de 2022

Retorno no mês: 1,12% Retorno no ano: 12,91% Retorno 12M: 20,76% Retorno 24M: 24,81%

A estratégia macro detém como principais posições: Na renda fixa no Brasil, o risco está
concentrado em posições aplicadas em juros nominais e reais, assim como trades de valor
relativo nas curvas de juro real e de implícitas. No exterior, reduzimos taticamente
posições tomadas em juros em países do G10, enquanto no mundo emergente, adicionamos
posições que se beneficiam de achatamento de curvas de juros e iniciamos posições
aplicadas em países com ciclo de juros em estágio avançado. Permanecemos com baixa
exposição direcional em moedas. Na renda variável, nosso time de equities mantém
exposição a ações brasileiras mirando a captura de alfa puro via posições long-short não
direcionais. Na classe de commodities, temos exposição vendida em ouro. 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.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 18.041.877/0001-96

IBIUNA PREV
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IP CAPITAL PARTNERS

16 de agosto de 2022

Retorno no mês: 7,32% Retorno no ano: -13,2% Retorno 12M: -21,77% Retorno 24M:   

A volatilidade continua alta nos mercados, tanto no exterior quanto no Brasil. Estamos 
atentos ao cenário e aproveitamos o momento para fazer algumas mudanças pontuais no 
fundo, de maneira gradual. O mês fechou com uma forte alta, praticamente toda carteira 
contribuiu positivamente com destaques para Netflix, Equatorial, Multiplan e Hapvida. No 
exterior, reduzimos um pouco nossa participação em Amazon, para aumentar participação 
em Equatorial e BTG. Consideramos o BTG bem preparado para aumentar o seu market-
share no setor bancário, tanto nos segmentos de pessoa física alta renda quanto em pessoa 
jurídica, gerando oportunidades de reinvestimento de capital em taxas atraentes, ao redor 
de 20%.As ações da Equatorial estão estagnadas há aproximadamente 3 anos, sendo que no 
período a empresa fez 4 aquisições relevantes. Além disso, observamos uma TIR implícita 
potencial muito atraente. Equatorial é hoje a segunda maior posição do fundo.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 39.723.078/0001-70

IP PREV ICATU QUALIFICADO
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KADIMA 

16 de agosto de 2022

Retorno no mês: 0,47% Retorno no ano: 3,96% Retorno 12M: 7,28% Retorno 24M: 16,72%

Durante o processo de desenvolvimento e seleção dos algoritmos que utilizamos na gestão 
de nossos fundos, buscamos aqueles que consigam gerar retorno de longo prazo 
consistente com o risco assumido. Faz parte deste processo a busca pela minimização de 
perdas em períodos de menor aderência dos modelos, isto é, durante os cenários de 
mercado desfavoráveis em relação aos drivers de performance das estratégias que 
compõem o portfólio dos fundos. Isso significa que buscamos depender o mínimo possível 
de cenários diversos nos mercados operados, ainda que evidentemente existam momentos 
melhores e piores para cada uma das estratégias. As principais contribuições positivas para 
a performance do fundo no mês de julho vieram dos modelos seguidores de tendência de 
curto e longo prazos operando o mercado de juros local. No lado negativo, os principais 
detratores de performance foram os modelos de alocação sistemática entre diferentes 
classes de ativos e o de fatores na sua versão long-short.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 15.862.867/0001-23

KADIMA PREV
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LEBLON EQUITIES

16 de agosto de 2022

Retorno no mês: 6% Retorno no ano: 0,26% Retorno 12M: -10,72% Retorno 24M: -7,07%

Em julho, o fundo teve um retorno de 3,6% contra 4,7% do Ibovespa.
As principais contribuições positivas foram Mills (+0,8 p.p), Uber (+0,4 p.p) e Natura (+0,4 
p.p). Os detratores foram Kora Saúde (-0,1 p.p), PetroReconcavo (-0,1 p.p) e Suzano (-0,1 
p.p.). Desde o início, em dezembro de 2009, o fundo acumula retorno de 130,2%, o que 
equivale a um retorno anualizado de 6,8% (Ibov 3,3%).
A Mills, maior contribuição positiva para a performance do mês, é líder do mercado de 
aluguel de plataformas aéreas no Brasil que representam 28% de capacity share vs 6% do 
2º colocado. O momento operacional é excelente com recuperação de volumes e preços. O 
balanço da companhia é forte (caixa líquido de ~ R$100milhões no 1T2022) e tem 
permitido à empresa simultaneamente: (i) acelerar crescimento orgânico, (ii) executar 
M&As e, (iii) recomprar ações. A Mills anunciou em julho a entrada no mercado de 
máquinas da linha amarela (retroescavadeiras, motoniveladoras, etc) através da 
aquisição da Triengel por R$134 milhões (4,8x EV/EBITDA UDM) e do investimento 
adicional de R$225 milhões em compra de máquinas. Estima-se que o mercado de linha 
amarela seja 5x maior do que o mercado de plataformas aéreas, além de ser bastante 
fragmentado. O líder (ARMAC) possui menos de 5% de capacity share. Mills tem 
vantagens competitivas que motivaram a entrada no segmento: (i) Oportunidade cross-
sell: Parcela relevante dos atuais clientes também alugam máquinas de linha amarela; (ii) 
Capilaridade Geográfica: Cerca de 50 filiais; (iii) Expertise em manutenção de máquinas. 
No mês, reduzimoss a posição em Hypera e zeramos Omega.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 11.098.129/0001-09

LEBLON PREV MULTIMERCADO
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LEGACY 

16 de agosto de 2022

Retorno no mês: -0,36% Retorno no ano: 13,23% Retorno 12M: 16,23% Retorno 24M: 

Os desenvolvimentos do mês não foram favoráveis para o portfolio, o que resultou em 
resultados negativos na maior parte dos livros. A perspectiva de aproximação de recessão 
no hemisfério norte, combinada à manutenção de inflação elevada e às multiplas incertezas 
do cenário, tais como o encaminhamento do conflito na Europa; a situação difícil na China, 
e a dificuldade em saber-se a direção do preço de commodities tornam o cenário de 
investimentos mais perigoso e volátil. O ambiente favorece posições compradas em 
inclinação de juros, vendidas em bolsa e vendidas em USD e EUR contra outras moedas. No 
Brasil, gostamos da inflação curta local nos preços atuais, pois a tendência é de que preços 
administrados sofram maiores ajustes após as eleições.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 37.367.841/0001-41

LEGACY CAPITAL PREV
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MILES 

16 de agosto de 2022

Retorno no mês: 7,63% Retorno no ano: 5,95% Retorno 12M: -12,51% Retorno 24M: -0,78%

Tendo em vista esse cenário, a Miles Capital desempenhou uma gestão muito ativa e tática 
em todos os seus fundos, priorizando em casos, estratégias de proteção. Como resultado, o 
Miles Acer teve as atribuições positivas, entre posições Long e operações Short, voltadas 
para os segmentos de Óleo & Gás (PETR4, PRIO3), Bens Industriais (INTB3), Utilities (SBSP3, 
ELET6), Transporte (RENT3) e Alimentos e Bebidas (BRFS3). MELI, LREN3 e DIRR3 também 
foram papéis que contribuíram positivamente para a performance. Em contrapartida, as 
atribuições negativas foram destinadas aos segmentos de Mineração (VALE3), 
Consumo/Varejo (PETZ3, MGLU3), Tecnologia (AAPL), Bancos e Educação (YDUQ3). Os 
papéis NU, STNE, ELET3, RDOR3 e GGBR4 também foram detratores. As principais posições 
com base no fechamento do mês SBSP3, PETR4, INTB3, ELET6 e ITUB4.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 29.275.420/0001-62

MILES VIRTUS PREV QUALIFICADO
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NAVI

16 de agosto de 2022

Retorno no mês: 0,97% Retorno no ano: 10,39% Retorno 12M: 11,49% Retorno 24M: 16,54%

Em julho, as maiores contribuições positivas vieram de posições do setor de Energia e Oil 
& Gas. O fundo rendeu 0,22% vs uma alta de 1,03% do CDI.
Julho foi um mês de recuperação das bolsas globais, incluindo a brasileira. No cenário 
local, o Congresso aprovou, sem maiores novidades, a PEC com benesses sociais, que traz 
forte impacto fiscal no ano, mas que já havia sido antecipado pelo mercado no mês 
anterior. Em relação aos dados, a atividade econômica segue surpreendendo 
positivamente, com destaque para o mercado de trabalho, e o mercado já começa a prever 
crescimento do PIB do ano acima de 2%. Por outro lado, desconsiderando o impacto da 
redução dos impostos, ainda não há sinal mais claro que a inflação esteja dando trégua. No 
cenário político, não há maiores novidades, tanto no arranjo eleitoral, quanto nas 
pesquisas de intenção de votos. Já no âmbito global, o destaque fica por conta da 
temporada de resultados das empresas americanas, que estão vindo acima do esperado. 
Além do mais, dados mais fracos de atividade têm levado a crer que estamos próximos do 
pior da inflação mundial, mesmo sem nenhum dado corrente nesse sentido. Assim, os 
juros das principais economias cederam no mês, alimentando um ambiente de risk-on nos 
mercados.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 27.328.750/0001-43

NAVI LONG SHORT PREV



83MONTHLY FUNDS REVIEW

OCCAM

16 de agosto de 2022

Retorno no mês: 0,2% Retorno no ano: 6,11% Retorno 12M: 7,49% Retorno 24M: 9,67%

Os ativos de risco apresentaram uma descompressão ao longo do mês, liderada pelos bons 
resultados das empresas americanas e pela leitura mais positiva do mercado em relação à 
decisão do FED. O receio de uma desaceleração econômica global se acentuou com a 
divulgação de dados de atividade mais fracos, principalmente na Europa. Nas bolsas, o 
Ibovespa subiu 4,7% em julho e recuperou o patamar de 100.000 pontos. As bolsas globais 
tiveram bom desempenho impactadas pelo movimento dos juros americano, e nos 
últimos dias, pelos fortes resultados de grandes empresas americanas. O S&P subiu 9,1%, 
melhor desempenho desde 2020. Apesar da melhora, como ainda enxergamos muitas 
incertezas a frente, mantivemos a exposição líquida relativamente estável com aumento 
dos trades relativos, aumentando significativamente a exposição bruta. Posições de 
long/short entre commodities, e entre bolsas são exemplos disso. O mercado se encontra 
num equilíbrio instável entre preocupação com inflação e recessão. No caso americano, 
acreditamos que uma desaceleração mais acentuada só acontecerá se estimulada pelo 
próprio FED. Dessa forma, retomamos posições tomadas em juros na curva americana e 
mantemos posições tomadas em alguns países emergentes, incluindo Brasil. No livro de 
moedas, continuamos acreditando em um dólar global mais forte e carregamos uma 
posição comprada contra algumas moedas. No book de renda variável, os bons 
fundamentos e valuation atrativo permanecem para os setores elétricos, financeiro e 
energia, que se mantém como tema central da carteira. Aumentamos algumas posições 
no segmento de consumo, em empresas líderes e mais bem posicionadas.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 17.685.620/0001-04

OCCAM PREV
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RPS  

16 de agosto de 2022

Retorno no mês: 1,16% Retorno no ano: 7,7% Retorno 12M: 6,32% Retorno 24M: 12,22%

Vimos no mês de julho uma recuperação importante dos mercados globais frente as 
perdas do primeiro semestre. Com uma queda relevante do preço das principais 
commodities e diversos indicadores econômicos antecedentes apontando para uma 
desaceleração mais acentuada da economia global, a preocupação com inflação foi 
amenizada e por consequência a expectativa em relação ao ciclo de aperto monetário, 

Diante desses fatos os ativos de risco se recuperaram, principalmente os mais sensíveis 
aos juros longos (destaque para o setor de tecnologia e de construção).
O fundo apresentou mais um mês de performance positiva, apesar de estarmos com 
pouca exposição direcional. Os dois grandes contribuidores foram nosso book alpha 
brasil e nossas posições de juros aplicadas em EUA e de inclinação na Europa. No livro de 
ações os destaques foram nossas posições compradas em Mercado Livre, construtoras de 
baixa renda e Banco Inter.

Apesar da postura mais leniente do FED nesta última reunião, ainda estamos vendo 
números de inflação altos ao redor do mundo e, a despeito da ajuda que a correção no 
preço das commodities trará, acreditamos que as economias precisam desacelerar para 
que esta inflação convirja para níveis mais normalizados. Viramos o mês de agosto com 
uma posição direcional mais comprada, acreditando que estamos numa janela mais 
positiva para equities, fruto do maior peso que o FED está dando para atividade, 
valuations atrativos, posição técnica de mercado muito leve e fortes resultados nos 
setores e empresas que carregamos na carteira. Nossa principal tese global atualmente é 
nos setores que se beneficiam dessa redução (talvez momentânea) do ciclo de aperto 
monetário e de juros longos mais baixos, entretanto, que tenham menos correlação com 
crescimento econômico. Dito isso, nossa maior posição é numa cesta de empresas de alta 
qualidade do setor de tecnologia nos Estados Unidos. Em relação aos juros, seguimos 
com posições aplicadas nos juros longos americano devido a nossa perspectiva negativa 
com o crescimento a frente, e tomados em juros curtos para proteger a posição, dado 
que a inflação deve continuar rodando em patamares elevados por alguns meses
Em nossa carteira bottom-up global mudamos nossa visão negativa em semicondutores, 
dado o de-rating generalizado do setor. Estamos fazendo escolhas intra-setoriais 
aproveitando exposição nas verticais mais resilientes como Data Centers, Auto e 
industriais em contrapartida a verticais mais cíclicas como smartphones e PCs. Nossas 
posições compradas estão concentradas em empresas com maior resiliência e 
visibilidade de receitas e margens, como Microsoft e companhias que se beneficiam do 
processo de digitalização global. No começo do mês, reduzimos nossa exposição nas 
ações chinesas do setor de tecnologia e nos posicionamos nas FAANGs. Nossos hedges 
para essas posições tem sido uma cesta de empresas não-rentáveis de ecommerce, 
fintech e veículos elétricos. Ao mesmo tempo, concentramos nossas posições vendidas 
em setores cíclicos como construção civil e varejo e zeramos 

Posicionamento e Performance

CNPJ: 31.340.875/0001-66

RPS ABSOLUTO PREV
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STUDIO 

16 de agosto de 2022

Retorno no mês: 2,06% Retorno no ano: -13,47% Retorno 12M: -23,45% Retorno 24M: -12,61%

O mês de julho foi bastante bom para a renda variável como um todo. Certa tranquilidade 
nos mercados externos resultaram em queda nos preços das commodities e diminuição dos 
juros futuros. O desaquecimento da economia dos EUA contribuiu para a redução das 
pressões para aumentos substantivos dos juros pelo Banco Central Americano (Fed). Nesse 
cenário, os ativos mais ligados ao doméstico no Brasil apresentaram bom desempenho, 
após um junho bastante difícil. As movimentações anteriores que fizemos, aproveitando o 
complicado mês anterior, surtiram efeito e permitiu que toda carteira apresentasse 
desempenho positivo no período, com destaque para o setor de Consumo. No Studio 49, 
encerramos o mês com uma exposição líquida de 40%. Os principais setores de alocação do 
portfolio são Consumo (13%), Energia Elétrica (10%) e Transporte (6,5%). As maiores 
posições em renda variável do fundo são Eletrobras, Equatorial, XP e Hapvida.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 21.494.454/0001-36

STUDIO ICATU 49
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TRUXT 

16 de agosto de 2022

Retorno no mês: -0,82% Retorno no ano: 6,26% Retorno 12M: 8,17% Retorno 24M: 11,04%

O mês de julho foi marcado por uma melhora no ambiente de risco global. A 
desaceleração da atividade americana, mais rápida que o esperado, somada a 
desconfianças quanto ao desejo do FED em desacelerar o ritmo do aperto monetário 
contribuíram para o fechamento de taxas no mês, com destaque para o juro real. Nesse 
contexto, bolsas subiram, dólar enfraqueceu e commodities caíram. Além dos EUA, as 
perspectivas de crescimento na China e Europa continuaram se deteriorando 
rapidamente. A zona do euro tem recebido cada vez menos gás da Rússia, aumentando a 
chance de racionamento na região. Na China a forte desaceleração no setor de real estate, 
segue impactando a atividade. A inflação continuará sendo um tema relevante e 
acreditamos que sua persistência, em especial no setor de serviços, continuará exigindo 
esforços monetários ao redor do mundo. Nesse sentido, entendemos que países 
emergentes estão em contexto ainda mais complexo por terem expectativas de inflação 
desancoradas.

No Brasil começamos a ver algumas surpresas baixistas nos números cheios de inflação, 
puxadas, principalmente, por itens ligados às reduções de impostos recentemente 
implementadas, enquanto a parte subjacente segue pressionada. No fiscal, há duas 
frentes recentes de preocupação. Os dois candidatos que lideram as pesquisas estão 
prometendo a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600, a um custo adicional de 0,8% do 
PIB, incompatível com o teto de gastos. Além disso, o STF deu vitórias a estados que 
buscam o não pagamento de juros de suas dívidas com a união como compensação pelas 
perdas decorrentes das mudanças no ICMS. Caso essa decisão seja aplicada para todos os 
estados, a União perderia R$ 45 bilhões de receitas financeiras.

No mercado de juros domésticos mantivemos posições tomadas na parte intermediária 
da curva, por entender que os prêmios de risco embutidos nos parecem deprimidos. Esse 
livro teve contribuição negativa em julho.

No mercado de câmbio mantivemos posições compradas em dólar contra o Real. O livro 
teve contribuição negativa em julho.

Posicionamento e Performance
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Retorno no mês: 2,07% Retorno no ano: 1,53% Retorno 12M: 0,17% Retorno 24M: 5,06%

O fundo teve poucas movimentações na carteira. A principal posição continua sendo bolsa 
brasileira. A posição de bolsa global foi marginalmente reduzida. Aproveitamos esse 
contexto de desaceleração da atividade europeia para montar uma posição vendida no 
Euro. Continuamos com uma posição aplicada em juros reais na parte intermediária da 
curva, além de mantermos uma pequena exposição aplicada em juros nominais mais 
curtos. Aumentamos a parcela de crédito e seguimos com a posição vendida em dólar 
contra o Real.

Posicionamento e Performance

CNPJ: 23.339.936/0001-47

VERDE AM PREV

Retorno no mês: 6,45% Retorno no ano: -3,78% Retorno 12M: -16,94% Retorno 24M: -9,96%

As principais contribuições para o fundo vieram de Equatorial, Hapvida, Natura e Grupo 
Mateus. Em julho, a Equatorial começou a operar sua primeira concessão de saneamento 
básico, no Amapá. O setor de saneamento vive o início de uma grande transformação no 
país, com diversas concessões passando à iniciativa privada. Acreditamos que o modelo de 
gestão que a Equatorial implementou com enorme sucesso no setor elétrico pode ser 
replicado em saneamento. A alta sem precedentes da inflação no mundo está 
desencadeando um processo de alta de juros em diversos países e pressionando os preços 
das ações. Por outro lado, a queda das ações foi exacerbada e os valores atuais não 
refletem a qualidade e robustez das empresas no enfrentamento da crise. O fundo segue 
com exposição alta a ações, por encontrarmos muitas oportunidades de investimento em 
excelentes empresas a preços muito atraentes. Estas companhias têm excelentes times de 
gestão, são líderes em seus setores e têm balanços saudáveis. Portanto, podem ganhar 
mais mercado e acelerar processos de consolidação em períodos de tormenta como o atual 
e se valorizar no longo prazo. Nossos maiores investimentos são em Equatorial, Suzano, 
Hapvida, Natura, Vibra, Localiza, Grupo Soma e Assaí.

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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