
Material Informativo de Fundos
SulAmérica Debêntures Incentivadas Hedge Advisory FI RF CP

A Gestora

Principais Executivos

Cidade-Sede Luiz Philipe Biolchini

São Paulo CIO: 25+ anos de experiência

Fundação Marcelo Vecci

1996 Gestor: 22+ anos de experiência

Principais Estratégias

Renda Fixa, Crédito, Inflação, Ações, Macro

O Fundo

Gestor

Marcelo Vecci

1997 - atual Sul América Investimentos

Equipe

Estratégia Mercados de Atuação

Objetivo de retorno .....................................100-105% CDI

Objetivo de volatilidade .............................0,5-1,5% a.a

O fundo é gerido por Marcelo Vecci, que conta com o suporte de uma equipe de análise de crédito

bastante sênior comandada por Lauro Campos (quase 30 anos de experiência).

Juros Brasil Juros Offshore

Ações OffshoreAções Brasil

Câmbio Commodities

Crédito Priv. Brasil Crédito Offshore

FIDCs Fundos Imobiliários

O fundo permite aos investidores exposição a

debêntures de infraestrutura por meio de uma

gestão ativa de equipe especializada, com

diversificação entre ativos, setores e com o

benefício da isenção tributária. A estratégia tem

um perfil pós-fixado (atrelado ao CDI), já que é

feito hedge para a maior parte do risco de

mercado do portfólio.
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Este material foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S/A (“XP Investimentos” ou “XP”) e não deve ser considerado um relatório de análise para os fins do artigo 1º da Instrução

CVM nº 598, de 6 de julho de 2018. 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. As informações contidas neste relatório foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado e foram obtidas de fontes

públicas consideradas confiáveis. A XP Investimentos 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. Os ativos, operações,

fundos e/ou 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. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do

investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos 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. Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e

clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, 

sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos. Para maiores informações sobre produtos, tabelas de custos operacionais e política de cobrança, favor acessar o nosso

site: www.xpi.com.br. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO, QUANDO APLICPAVEL,

DO FUNDO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA

DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO

GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE)

MESES. AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL TÉCNICO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE

DIFERENTES. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL

INVESTIDO. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA

DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO. Para informações, ligue para 4003-3710

(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E

se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as 
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Debentures Incentivadas Hedgeado

¹ O Morningstar Rating é uma avaliação quantitativa do desempenho histórico de um fundo. A avaliação é uma nota objetiva do desempenho histórico e não

é subjetiva ou utilizada como medida para o desempenho futuro. O rating leva em consideração o risco e retorno. O grupo de pares para a classificação de

cada fundo é a sua Categoria Morningstar. Os fundos são avaliados durante um período de 3, 5 e 10 anos, e as estrelas aplicadas compõem o Rating Geral

Morningstar. Apenas os fundos com um histórico mínimo de 3 anos são avaliados.        

² A Classificação de Risco XP é baseada em uma metodologia interna que varia de 1 a 5. O enquadramento dos fundos de investimento deriva do somatório

dos seguintes fatores: (i) Classificação CVM; (ii) Volatilidade anualizada com base diária dos últimos 12 meses e; (iii) Percentual de exposição de crédito na

carteira em diferentes categorias. Quanto maior o risco atrelado a esses fatores, maior a classificação.

-

³ Este fundo pode investir seus recursos em outros fundos de investimento que também cobram taxas de administração e dependendo da alocação a taxa 

total para o cliente pode variar. A taxa máxima pode ser cobrada quando o fundo aloca todo o seu recurso no fundo de maior taxa dentre suas opções.


