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Introdução 

Esse relatório contempla as visões e posicionamentos de alguns dos principais gestores de fundos do 

mercado local e internacional. 

Segregamos os fundos em 4 grandes seções: 

I) Renda Fixa 

II) Multimercados  

III) Renda Variável  

IV) Internacional 

Dentro de cada seção, há fundos de subestratégias diferentes, que foram agrupados por Gestora em 

ordem alfabética. Agregamos informações sobre retornos (data base 31/03/2020), atribuição de 

performance e posicionamento, com textos coletados junto às gestoras. 

Em cada página há um ícone no canto superior esquerdo      e, ao clicar nesse ícone, a qualquer 

momento é possível voltar para o índice: 

É importante frisar que a XP Investimentos não se responsabiliza pelo teor e nem pela acuracidade 

dos comentários, que foram produzidos integralmente pelos gestores dos fundos aqui elencados e 

aqui replicados no formato que nos passaram, sem passar por revisões. 

Por fim, alertamos que esse é o primeiro relatório nesse formato, que evoluirá e poderá ser alterado ao 

longo dos próximos meses. 

Quaisquer sugestões de melhorias ou detecção de necessidade de correções, favor encaminhar para 

o e-mail analise.fundos@xpi.com.br. 

Boa leitura! 

  

mailto:analise.fundos@xpi.com.br
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I)  Renda Fixa 

O “coronacrise” atingiu fortemente os ativos de renda fixa 

também. As curvas de juros futuros abriram, levando a fortes 

quedas em títulos prefixados e naqueles atrelados à inflação 

(NTN-Bs). O IMA-B 5+, índice que reúne as NTN-Bs com prazo 

igual ou superior a cinco anos, caiu 10,93% no mês. 

Em relação aos ativos de crédito privado, o movimento foi 

de forte correção no mercado secundário de debêntures e de 

letras financeiras, principalmente para papéis mais líquidos, 

geralmente os de empresas com melhor risco de crédito, as 

chamadas High Grade. O IDEX-CDI, índice criado pela JGP que 

leva em consideração debêntures líquidas do mercado e 

indexadas ao CDI, caiu 7,73% em março, marcando de longo o 

pior mês da série.  

Vale lembrar que não houve nenhum evento de crédito relevante no mercado em que a maioria 

dos fundos atua, já que a situação financeira das empresas emissoras ainda continua saudável e a 

maioria delas mantém a capacidade de honrar seus compromissos, mesmo com a economia 

paralisada por um tempo.  

Em geral, os gestores de fundos High Grade têm focado em manter as carteiras com ativos 

bastante líquidos de empresas que conseguirão atravessar a crise com menos dificuldades, além de 

buscarem uma posição de caixa mais elevada. Assim como nos últimos meses, eles têm frisado que 

a queda atual nos preços dos títulos significa melhores retornos no médio prazo. Porém, continuam 

enfatizando que os papéis e os fundos vão continuar com uma volatilidade mais alta, principalmente 

no curto prazo. 

Já os fundos de crédito High Yield, aqueles com títulos de maior risco de crédito e/ou com menor 

liquidez, ainda não sofreram tanto com o aumento de volatilidade em geral, principalmente pelo fato 

de os ativos de suas carteiras não possuírem marcação a mercado como a dos títulos mais líquidos 

negociados pelos fundos High Grade. Em relação à evolução do risco de crédito dessa classe, é 

importante ressaltar que os ativos de crédito estruturado, como o caso dos FIDCs, possuem estruturas 

capazes de suportar cenários de stress, como mecanismos de subordinação, e no atual ambiente de 

crise têm sido menos impactados. Por outro lado, os gestores têm focado em operações junto a 

setores que sejam mais resilientes à crise, monitorando diariamente o nível de inadimplência das 

operações. 

  

Classes de Fundos 

▪ Renda FixaReferenciado DI 

▪ Crédito High Grade 

▪ Crédito High Yield 

▪ Debêntures Incentivadas 

▪ Renda Fixa Pré 

▪ Renda Fixa Inflação 

▪ Juros Ativo 

▪ Previdência 
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AF Invest 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

AF Invest Geraes FIRF CP -1,85% -1,15% 3,13% 5,22% 6,71% 0,73% -1,93% 2.431,4  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
AF Invest Geraes FIRF CP 

O AF Invest FIRF CP Geraes apresentou rentabilidade de -543,1% do CDI durante o mês de Março. O retorno negativo é 
reflexo, principalmente, da abertura das taxas das debêntures em geral no mercado secundário devido à crise provocada 
pelo lockdown que estamos passando para conter a propagação do COVID-19. Importante ressaltar que o impacto 
negativo de curto prazo, será compensado por um carrego muito elevado (125% CDI líquido de custos), assim como pelo 
ganho de capital oriundo do fechamento de taxas que ocorrerá com a normalização do mercado. Adicionalmente, existem 
programas de injeção de liquidez já aprovados pelo Governo Federal que estão em fase final de aprovação. Acreditamos 
que essa injeção de liquidez levará os spreads de crédito a níveis mais normalizados e em linha com a média histórica, 
fazendo com que as suas respectivas taxas se reduzam de forma rápida trazendo bons ganhos para o fundo. Importante 
ressaltar que a carteira do fundo investe em companhias de grande porte, líderes em seus setores, que estão com balanços 
robustos para enfrentar uma queda de receita e com caixa alto para honrar suas obrigações neste momento curto de 
adversidade. 

Posicionamento 
AF Invest Geraes FIRF CP - (Acesse a página do fundo) 

A carteira está concentrada principalmente em instituições financeiras e não financeiras, as quais representam cerca de 
67% do PL. Além disso, o fundo possui alocações em FIDCs no montante aproximado de 6% e ativos com liquidez imediata 
representam 30%. 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2692
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ARX Investimentos  

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

ARX Denali Icatu Prev FIC FIRF CP -1,71% -1,07% 2,82% - - 0,71% -1,81% 296,0  

ARX Denali XP Seg Prev FIRF CP -0,73% 0,04% - - - 0,45% -0,89% 79,4  

ARX Denali FIRF CP -1,08% -0,36% 4,05% - - 0,53% -1,23% 1.651,8  

ARX Elbrus Adv Deb Incentiv FIC FIM CP -3,44% -2,07% 5,26% - - 5,20% -6,32% 462,4  

ARX Everest Adv FIC FIRF CP - - - - - - - - 

ARX Hedge Deb Incentiv FIC FIRF CP -1,03% -0,29% 1,66% - - 1,03% -1,32% 178,6 

ARX Vinson FIRF CP -1,83% -1,10% 3,25% - - 0,75% -1,94% 2.332,8 

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

IMA-B -6,97% -6,31% 9,14% 11,40% 11,18% 11,05% -12,68% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
ARX Denali FIRF CP | ARX Denali Icatu Prev FIC FIRF CP | ARX Denali XPS Prev FIRF CP | ARX Elbrus Adv Deb Inc FIC FIM 
CP | ARX Everest Adv FIC FIRF CP | ARX Hedge Deb Inc FIC FIRF CP | ARX Vinson FIRF CP 

O mês de março foi marcado por uma forte correção de preços em praticamente todas as classes de ativos globalmente 
e, dentro deste contexto de forte aumento de incertezas, é mais do que natural que os ativos de crédito privado também 
sejam impactados. Os investidores cobram taxas de retorno mais elevadas para investirem seu próprio capital e, assim, a 
taxa de retorno exigida dos títulos de crédito privado – composta pela taxa livre de risco adicionada a um prêmio pelo 
risco de crédito do emissor – aumenta, seja em operações primárias ou no mercado secundário. Como o preço de um 
ativo de renda fixa é inversamente proporcional à taxa de retorno implícita no mesmo, o preço do ativo cai apesar do fluxo 
futuro não se alterar. Ou seja, após o impacto negativo no preço, este mesmo ativo passa a ter uma taxa de retorno mais 
elevada até sua data de vencimento. O principal risco de uma operação de crédito privado é sempre a inadimplência do 
emissor e, neste ponto, somos enfáticos em deixar claro que os fundos de crédito da ARX Investimentos são todos 
dedicados a créditos high grade, ou aqueles com baixo risco de inadimplência. 

Posicionamento 
ARX Denali FIRF CP | ARX Denali Icatu Prev FIC FIRF CP | ARX Denali XPS Prev FIRF CP | ARX Elbrus Adv Deb Inc FIC FIM 
CP | ARX Everest Adv FIC FIRF CP | ARX Hedge Deb Inc FIC FIRF CP | ARX Vinson FIRF CP 

Acreditamos que os prêmios de risco observados atualmente no mercado de emissores high grade não condizem com o 
baixo risco de crédito dos mesmos. Desta forma, seguimos confiantes de que, a despeito da volatilidade no preço dos 
ativos de crédito no curto prazo, os prêmios de risco cobrados destes emissores se acomodarão em patamares inferiores 
no médio prazo. A relação risco e retorno dos ativos de crédito high grade estão em níveis muito atrativos. 
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Augme Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Augme 180 FIC FIM CP - - - - - - - - 

Augme 45 Adv FIC FIM CP -2,14% -1,27% - - - 0,91% -2,20% 52,0  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Augme 180 FIM CP - (Acesse a página do fundo) 

Importante destacar que a performance atual se deu essencialmente pela abertura de spreads de crédito. Como ponto 
positivo o carrego da carteira fechou o mês em CDI+4,64%. Destaques negativos foram Enev22, LortB3, Elet32e DASAB0. 
Destaques positivos para a carteira de recebíveis, CRA de Nufarm e Bond do BB. 

Augme 45 Adv FIC FIM CP - (Acesse a página do fundo) 

Augme 45 teve performance de -2.14% no mês de março. No ano o fundo tem performance de -1.27%. Importante destacar 
que a performance atual se deu essencialmente pela abertura de spreads de crédito. Como ponto positivo o carrego da 
carteira fechou o mês em CDI+2.76%. No que se refere a atribuição de retorno nosso book ilíquido (14,0% da carteira) teve 
retorno de 16.27%CDI, ao passo que o book líquido (69.8,5% do fundo) teve retorno de -860% cdi. Destaques negativos 
foram Enev22, LortB3, Elet32e DASAB0. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800922
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800727
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AZ Quest 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

AZ Quest Luce FIC FI RF CP LP -5,60% -4,92% -1,30% 2,65% 4,61% 1,92% -5,64% 2.738,0  

AZ Quest Luce Adv Prev XP Seg FIRF CP - - - - - - - - 

AZ Quest Valore FI RF CP -6,31% -5,85% -2,29% 2,18% 4,41% 2,11% -6,31% 276,6  

AZ Quest Yield FIC FI RF Longo Prazo 0,12% 1,27% 8,66% 6,88% 7,49% 2,11% -1,40% 218,1  

AZ Quest Deb Incentiv FIC FIM CP -4,62% -3,32% 3,96% 7,63% 8,32% 4,82% -6,23% 68,8 

AZ Quest Altro FIC FIM CP -4,85% -4,19% 0,28% 3,86% 5,67% 1,46% -4,94% 1.149,7 

AZ Quest Altro Adv FIC FIM CP -4,85% -4,19% - - - 1,96% -4,94% 83,7 

AZ Quest Luce Adv Icatu Prev FIC FIRF CP LP -4,35% -3,77% -0,21% - - 1,54% -4,37% 227,1 

AZ Quest Luce Adv FIC FIRF CP LP -5,60% -4,93% - - - 2,66% -5,63% 34,8 

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

IMA-B -6,97% -6,31% 9,14% 11,40% 11,18% 11,05% -12,68% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
AZ Quest Luce Adv FIC FIRF CP LP | AZ Quest Luce FIC FI RF CP LP 

Assim como ocorreu em outras classes de ativos de risco, a crise do Coronavirus atingiu o mercado de crédito privado de 
forma impactante. Os reflexos foram o aumento de volatilidade e a queda nos preços dos papéis. Diante desse cenário de 
forte abertura nos spreads, o fundo AZ Quest Luce Advisory teve um rendimento de -5,60%, bastante abaixo do seu padrão 
histórico, e do IDA-DI (índice de debentures da Anbima) que apresentou uma queda de -4,87% no mês. A estratégia 
debêntures em CDI foi o principal detrator de resultado no mês, devido ao aumento do spread de crédito, ao aumento do 
prêmio de risco de investimentos e pela disfunção da forma de circulação do dinheiro no sistema. Vale ressaltar que 
entendemos que esse foi um movimento essencialmente técnico e que a remarcação dos papéis não está associada à 
deterioração das condições financeiras correntes dessas empresas, e que o Tesouro e Banco Central do Brasil anunciaram 
um pacote de medidas monetárias e fiscais de magnitude e abrangência nunca vistas, que já gera maior estabilidade ao 
mercado 

Posicionamento 
AZ Quest Luce Adv FIC FIRF CP LP | AZ Quest Luce FIC FI RF CP LP 

O Fundo está 77% alocado. Deste total, 85% alocado em debêntures; são 17 setores, com destaque para os setores de 
Elétricas, Rodovias e Bancos. 
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Atribuição de Performance 
AZ Quest Luce Adv Icatu Prev FIC FIRF CP LP 

Assim como ocorreu em outras classes de ativos de risco, a crise do Coronavirus atingiu o mercado de crédito privado de 
forma impactante. Os reflexos foram o aumento de volatilidade e a queda nos preços dos papéis. Diante desse cenário de 
forte abertura nos spreads, o fundo AZ Quest Luce Advisory Icatu Prev teve um rendimento de -4,35%, bastante abaixo do 
seu padrão histórico, mas em linha com o IDA-DI (índice de debentures da Anbima) que apresentou uma queda de -4,87% 
no mês. A estratégia debêntures em CDI foi o principal detrator de resultado no mês, devido ao aumento do spread de 
crédito, ao aumento do prêmio de risco de investimentos e pela disfunção da forma de circulação do dinheiro no sistema. 
Vale ressaltar que entendemos que esse foi um movimento essencialmente técnico e que a remarcação dos papéis não 
está associada à deterioração das condições financeiras correntes dessas empresas, e que o Tesouro e Banco Central do 
Brasil anunciaram um pacote de medidas monetárias e fiscais de magnitude e abrangência nunca vistas, que já gera maior 
estabilidade ao mercado. 

Posicionamento 
AZ Quest Luce Adv Icatu Prev FIC FIRF CP LP - (Acesse a página do fundo) 

O Fundo está 66% alocado. Deste total, 82% alocado em debêntures; são 15 setores, com destaque para os setores de 
Elétricas, Rodovias e Bancos. 

 

 

Atribuição de Performance 
AZ Quest Altro Adv FIC FIM CP | AZ Quest Altro FIC FIM CP 

Assim como ocorreu em outras classes de ativos de risco, a crise do Coronavirus atingiu o mercado de crédito privado de 
forma impactante. Os reflexos foram o aumento de volatilidade e a queda nos preços dos papéis. Diante desse cenário de 
forte abertura nos spreads, o fundo AZ Quest Altro teve um rendimento de -4,85%, bastante abaixo do seu padrão histórico, 
mas em linha com o IDA-DI (índice de debentures da Anbima) que apresentou uma queda de -4,87% no mês. A estratégia 
debêntures em CDI foi o principal detrator de resultado no mês, devido ao aumento do spread de crédito, ao aumento do 
prêmio de risco de investimentos e pela disfunção da forma de circulação do dinheiro no sistema. Vale ressaltar que 
entendemos que esse foi um movimento essencialmente técnico e que a remarcação dos papéis não está associada à 
deterioração das condições financeiras correntes dessas empresas, e que o Tesouro e Banco Central do Brasil anunciaram 
um pacote de medidas monetárias e fiscais de magnitude e abrangência nunca vistas, que já gera maior estabilidade ao 
mercado. 

Posicionamento 
AZ Quest Altro Adv FIC FIM CP | AZ Quest Altro FIC FIM CP 

O Fundo está 84% alocado. Deste total, 76% alocado em debêntures; são 19 setores, com destaque para os setores de 
Elétricas, Rodovias e Aluguel de Carros. 

 

 
 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29562424000121
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Atribuição de Performance 
AZ Quest Valore FI RF CP 

Assim como ocorreu em outras classes de ativos de risco, a crise do Coronavirus atingiu o mercado de crédito privado de 
forma impactante. Os reflexos foram o aumento de volatilidade e a queda nos preços dos papéis. Diante desse cenário de 
forte abertura nos spreads, o fundo AZ Quest Valore teve um rendimento de -6,10%, bastante abaixo do seu padrão 
histórico, e do IDA-DI (índice de debentures da Anbima) que apresentou uma queda de -4,87% no mês. A estratégia 
debêntures em CDI foi o principal detrator de resultado no mês, devido ao aumento do spread de crédito, ao aumento do 
prêmio de risco de investimentos e pela disfunção da forma de circulação do dinheiro no sistema. Vale ressaltar que 
entendemos que esse foi um movimento essencialmente técnico e que a remarcação dos papéis não está associada à 
deterioração das condições financeiras correntes dessas empresas, e que o Tesouro e Banco Central do Brasil anunciaram 
um pacote de medidas monetárias e fiscais de magnitude e abrangência nunca vistas, que já gera maior estabilidade ao 
mercado. 

Posicionamento 
AZ Quest Valore FI RF CP - (Acesse a página do fundo) 

O Fundo está 90% alocado. Deste total, 81% alocado em debêntures; são 16 setores, com destaque para os setores de 
Elétricas, Rodovias e Bancos. 

 

 

Atribuição de Performance 
AZ Quest Yield FIC FI RF LP 

O AZ Quest Yield apresentou performance ligeiramente positiva de 0,12%. A alta volatilidade no mercado como um todo e 
redução de risco nos levou a trocar parte das posições de futuros por opções com perdas limitadas. 

Posicionamento 
AZ Quest Yield FIC FI RF LP - (Acesse a página do fundo) 

Continuamos a acreditar que o Banco Central tem espaço para efetivar cortes mais significativos da taxa de juros em 
função da expectiva de recessão que se abre para 2020 e expectativas de inflação estão ancoradas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2676
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2515
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BNP Paribas Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

BNP Paribas Rubi FIC FIRF CP -2,55% -1,89% 2,19% 4,60% 6,03% 0,92% -2,64% 1.243,1  

BNP Paribas Inflação FI RF -7,40% -6,78% 9,15% 11,17% 10,95% 12,35% -13,75% 312,5  

BNP Paribas RF FI RF -1,13% -0,38% 4,86% 5,35% 6,47% 1,42% -1,51% 394,3  

BNP Paribas FI-Infra Deb Incentivadas RF -4,92% -3,43% 3,96% 7,47% 8,27% 6,64% -8,35% 487,4  

BNP Paribas Match DI FI Ref CP 0,23% 0,87% 5,07% 5,60% 6,50% 0,10% -0,01% 1.333,0 

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

IMA-B -6,97% -6,31% 9,14% 11,40% 11,18% 11,05% -12,68% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
BNP Paribas RF FI RF 

O fundo teve retorno negativo no mês. O principal fator de impacto na performance foi a  instabilidade provocada pelo 
agravamento do surto de coronavírus, na qual observamos uma fuga dos ativos de risco devido a falta de previsibilidade 
na evolução da pandemia. Ainda tivemos o impacto provocado pela abertura dos spreads de crédito. 

Posicionamento 
BNP Paribas RF FI RF - (Acesse a página do fundo) 

Aproveitamos os movimentos de mercado para diminuir as exposições na parcela longa da curva de juros e aumentar as 
posições na parte curta, na qual conseguimos ter maior visibilidade através das atuações do Banco Central. Portanto, 
esperamos reduções adicionais na taxa básica de juros. Manteremos nossa posição de aproximadamente 35% em ativos 
de crédito privado. 

 

Atribuição de Performance 
BNP Paribas Inflação FI RF 

O fundo teve retorno negativo e inferior ao IMA-B. O principal fator de impacto na performance foi a  instabilidade 
provocada pelo agravamento do surto de coronavírus, na qual observamos uma fuga dos ativos de risco devido a falta de 
previsibilidade na evolução da pandemia. Como é de se esperar em cenários como este, os ativos com maiores prazos de 
vencimento sofreram mais e o fundo bem como benchmark o IMA-B, índice de aproximadamente 8 anos de prazo 
(duration). 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800456
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Posicionamento 
BNP Paribas Inflação FI RF - (Acesse a página do fundo) 

Aproveitamos os movimentos de mercado para diminuir as exposições na parcela longa da curva de juros e aumentar as 
posições na parte curta, na qual conseguimos ter maior visibilidade através das atuações do Banco Central. Portanto, 
esperamos reduções adicionais na taxa básica de juros. 

 

 

Atribuição de Performance 
BNP Paribas Match DI FI Ref CP 

O Fundo teve desempenho positivo mas inferior ao observado nos meses anteriores. Mesmo com uma carteira composta 
apenas de Bancos de primeira linha, a rentabilidade foi prejudicada pelo agravamento do surto de coronavírus,  o qual 
provocou abertura dos spreads de crédito. 

Posicionamento 
BNP Paribas Match DI FI Ref CP - (Acesse a página do fundo) 

Manteremos alocação na casa de 90% em instituições financeiras de primeira linha, CDBs e Letras Financeiras. 

Atribuição de Performance 
BNP Paribas Rubi FIC FIRF CP 

O fundo teve desempenho negativo no mês. O principal fator de impacto na performance foi a instabilidade provocada 
pelo agravamento do surto de coronavírus, na qual observamos uma fuga dos ativos de risco devido a falta de 
previsibilidade na evolução da pandemia. Isso refletiu em uma considerável corrida por liquidez no mercado secundário 
de crédito privado, que provocou uma piora adicional nos spreads dos ativos. 

Posicionamento 
BNP Paribas Rubi FIC FIRF CP 

Temos uma grande dificuldade em mensurar o impacto da pandemia na economia pois ainda não sabemos quanto tempo 
ficara parada a atividade. Por outro lado, a magnitude da queda da bolsa chama atenção e parece precificar uma grande 
desaceleração da economia, como também o risco estrutural. Dessa forma, decidimos dividir nosso portfolio em dois, um 
com uma carteira mais “agressiva”, com ativos que consideramos que caíram mais que o razoável. E outra com uma 
carteira mais defensiva. E estamos ajustando esses portfolios de acordo com a queda da bolsa. Quando tiver mais 
visibilidade de quão longo será o período e o possível impacto na economia, decidiremos em qual carteira concentrar mais. 

 

 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800457
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2149
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Bradesco Asset 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Bradesco Asset FIC FIRF CP LP Plus - - - - - - - - 

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Bradesco Asset FIC FIRF CP LP Plus 

N/A 

Posicionamento 
Bradesco Asset FIC FIRF CP LP Plus - (Acesse a página do fundo) 

O aumento da aversão a risco causou um aumento agudo na demanda por caixa e ativos líquidos, pressionando os 
spreads de crédito bancário e corporativo para cima, e portanto, reprecificando estes ativos para baixo. Embora não 
possamos precisar o fim deste movimento, temos conforto com a qualidade dos créditos em carteira, emitidos por 
empresas de grande porte e líquidas. Enxergamos esta remarcação dos títulos como uma questão bastante pontual e 
atípica do mercado de crédito em geral, e não como uma reprecificacão da qualidade dos créditos. 

 

Brasil Plural 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Brasil Plural Prev CP FIC FIRF -3,74% -3,13% 0,28% 3,11% 4,97% 1,31% -3,79% 51,6  

Brasil Plural Crédito Corporativo II FIC FIRF CP LP -4,92% -4,21% -0,30% 3,34% 5,27% 1,73% -4,98% 404,0  

Brasil Plural High Yield FI RF CP -1,13% -0,45% 3,59% 4,98% 6,17% 0,55% -1,29% 364,4  

Brasil Plural Yield FI Ref DI 0,07% 0,72% 4,82% 5,47% 6,45% 0,13% -0,13% 203,4  

SulAmérica Brasil Plural FIC FIRF CP -2,95% -2,49% 0,91% 3,37% 5,21% 1,16% -3,10% 79,6 

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800868
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Atribuição de Performance 
Brasil Plural Yield FI Ref DI 

A performance do fundo no mês de março foi de 21,10% do CDI. Essa performance é justificada pelos impactos do 
coronavirus nos mercados. No mercado de crédito privado os principais impactos foram: (i) abertura dos spreads de 
crédito (marcação a mercado) dos emissores; (ii) alto volume de resgates nos fundos de crédito privado, principalmente 
nos fundos com prazo de resgate em até 5 dias, obrigando os gestores a venderem os ativos em níveis estressados; (iii) 
queda da liquidez no mercado secundário. 

Em relação aos itens citados, notamos nos últimos dias do mês uma estabilização das taxas praticadas, e na nossa 
opinião, o pior em termos de abertura dos spreads de ativos já passou e após as medidas anunciadas pelo Banco Central, 
as tesourarias dos grandes bancos entraram estabilizando o mercado secundário. 

Por fim, acreditamos que esse momento é passageiro e temos muita confiança na solidez dos emissores que fazem parte 
da carteira. Além disso, acreditamos que investidores com perfil de médio e longo prazo vão se beneficiar das 
oportunidades de carregar debêntures e letras financeiras de alta qualidade em taxas muito atrativas. 

Posicionamento 
Brasil Plural Yield FI Ref DI - (Acesse a página do fundo) 

Em relação as movimentações do mês na carteira, zeramos Unidas, Sabesp, Cogna, Multiplan, Energisa, EATE, Banco 
Volkswagen, Banco Toyota, Banco Mercedes-Benz, Banco GMAC, Banco BBM, Copel e Banco Alfa e diminuímos Banco 
Bradesco, Banco Votorantim, Banco Daycoval e Banco ABC.  

O fundo encontrasse atualmente alocado em 10,33% em ativos de crédito privado (5,64% em debêntures e 4,68% em 
CDBs/letras financeiras), sendo 10,33% indexados ao CDI e 89,67% em caixa. Não temos LFSN ou LFSC no fundo. 

A duration do portfólio é de 1,35 ano e da parcela alocada em crédito privado é de 0,94 ano. 

 

 

Atribuição de Performance 
Brasil Plural Prev CP FIC FIRF 

A performance do fundo no mês de março foi de -3,74%. Essa performance é justificada pelos impactos do coronavirus 
nos mercados. No mercado de crédito privado os principais impactos foram: (i) abertura dos spreads de crédito (marcação 
a mercado) dos emissores; (ii) alto volume de resgates nos fundos de crédito privado, principalmente nos fundos com 
prazo de resgate em até 5 dias, obrigando os gestores a venderem os ativos em níveis estressados; (iii) queda da liquidez 
no mercado secundário. 

Em relação aos itens citados, notamos nos últimos dias do mês uma estabilização das taxas praticadas, e na nossa 
opinião, o pior em termos de abertura dos spreads de ativos já passou e após as medidas anunciadas pelo Banco Central, 
as tesourarias dos grandes bancos entraram estabilizando o mercado secundário. 

Por fim, acreditamos que esse momento é passageiro e temos muita confiança na solidez dos emissores que fazem parte 
da carteira. Além disso, acreditamos que investidores com perfil de médio e longo prazo vão se beneficiar das 
oportunidades de carregar debêntures e letras financeiras de alta qualidade em taxas muito atrativas. 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=3567
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Posicionamento 
Brasil Plural Prev CP FIC FIRF - (Acesse a página do fundo) 

Em relação as movimentações do mês na carteira, zeramos Cogna e diminuímos Localiza e AES Tietê.  

O fundo encontrasse atualmente alocado em 66,68% em ativos de crédito privado (53,40% em debêntures, 2,75% em FIDCs 
e 10,52% em CDBs/letras financeiras), sendo 66,68% indexados ao CDI e 33,32% em caixa. Não temos LFSN ou LFSC no 
fundo. 

A duration do portfólio é de 1,85 ano e da parcela alocada em crédito privado é de 2,73 anos. 

 

 

Atribuição de Performance 
Brasil Plural Crédito Corp II FIC FIRF CP LP 

A performance do fundo no mês de março foi de -4,92%. Essa performance é justificada pelos impactos do coronavirus 
nos mercados. No mercado de crédito privado os principais impactos foram: (i) abertura dos spreads de crédito (marcação 
a mercado) dos emissores; (ii) alto volume de resgates nos fundos de crédito privado, principalmente nos fundos com 
prazo de resgate em até 5 dias, obrigando os gestores a venderem os ativos em níveis estressados; (iii) queda da liquidez 
no mercado secundário. 

Em relação aos itens citados, notamos nos últimos dias do mês uma estabilização das taxas praticadas, e na nossa 
opinião, o pior em termos de abertura dos spreads de ativos já passou e após as medidas anunciadas pelo Banco Central, 
as tesourarias dos grandes bancos entraram estabilizando o mercado secundário. 

Por fim, acreditamos que esse momento é passageiro e temos muita confiança na solidez dos emissores que fazem parte 
da carteira. Além disso, acreditamos que investidores com perfil de médio e longo prazo vão se beneficiar das 
oportunidades de carregar debêntures e letras financeiras de alta qualidade em taxas muito atrativas. 

Posicionamento 
Brasil Plural Crédito Corp II FIC FIRF CP LP - (Acesse a página do fundo) 

Em relação as movimentações do mês na carteira, zeramos Escelsa, Eletropaulo, Copel e Multiplan e diminuímos Algar, 
Lojas Americanas, Celesc, Ecorodovias, AES Tietê, Eletrobras e Tenda.  

O fundo encontrasse atualmente alocado em 81,90% em ativos de crédito privado (64,49% em debêntures, 6,99% em FIDCs 
e 10,42% em CDBs/letras financeiras), sendo 81,90% indexados ao CDI e 18,10% em caixa. Não temos LFSN ou LFSC no 
fundo. A duration do portfólio é de 2,06 anos e da parcela alocada em crédito privado é de 2,79 anos. 

 

Atribuição de Performance 
SulAmérica Brasil Plural FIC FIRF CP 

A performance do fundo no mês de março foi de -3,01%. Essa performance é justificada pelos impactos do coronavirus 
nos mercados. No mercado de crédito privado os principais impactos foram: (i) abertura dos spreads de crédito (marcação 
a mercado) dos emissores; (ii) alto volume de resgates nos fundos de crédito privado, principalmente nos fundos com 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/23263359000157
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=7436
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prazo de resgate em até 5 dias, obrigando os gestores a venderem os ativos em níveis estressados; (iii) queda da liquidez 
no mercado secundário. 

Em relação aos itens citados, notamos nos últimos dias do mês uma estabilização das taxas praticadas, e na nossa 
opinião, o pior em termos de abertura dos spreads de ativos já passou e após as medidas anunciadas pelo Banco Central, 
as tesourarias dos grandes bancos entraram estabilizando o mercado secundário. 

Por fim, acreditamos que esse momento é passageiro e temos muita confiança na solidez dos emissores que fazem parte 
da carteira. Além disso, acreditamos que investidores com perfil de médio e longo prazo vão se beneficiar das 
oportunidades de carregar debêntures e letras financeiras de alta qualidade em taxas muito atrativas. 

Posicionamento 
SulAmérica Brasil Plural FIC FIRF CP - (Acesse a página do fundo) 

Em relação as movimentações do mês na carteira, diminuímos Natura, Localiza e Multiplan e aumentamos Eletropaulo.  

O fundo encontrasse atualmente alocado em 48,12% em ativos de crédito privado (36,48% em debêntures e 11,64% em 
letras financeiras), sendo 9,45% indexados ao IPCA, 38,67% indexados ao CDI e 51,88% em caixa. A parcela em IPCA está 
no momento com 80,94% de hedge, no DAP com vencimento 2024, diminuindo o risco de mercado dessa exposição. Não 
temos LFSN ou LFSC no fundo. 

A duration do portfólio é de 3,03 anos e da parcela alocada em crédito privado é de 2,96 anos. 

 

 

BTG Pactual 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

BTG Pactual Crédito Corporativo I FIC FI RF CP -2,86% -2,19% 1,68% 4,57% 6,26% 1,06% -2,91% 1.242,1  

BTG Pactual ANS RF FIRF CP -2,82% -2,09% 1,87% 4,61% 6,38% 1,08% -2,86% 697,6  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
BTG Pactual Crédito Corp I FIC FI RF CP 

No mês de março o BTG Pactual Crédito Corporativo apresentou rentabilidade de -2.86%, alcançando -2.19% no ano e 
1.66% em 12 meses, equivalentes a 30.63% do CDI no período. O mês foi dominado pela evolução do surto de Covid-19 
para uma pandemia global, pelo agravamento das medidas tomadas para seu combate ao redor do mundo e suas 
consequências econômicas. Na primeira quinzena observamos uma profunda desvalorização de ativos de risco e até 
mesmo de ativos tidos como seguros, sublinhando tanto um movimento de aversão a risco como de busca por maiores 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/23502671000156
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níveis de liquidez absoluta -i.e. dinheiro vivo- nesse panorama de riscos de duração incerta e de impactos inicialmente 
inquantificáveis.  

Posicionamento 
BTG Pactual Crédito Corp I FIC FI RF CP 

Nossa estratégia de crédito corporativo foi adversamente atingida pelos eventos aqui já mencionados. Como os ativos 
investidos pelo fundo são de alta liquidez, foram naturalmente os primeiros a sentirem os efeitos do forte movimento de 
venda que marcou o mês. Neste período seguimos gerenciando ativamente nosso portfólio, buscando negócios no 
mercado secundário em volume superior à média e perfil do fundo, para nos manter com uma liquidez adequada e 
minimizar o impacto desse momento delicado do mercado na rentabilidade das cotas. Estamos atentamente monitorando 
o mercado para aproveitar as assimetrias vigentes e maximizar o perfil de risco e retorno do nosso portfólio.   

Atribuição de Performance 
BTG Pactual ANS RF FIRF CP 

No mês de março o BTG Pactual ANS apresentou rentabilidade de -2.82%, alcançando -2.09% no ano, equivalentes a -
205.68% do CDI no período. O mês foi dominado pela evolução do surto de Covid-19 para uma pandemia global, pelo 
agravamento das medidas tomadas para seu combate ao redor do mundo e suas consequências econômicas. Na primeira 
quinzena observamos uma profunda desvalorização de ativos de risco e até mesmo de ativos tidos como seguros, 
sublinhando tanto um movimento de aversão a risco como de busca por maiores níveis de liquidez absoluta -i.e. dinheiro 
vivo- nesse panorama de riscos de duração incerta e de impactos inicialmente inquantificáveis..  

Posicionamento 
BTG Pactual ANS RF FIRF CP 

Nossa estratégia de crédito corporativo foi adversamente atingida pelos eventos aqui já mencionados. Como os ativos 
investidos pelo fundo são de alta liquidez, foram naturalmente os primeiros a sentirem os efeitos do forte movimento de 
venda que marcou o mês. Neste período seguimos gerenciando ativamente nosso portfólio, buscando negócios no 
mercado secundário em volume superior à média e perfil do fundo, para nos manter com uma liquidez adequada e 
minimizar o impacto desse momento delicado do mercado na rentabilidade das cotas. Estamos atentamente monitorando 
o mercado para aproveitar as assimetrias vigentes e maximizar o perfil de risco e retorno do nosso portfólio..   
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CA Indosuez 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

CA Indosuez Grand Vitesse FIRF CP -3,80% -3,32% 0,50% - - 1,34% -3,85% 354,0  

CA Indosuez Agilité FIRF CP -2,57% -2,18% 1,30% 4,06% 5,74% 1,05% -2,64% 753,3  

CA Indosuez Icatu Prev FIRF Ref DI CP -2,29% -1,94% 1,32% 3,88% 5,40% 0,91% -2,37% 697,3  

CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP -1,33% -0,89% 2,75% 4,58% 5,86% 0,71% -1,40% 644,0  

CA Indosuez Deb Incentiv CP FIC FIM -7,46% -5,99% 4,05% 8,23% 9,20% 10,35% -12,87% 1.523,0 

CA Indosuez Vitesse FIRF CP -3,72% -3,19% 0,34% 3,82% 5,70% 1,37% -3,79% 1.948,1 

Zurich CA Indosuez FIRF CP -3,10% -2,82% 0,45% 3,38% - 1,18% -3,16% 72,5 

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

IMA-B -6,97% -6,31% 9,14% 11,40% 11,18% 11,05% -12,68% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
CA Indosuez Agilité FIRF CP  

A reprecificação nos ativos de crédito privado gerou um impacto generalizado. O CA Indosuez possui total conforto com 
os ativos alocados, não observamos um risco sistêmico no sistema financeiro nacional e entendemos que os prêmios 
verificados no mercado secundário (e traduzidos nas cotas dos fundos) estão totalmente carentes de referência. Isto 
posto, temos uma visão mais positiva do que nunca para a performance futura da indústria de renda-fixa crédito privado. 
Os spreads estão fora da realidade de custo de capital de qualquer empresa, ainda mais com uma taxa de juros tão baixa. 
Quando observamos bancos como Bradesco e Itaú tendo suas dívidas sendo negociadas no mercado secundário 
próximas de CDI+4% ao ano, temos mais certeza disso. 

Posicionamento 
CA Indosuez Agilité FIRF CP  

Uma das semelhanças com as crises passadas é a sensação de que não irá passar nunca. Outra grande semelhança é 
que sabemos que irá passar. É fundamental reforçar que trabalhamos com renda-fixa em nossos fundos. Isso significa 
dizer que temos o valor futuro definido. Quando há um movimento de preço, simplesmente alteramos a taxa de retorno 
contratada de hoje até o vencimento. Dois eventos podem impedir isso: i) venda do ativo (pode ser por desconforto ou 
para gerar caixa) e/ou ii) inadimplência do emissor. O item ii, após o teste de estresse em todos os ativos realizado pela 
área de análise de crédito do CAIWM, é um risco distante nas nossas carteiras. Logo, a taxa de retorno contratada (ipca + 
4,60 para duration de 2,44 anos)  possui uma assimetria extremamente positiva. 
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Atribuição de Performance 
CA Indosuez Agilité FIRF CP | CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP | CA Indosuez Grand Vitesse FIRF CP | CA Indosuez 
Icatu Prev FIRF Ref DI CP | CA Indosuez Vitesse FIRF CP | Zurich CA Indosuez FIRF CP 

Nós possuímos total conforto com os ativos alocados, não observamos um risco sistêmico no sistema financeiro nacional 
e entendemos que os prêmios verificados no mercado secundário (e traduzidos nas cotas dos fundos) estão totalmente 
carentes de referência. Isto posto, temos uma visão mais positiva do que nunca para a performance futura da indústria de 
renda-fixa crédito privado. Os spreads estão fora da realidade de custo de capital de qualquer empresa, ainda mais com 
uma taxa de juros tão baixa. Quando observamos bancos como Bradesco e Itaú tendo suas dívidas sendo negociadas no 
mercado secundário próximas de CDI+4% ao ano, temos mais certeza disso. 

Posicionamento 
CA Indosuez Debêntures Incentivadas CP FIC FIM | CA Indosuez DI Master FI Renda Fixa Referenciado DI LP 

Uma das semelhanças com as crises passadas é a sensação de que não irá passar nunca. Outra grande semelhança é 
que sabemos que irá passar. É fundamental reforçar que trabalhamos com renda-fixa em nossos fundos de crédito 
privado. Isso significa dizer que temos o valor futuro definido. Quando há um movimento de preço, simplesmente 
alteramos a taxa de retorno contratada de hoje até o vencimento. Dois eventos podem impedir isso: i) venda do ativo (pode 
ser por desconforto ou para gerar caixa para resgate) e/ou ii) inadimplência do emissor. O item ii, após o teste de estresse 
em todos os ativos realizado pela área de análise de crédito do CA Indosuez, é um risco distante nas nossas carteiras. 
Logo, a taxa de retorno contratada (112%/CDI)  possui uma assimetria extremamente positiva. 

Posicionamento 
CA Indosuez Grand Vitesse FIRF CP 

Uma das semelhanças com as crises passadas é a sensação de que não irá passar nunca. Outra grande semelhança é 
que sabemos que irá passar. É fundamental reforçar que trabalhamos com renda-fixa em nossos fundos de crédito 
privado. Isso significa dizer que temos o valor futuro definido. Quando há um movimento de preço, simplesmente 
alteramos a taxa de retorno contratada de hoje até o vencimento. Dois eventos podem impedir isso: i) venda do ativo 
(pode ser por desconforto ou para gerar caixa para resgate) e/ou ii) inadimplência do emissor. O item ii, após o teste de 
estresse em todos os ativos realizado pela área de análise de crédito do CA Indosuez, é um risco distante nas nossas 
carteiras. Logo, a taxa de retorno contratada (132%/CDI)  possui uma assimetria extremamente positiva. 

Posicionamento 
CA Indosuez Prev FIRF Ref DI CP 

Uma das semelhanças com as crises passadas é a sensação de que não irá passar nunca. Outra grande semelhança é 
que sabemos que irá passar. É fundamental reforçar que trabalhamos com renda-fixa em nossos fundos de crédito 
privado. Isso significa dizer que temos o valor futuro definido. Quando há um movimento de preço, simplesmente 
alteramos a taxa de retorno contratada de hoje até o vencimento. Dois eventos podem impedir isso: i) venda do ativo (pode 
ser por desconforto ou para gerar caixa para resgate) e/ou ii) inadimplência do emissor. O item ii, após o teste de estresse 
em todos os ativos realizado pela área de análise de crédito do CA Indosuez, é um risco distante nas nossas carteiras. 
Logo, a taxa de retorno contratada (130%/CDI) possui uma assimetria extremamente positiva. 
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Posicionamento 
CA Indosuez Vitesse FIRF Crédito Privado 

Uma das semelhanças com as crises passadas é a sensação de que não irá passar nunca. Outra grande semelhança é 
que sabemos que irá passar. É fundamental reforçar que trabalhamos com renda-fixa em nossos fundos de crédito 
privado. Isso significa dizer que temos o valor futuro definido. Quando há um movimento de preço, simplesmente 
alteramos a taxa de retorno contratada de hoje até o vencimento. Dois eventos podem impedir isso: i) venda do ativo (pode 
ser por desconforto ou para gerar caixa para resgate) e/ou ii) inadimplência do emissor. O item ii, após o teste de estresse 
em todos os ativos realizado pela área de análise de crédito do CA Indosuez, é um risco distante nas nossas carteiras. 
Logo, a taxa de retorno contratada (135%/CDI)  possui uma assimetria extremamente positiva. 

Posicionamento 
Zurich CA Indosuez FIRF CP 

Uma das semelhanças com as crises passadas é a sensação de que não irá passar nunca. Outra grande semelhança é 
que sabemos que irá passar. É fundamental reforçar que trabalhamos com renda-fixa em nossos fundos de crédito 
privado. Isso significa dizer que temos o valor futuro definido. Quando há um movimento de preço, simplesmente 
alteramos a taxa de retorno contratada de hoje até o vencimento. Dois eventos podem impedir isso: i) venda do ativo (pode 
ser por desconforto ou para gerar caixa para resgate) e/ou ii) inadimplência do emissor. O item ii, após o teste de estresse 
em todos os ativos realizado pela área de análise de crédito do CA Indosuez, é um risco distante nas nossas carteiras. 
Logo, a taxa de retorno contratada (115%/CDI)  possui uma assimetria extremamente positiva. 

Capitânia Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Capitânia Prev Adv XP Seg FI RF CP -1,46% -0,84% - - - 1,52% -1,57% 638,6  

Capitânia TOP CP FIC FI RF -1,62% -0,89% 4,45% 5,54% 6,50% 1,07% -1,67% 388,1  

Capitânia Previdence Adv Icatu FIRF CP -0,30% 0,55% 5,10% 6,15% 7,16% 0,93% -0,90% 1.633,1  

Capitânia Premium FIC FIRF CP -1,28% -0,45% 5,58% 5,95% 7,14% 1,25% -1,62% 312,9  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Capitânia Previdence Adv Icatu FIRF CP 

A rentabilidade em março foi equivalente a -0,30, e desde o seu início em 01/02/2017, 107% do CDI. Os sintomas do Covid-
19 finalmente foram sentidos no mercado de crédito, com os índices do mercado de debêntures tendo seu pior mês na 
história (Idex -7,7% / Ida Geral -5,15%). Nesse contexto podemos destacar que com a alocação defensiva da Capitânia 
conseguimos nós defender relativamente desse grande impacto. Destacamos também um ativismo intenso no giro da 
carteira, procurando aproveitar a ampla oportunidade de arbitragem que a pandemia causou. Respeitando a severidade 



 
 
 

25 

   ABRIL 2020 

da crise, mas com o auxílio dos grandes bancos que recentemente estão mais atentos às oportunidades e ativos no 
mercado secundário, estamos confiantes que a grande reprecificação do mercado está chegando ao fim. e devemos 
começar a ver os bons resultados plantados, provavelmente ainda no mês de abril. 

 

Posicionamento 
Capitânia Previdence Adv Icatu FIRF CP - (Acesse a página do fundo) 

O objetivo de rentabilidade do fundo é entregar CDI + 0,5% a.a. pós custos, alocando entre 50% e 60% em Debêntures, CRIs 
e cotas de FIDCs. Os outros 40% a 50% são alocados em TPF pós fixado e CDBs. O rating médio da carteira é AA, e o 
segmento de atuação mais relevante é o de utilities, com destaque para concessão de rodovias. 

Atribuição de Performance 
Capitânia Prev Adv XPS FI RF CP 

A rentabilidade em março foi equivalente a -1,46, e desde o seu início em 30/04/2019, 103% do CDI. Os sintomas do Covid-
19 finalmente foram sentidos no mercado de crédito, com os índices do mercado de debêntures tendo seu pior mês na 
história (Idex -7,7% / Ida Geral -5,15%). Nesse contexto podemos destacar que com a alocação defensiva da Capitânia, 
mesmo com uma pequena exposição a FIIs, conseguimos nós defender relativamente desse grande impacto.   
Destacamos também um ativismo intenso no giro da carteira, procurando aproveitar a ampla oportunidade de arbitragem 
que a pandemia causou. Respeitando a severidade da crise, mas com o auxílio dos grandes bancos que recentemente 
estão mais atentos às oportunidades e ativos no mercado secundário, estamos confiantes que a grande reprecificação 
do mercado está chegando ao fim, e devemos começar a ver os bons resultados plantados, provavelmente ainda no mês 
de abril. 

Posicionamento 
Capitânia Prev Adv XPS FI RF CP - (Acesse a página do fundo) 

O objetivo de rentabilidade do fundo é entregar CDI + 0,75% a.a. pós custos, alocando entre 50% e 60% em Debêntures, 
CRIs e cotas de FIDCs e de  FIIs. Os outros 40% a 50% são alocados em TPF pós fixado e CDBs. O rating médio da carteira 
é AA, e o segmento de atuação mais relevante é o de utilities, com destaque para energia elétrica. 

Atribuição de Performance 
Capitânia Top CP FIC FI RF 

A rentabilidade em março foi equivalente a -1,62% e, desde o seu início em 21/05/2008, 103% do CDI. Os sintomas do 
Covid-19 finalmente foram sentidos no mercado de crédito, com os índices do mercado de debêntures tendo seu pior mês 
na história (Idex -7,7% / Ida Geral -5,15%). Nesse contexto podemos destacar que com a alocação defensiva da Capitânia, 
mesmo com uma pequena exposição a FIIs, conseguimos nós defender relativamente desse grande impacto. 
Destacamos também um ativismo intenso no giro da carteira, procurando aproveitar a ampla oportunidade de arbitragem 
que a pandemia causou. Respeitando a severidade da crise, mas com o auxílio dos grandes bancos que recentemente 
estão mais atentos às oportunidades e ativos no mercado secundário, estamos confiantes que a grande reprecificação 
do mercado está chegando ao fim, e devemos começar a ver os bons resultados plantados, provavelmente ainda no mês 
de abril. 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/26498249000162
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32319658000157
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Posicionamento 
Capitânia Top CP FIC FI RF - (Acesse a página do fundo) 

O objetivo de rentabilidade do fundo é entregar CDI + 0,25% à 0,5% a.a. pós custos, alocando entre 30% e 40% em 
Debêntures, CRIs, cotas de FIDCs e de FIIs. Os outros 60% a 70% são alocados em TPF e CDB ou LF com liquidez dos 5 
maiores bancos. O rating médio da carteira é AA+. O maior segmento de atuação do fundo é o de utilities, com destaque 
para energia elétrica. 

 

Daycoval Asset 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Daycoval Classic FIRF CP -1,47% -0,80% 3,48% 5,19% 6,45% 0,61% -1,57% 919,2  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Daycoval Classic FIRF CP 

Os fundos de crédito privado, que foram tão importantes no período recente como fonte de recursos local para empresas 
e bancos se financiarem, substituindo o papel dos entes públicos e investidores internacionais, vêm sofrendo um ajuste 
significativo na sua rentabilidade. A autorização dada pelo Banco Central para empréstimos dos bancos com garantia em 
debentures contribui para prover liquidez, mas por si só é insuficiente para estabilizar o mercado e outras ações estão 
sendo implementadas com este objetivo. 

Parte dessa correção de taxas é justificada pelo aumento das incertezas em relação à atividade econômica e seus 
impactos em face das medidas que estão sendo adotadas para atenuar a crise. Outra parte e talvez a principal deriva da 
necessidade de venda de títulos, por aqueles que buscam liquidez a qualquer custo, levando à prática de taxas distorcidas 
até  que esses papéis encontrem compradores. 

Esse movimento também tem afetado as taxas de todos os emissores, mesmo os que que terão sua receita um  pouco 
menos impactada, com balanço sólido e pouca necessidade de caixa a curto prazo, como o setor elétrico e os bancos 
grandes. 

Por sua vez, os fundos de crédito privado, como tem seus títulos marcados a mercado, têm sofrido alta volatilidade nas 
suas cotas diárias, porém essas variações, não refletem os fundamentos dos emissores. 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=6306
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Posicionamento 
Daycoval Classic FIRF CP - (Acesse a página do fundo) 

Alocação em operações de crédito situando-se na faixa de 85% do portfólio, sendo 34% em debentures e notas 
promissórias, 16% em FIDCs e o restante em LFs e CDBs, e uma liquidez confortável em títulos públicos e 
compromissadas. A volatilidade ainda deve perdurar no curto prazo. Aos poucos, com o efeito a médio prazo das medidas 
que estão sendo tomadas pelo Banco Central, as taxas tendem a buscar o equilíbrio, e o mercado a se estabilizar. Não há 
neste momento quaisquer indicações de deterioração severa da qualidade de crédito da carteira do fundo. Além disso, a 
carteira é bastante diluída e atende aos nossos critérios de liquidez. Estamos aptos a superar esse momento do mercado 
e preparados para ampliar a exposição da carteira em ativos líquidos e menos suscetíveis às turbulências causadas por 
essa crise, buscando oferecer rentabilidade compatível com o objetivo da aplicação. 

 

DLM Invista 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

DLM Deb Incentiv FIRF CP -1,59% -1,16% -0,87% - - 1,65% -2,88% 94,1  

DLM Conservador Adv Icatu Prev FIRF CP -2,86% -2,28% 1,13% - - 1,03% -2,92% 35,4  

DLM Conservador XP Seg Prev FI RF -3,10% -2,60% - - - 1,18% -3,11% 4,5  

DLM Hedge Conservador II FIRF CP -2,01% -1,34% 2,57% 4,82% 6,29% 0,92% -2,13% 826,8  

DLM Hedge Conservador FIM -0,99% -0,30% 3,82% 5,25% 6,47% 0,52% -1,15% 309,0 

DLM Premium 30 FIRF CP LP -3,53% -2,87% 0,57% 3,83% - 1,27% -3,59% 787,4 

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
DLM Deb Inc FIRF CP 

Por se tratarem de investimentos essenciais à economia e por sua importância dentro da cadeia produtiva na geração de 
empregos e renda, acreditamos que o setor de infraestrutura está dentre os que serão menos impactados pela crise. 
Atualmente, 72% da carteira do fundo é composta por ativos dos setor de energia. Assim, o conforto com o crédito é 
grande, principalmente quando se tratam de companhias de geração e transmissão de energia. Como se tratam de ativos 
de longa duration, qualquer remarcação de preço gera grande impacto no valor do ativo. Porém, esse mesmo impacto 
pode ser visto de maneira muito positiva, avaliando-se em perspectiva a melhora do carrego sem tanto impacto no risco 
de crédito (melhor relação retorno/risco). A forte volatilidade da curva de juros também provocou um descasamento do 
hedge, com a DAP26 e DAP28 desvalorizando aproximadamente 10bps frente às respectivas Bs. Este tipo de 
comportamento tende a se normalizar no médio prazo. A duration do fundo é de 3,5 anos e seu carrego está em 120% CDI, 
já líquido de taxa de administração. O fundo segue a estratégia de hedge em toda sua carteira, buscando mitigar os 
impactos da movimentação da curva de juros. 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2365
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Posicionamento 
DLM Deb Inc FIRF CP - (Acesse a página do fundo) 

O fundo está posicionado em, aproximadamente, 1% de créditos financeiros, 75% de corporativos e 24% em caixa. 

Atribuição de Performance 
DLM Conservador XPS Prev FI RF 

A alocação do fundo é fortemente direcionada a ativos high grade emitidos por empresas de alta relevância para a 
economia nacional. Dessa maneira, são justamente os ativos mais líquidos (mais negociados) do mercado de crédito 
privado, sendo, portanto, os mais sensíveis a mudanças rápidas de preço. Assim, por mais que o preço desses ativos 
tenham sido impactados pela alta volatilidade no curto prazo (risco de mercado), as companhias emissoras tendem a ser 
as mais resistentes e duradouras em períodos de recessão (risco de crédito). Os setores de maior exposição do fundo são 
o de Concessões e Energia, compostos por companhias sólidas e de alta relevância para a economia nacional. O fundo 
passa por um ótimo momento para captação, já que é um fundo jovem e seu PL está sendo formado em um momento 
em que ativos de renda fixa estão pagando prêmios de risco substancialmente mais altos do que o histórico. 

Posicionamento 
DLM Conservador XPS Prev FI RF - (Acesse a página do fundo) 

O fundo está posicionado em, aproximadamente, 7% de créditos financeiros, 51% de corporativos e 42% em caixa. 

Atribuição de Performance 
DLM Hedge Conservador II FIRF CP 

O fundo investe fortemente em ativos high grade emitidos por empresas de alta relevância para a economia. Dessa 
maneira, são os ativos mais líquidos (mais negociados) do mercado de crédito, e, por isso, os mais sensíveis a mudanças 
rápidas de preço. Assim, por mais que os preços tenham sido impactados pela alta volatilidade no curto prazo (risco de 
mercado), as companhias emissoras tendem a ser as mais resistentes e duradouras em períodos de recessão (risco de 
crédito). O setor de maior exposição é o de Instituições financeiras, que ganha ainda mais relevância em momentos de 
crise, dado que os bancos tendem a ter papel chave na intermediação das políticas monetárias expansionistas e 
emergenciais que estão sendo e serão colocadas em prática. Em respeito ao momento de alta volatilidade, reforçamos 
nossa gestão de caixa (27,3% do PL, alocado 100% em LFT). Contribui também para a alta liquidez do fundo a natureza 
de curto prazo das operações de financiamento a termo (8,8% do PL) e a alta liquidez dos ativos que compõe a carteira 
de crédito (89,6% da carteira das classes AA ou AAA). A duration do fundo é de 2 anos e seu carrego está em 127,5% CDI, 
já líquido de taxa de administração. 

Posicionamento 
DLM Hedge Conservador II FIRF CP - (Acesse a página do fundo) 

O fundo está posicionado em, aproximadamente, 12% de créditos financeiros, 52% de corporativos, 9% de financiamento 
a termo e 27% em caixa. 

 

 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800574
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32236232000130
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=7868
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Atribuição de Performance 
DLM Premium 30 FIRF CP LP 

Com prazo de resgate de 30 dias e 85% de seu PL alocado na classe de ativos de maior liquidez do mercado (high grade), 
o fundo foi impactado pela forte remarcação de preços desses ativos. Ressaltamos que o impacto é mais forte no preço 
(risco de mercado) do que no risco de crédito e acreditamos que as medidas de estímulo ao mercado secundário por parte 
do BC e em aprovação na câmara no momento da edição desse relatório podem contribuir para suportar os preços dos 
ativos, como já aconteceu nos EUA. Compõem a carteira do fundo companhias que estão dentre as mais sólidas e 
tradicionais da economia nacional (91,3% da carteira das classes AA ou AAA). O setor de maior exposição é o de 
Instituições financeiras, porém, o maior impacto à performance veio da remarcação de preços de ativos do setor de 
Telecomunicações e de Energia, que são altamente líquidos e, por isso, têm seu preço rapidamente impactado. 
Ressaltamos novamente que se tratam de setores de grande relevância econômica, composto por empresas sólidas, 
cujos fluxos de caixa tendem a resistir, mesmo em cenários de recessão. A duration do fundo é de 2,5 anos e seu carrego 
está em 135% CDI, já líquido de taxa de administração. 

Posicionamento 
DLM Premium 30 FIRF CP LP - (Acesse a página do fundo) 

O fundo está posicionado em, aproximadamente, 23% de créditos financeiros, 53% de corporativos e 24% em caixa. 

 

Empírica Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Empirica Lotus FIC FIM CP 0,47% 1,56% 7,86% 8,64% 9,47% 0,08% 0,00% 440,2  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Empirica Lotus FIC FIM CP 

No mês de março o Fundo fechou com um retorno de 0,49% equivalente a um retorno de 144% do CDI. O grande ofensor 
de rentabilidade do mês foram nossas alocações em cotas com rentabilidade alvo atreladas a IPCA + taxa prefixada. 
Nossas alocações em taxa pré foram beneficiadas com a queda do CDI entregando um retorno superior em relação ao 
CDI. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800499
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Posicionamento 
Empirica Lotus FIC FIM CP - (Acesse a página do fundo) 

Novas alocações serão feitas de forma bem marginal, estamos atuando de forma conservadora dado o momento atual 
por qual passamos devido ao COVID-19. 

 

 

GAMA Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Gama TOP FIC FIRF CP LP -3,89% -3,07% 1,18% - - 1,45% -3,96% 339,8  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Gama Top FIC FIRF CP LP 

A performance do fundo foi afetada pela marcação à mercado dos ativos da carteira. Praticamente todos os setores 
passaram por reprecificação devido ao aumento na aversão à risco. Mesmo que a carteira não possua investimentos nos 
setores mais diretamente impactados pelo lockdown imposto em face da epidemia do Covid, o ambiente de aversão à 
risco levou a disfuncionalidade momentânea dos mercados com praticamente todos os ativos sofrendo elevação dos 
spreads. 

Posicionamento 
Gama Top FIC FIRF CP LP - (Acesse a página do fundo) 

O fundo tem em sua carteira cerca de 58% investidos em debentures, 16% em ativos de emissão bancária, 17% em 
produtos estruturados e 8,2% de caixa. A carteira do fundo é composta por empresas sólidas e líderes em seus mercados, 
com grande capacidade de bancabilidade, o que permitirá que atravessem o período mais agudo da crise mesmo que o 
lockdown se estenda para além do atualmente precificado. Entendemos que após os anúncios de iniciativas do Banco 
Central focadas em reestabelecer a funcionalidade dos mercados, estes vem encontrando um patamar de equilíbrio, com 
grande parte do movimento já precificado nas marcações à mercado. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800516
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800627
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GAP Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Gap Yield FI RF 0,30% 0,88% 4,94% 5,33% 6,20% 0,06% 0,00% 39,1 

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 
 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Posicionamento 
GAP Yield FI RF - (Acesse a página do fundo) 

A maior exposição do fundo é aplicada em juros curtos no Brasil, onde a revisão drástica de crescimento e inflação abre 
espaço para uma flexibilização mais agressiva da política monetária. Também temos uma pequena exposição comprada 
em algumas ações brasileiras, concentrada em alguns cases específicos. No México, temos uma exposição moderada 
aplicada na parte curta da curva conjugada com um steepening e com a venda do peso mexicano contra o dólar. Também 
estamos tomados na inclinação da curva de juros americana, que se beneficia tanto de uma retomada em 2021 quanto 
de um aprofundamento da crise caso o FED tenha que colocar as taxas de juros em território negativo. No book de moedas, 
estamos comprados em dólar contra alguns emergentes, em especial contra a Índia.  

 

Gauss Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Gauss Income FIC FIRF CP -3,35% -2,82% 1,06% 3,84% 5,47% 1,32% -3,35% 297,7  

Gauss Magis CP FIC FIM Longo Prazo -2,19% -1,74% 2,23% 4,56% 6,34% 1,00% -2,25% 5,0  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 
 
 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2751
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Atribuição de Performance 
Gauss Magis CP FIC FIM LP 

Em março, o Gauss Magis ("Fundo") rendeu -2,19. O mês foi negativamente marcado pela evolução dos casos de 
coronavírus no Brasil e levaram a medidas de isolamento social que impactaram a perspectiva da atividade econômica 
no Brasil resultando em uma busca por liquidez nos ativos de crédito. 

 

Posicionamento 
Gauss Magis CP FIC FIM LP - (Acesse a página do fundo) 

A carteira encerrou o mês alocando 45,7% em debêntures, 12,3% em emissões bancárias, 3,2% em FIDCs e 38,8% em 
títulos públicos e compromissadas com carrego implícito de 136% do CDI. Acreditamos que o processo de remarcação 
dos ativos pela corrida de liquidez encontra-se próximo do fim e, por isso, buscaremos aumentar a exposição do fundo a 
ativos de qualidade e que confiamos na recorrência de sua capacidade de honrar o serviço da dívida mas estão 
temporariamente sendo negociadas em níveis atraentes de investimento.  

 

Atribuição de Performance 
Gauss Income FIC FIRF CP 

Em março, o Gauss Income ("Fundo") rendeu -3,35. O mês foi negativamente marcado pela evolução dos casos de 
coronavírus no Brasil e levaram a medidas de isolamento social que impactaram a perspectiva da atividade econômica 
no Brasil resultando em uma busca por liquidez nos ativos de crédito. De maneira positiva percebemos que nossa carteira 
apresenta um carrego implícito de 137% do CDI. No mês destacaram-se positivamente os ativos GRRB24 hedgeado, FIDC 
Celg e FIDC Credz. Por outro lado, o resultado da carteira foi afetado pelas debentures UNDAC2, TIET19, VAMO22, NATUA0, 
DASAC0 e JSMLA3. 

Posicionamento 
Gauss Income FIC FIRF CP - (Acesse a página do fundo) 

Seguimos com liquidez satisfatória na carteira, com carrego implícito de 137% do CDI e observando as oportunidades do 
mercado para mantê-lo favorável, em ativos de qualidade e que confiamos na recorrência de sua capacidade de honrar o 
serviço da dívida. A carteira encerrou o mês alocando 39,5% em debêntures, 16,8% em emissões bancárias, 10,1% em 
FIDCs e 33,6% em títulos públicos e compromissadas.    

 

 

 
 
 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2697
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2891
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Icatu Vanguarda 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Icatu Vanguarda FIC FIRF Inflação Curta Prev -1,91% -0,89% 8,19% 8,12% 9,04% 4,74% -5,60% 444,1  

Icatu Seg Classic Conservador FIC FIRF -1,01% -0,49% 2,95% 4,16% 5,32% 0,45% -1,07% 170,6  

Icatu Seg Privilege Conservador RF FIC FI -0,97% -0,41% 3,28% 4,49% 5,65% 0,45% -1,04% 264,3  

Icatu Vanguarda FIC FI Inflação Longa RF -11,04% -10,84% 7,30% 11,66% 10,90% 16,86% -18,82% 477,6  

Icatu Vanguarda FIC FI Inflação Curta RF -1,90% -0,82% 8,44% 8,43% 9,39% 4,71% -5,55% 158,9 

Icatu Vanguarda FIC FIRF Inflação Longa Prev -11,13% -11,04% 6,49% 10,86% 10,13% 16,95% -18,90% 608,8 

Icatu Vanguarda CP FIRF LP -1,25% -0,49% 3,85% 5,24% 6,32% 0,54% -1,37% 464,2 

Icatu Vanguarda Pré-Fixado FIRF LP -1,09% 0,98% 14,74% 13,14% 13,64% 10,52% -9,53% 316,6 

Icatu Vanguarda Absoluto FI Prev RF CP -1,72% -1,04% 3,11% 4,69% 5,81% 0,74% -1,84% 399,6 

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

IMA-B -6,97% -6,31% 9,14% 11,40% 11,18% 11,05% -12,68% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Posicionamento 
Icatu Vang FIC FIRF Inflação Curta Prev - (Acesse a página do fundo) 

O fundo Icatu Vanguarda FIC FI Inflação Curta Previdenciário fechou o mês com uma duration de 2,37 anos e yield médio 
2,92%. 

Icatu Seg Privilege Conservador RF FIC FI - (Acesse a página do fundo) 

O fundo Icatu Seg Privilege investe em ativos de crédito privado e também em risco de mercado, através de operações de 
juros.   A volatilidade anualizada média histórica é de aproximadamente 0,30% a.a. O fundo fica investido entre 30% e 40% 
do PL em crédito privado, podendo chegar a no máximo 50% do PL. No risco de mercado, a gestão prioriza a alocação 
quando há alta convicção das posições investidas / cenário, o que minimiza a volatilidade e otimiza as chances de geração 
de alfa. Em risco de crédito, o racional é o mesmo para o mandato global da gestora, investindo apenas em ativos de 1ª 
linha / high grade. 

 

Icatu Vang FIC FIRF Inflação Longa Prev - (Acesse a página do fundo) 

Icatu Vanguarda Inflação Longa fechou o mês com uma duration de 12,40 anos e yield médio 4,41%. 

 

Icatu Vang FIC FI Inflação Curta RF - (Acesse a página do fundo) 

Icatu Vanguarda Inflação Curta fechou o mês com uma duration de 2,37 anos e yield médio 2,92%. 

 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/12823627000121
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/16557835000187
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/4228716000100
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=3971
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Icatu Vang Pré-Fixado FIRF LP - (Acesse a página do fundo) 

O fundo tem como objetivo estar sempre pré-fixado "nominal" com uma duration longa. Hoje, a duration do fundo está em 
4,0 anos e a composição está majoritariamente aplicada no DI F23 (49,7% do PL), seguida do DI F25 (46,2%) e DI F27 
(11,5%), estando comprado no DI 24(7,8%).  

 

Atribuição de Performance 
Icatu Seg Classic Conservador FIC FIRF | Icatu Seg Duration FI RF 

O mês de março trouxe forte indício de que ocorrerá uma disseminação global, o que elevou as dúvidas quanto ao período 
sob o qual a economia mundial estará exposta aos seus efeitos. Um evento desse porte, com elevado nível de incerteza 
logo no primeiro trimestre, gera alta dose de pessimismo para o restante do ano, mesmo que a situação seja controlada 
ainda no primeiro semestre. Dessa forma, é difícil imaginar um cenário em que o Brasil consiga reverter o sentimento 
pessimista para 2020. Dessa maneira, ao longo do mês de março, nos concentramos nos mandatos de risco das 
estratégias geridas na Icatu Vanguarda. A gestão segue focada na sua filosofia de investimento: oportunidades com 
relação risco / retorno adequado, foco na preservação de patrimônio, investimento em empesas resilientes e com 
previsibilidade. Os portfolios foram ajustados ao novo cenário de preços e nível de variância. O choque econômico que o 
Coronavírus está causando mudou abruptamente o cenário, neste momento nosso maior foco tem sido estudar os 
potenciais impactos do surto do Coronavírus para os diversos ativos do.  portfólio. Considerando todos os cenários de 
stress testados, os fundamentos de liquidez e disciplina financeira das empresas que compõe o portfólio dos fundos, não 
identificamos nenhum ativo que tenha motivado um desinvestimento por risco de crédito.  

Posicionamento 
Icatu Seg Classic Conservador FIC FIRF - (Acesse a página do fundo) 

Fundo de renda fixa, que se mantém alocado com posição entre 20% e 30% em crédito. O fundo também possui risco de 
mercado, através de operações em juros, com volatilidade histórica de 0,15% ao ano.  

Icatu Seg Duration FI RF 

O fundo Icatu Seg Duration fechou o mês com uma duration de 4,23 anos. 

Atribuição de Performance 
Icatu Vang Absoluto FI Prev RF CP 

Nossa carteira de crédito encerrou o mês de março com, aproximadamente, 64,3% do patrimônio líquido investidos em 
crédito privado em 14 diferentes setores e 65 emissores. A carteira investida em crédito possui atualmente 41,9% do PL 
em debêntures, 9,7% em letras financeiras, 11,6% em FIDC’s, 1,2% em notas promissórias e 35,7% em caixa.  

Posicionamento 
Icatu Vang Absoluto FI Prev RF CP - (Acesse a página do fundo) 

Considerando apenas os 64,3% investidos em crédito privado, o yield médio da carteira é de CDI + 2,34% com uma duration 
de 3,16 anos. Incluindo o caixa na conta do yield temos o fundo encerrando o mês com um yield de CDI + 1,50% e a 
duration em 2,03 anos.  

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=27901
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/5024581000115
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/21494444000109
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Iridium Gestão de Recursos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Iridium Apollo Adv XP Seg FIC FIRF CP - - - - - - - - 

Iridium Titan Adv FIC FI RF CP -0,80% 0,00% - - - 0,47% -0,93% 253,8  

Iridium Apollo FIRF CP Longo Prazo -2,54% -1,84% 2,41% 4,69% - 0,97% -2,63% 1.636,5  

Iridium Pioneer Deb Incentiv FIRF CP -1,86% -1,51% 1,02% 4,51% - 1,17% -2,33% 351,5  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Iridium Pioneer Deb Inc FIRF CP 

No mês de março, o fundo obteve um retorno de -1,86%, ficando aquém do benchmark e do seu objetivo de desempenho. 
Como todos os fundos de renda fixa crédito privado, o Iridium Pioneer também foi impactado pelo movimento de 
reprecificação dos spreads de crédito originado pela crise atual - recomendamos ler nossa carta anexa que traz todos os 
detalhes sobre esse movimento. Temos notado um inicio de melhora na liquidez dos mercados de crédito, porém dado 
as circunstâncias atuais do mercado, a gestão tem priorizado a posição de caixa, que atualmente está em -22,46% do PL. 

 

Segue abaixo a atribuição de performance: Títulos Públicos: +0,03% / Debêntures Lei 12.431: -4,37% / Outras Debêntures: 
0,00% / Títulos Bancários: 0,00% / Outros Ativos: 0,00% / Hedge: +2,59% / Custos: -0,12% 

Posicionamento 
Iridium Pioneer Deb Inc FIRF CP - (Acesse a página do fundo) 

Alocação em Títulos Públicos: 22,46% do PL 

Alocação em Crédito Privado: 77,54% do PL, sendo: Debêntures Lei 12.431: 75,26% / Outras Debêntures: 0,00% / Títulos 
Bancários: 2,28% / Outros Ativos: 0,00% / Hedge: -68,45% 

AAA: 22,26% / AA: 38,80% / A: 5,66% / BBB: 4,32% / BB: 0,00% / B: 0,00% / Sem Rating: 6,49% 

CDI%: 24,74% / CDI+: 0,00% / IPCA+: 75,26% / IGP-M: 0,00% / Pré: 0,00% 

Maior Posição: 5,15% / 5 Maiores Posições: 22,34% / 10 Maiores Posições: 39,09% / Quant. de Emissores Diferentes: 46 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=28981
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Atribuição de Performance 
Iridium Apollo FIRF CP LP 

No mês de março, o fundo obteve um retorno de -2,54%, ficando aquém do benchmark e do seu objetivo de desempenho. 
Como todos os fundos de renda fixa crédito privado, em especial os fundos mais líquidos e com foco em alocação em 
ativos com a mais alta qualidade de crédito, o Iridium Apollo também foi impactado pelo movimento de reprecificação dos 
spreads de crédito originado pela crise atual - recomendamos ler nossa carta anexa que traz todos os detalhes sobre esse 
movimento. Temos notado um inicio de melhora na liquidez dos mercados de crédito, porém dado as circunstâncias 
atuais do mercado, a gestão tem priorizado a posição de caixa, que atualmente está em 22,16% do PL. 

 Segue abaixo a atribuição de performance: Títulos Públicos: +0,07% / Debêntures: -2,64% / FIDCs: +0,03% / Títulos 
Bancários: +0,02% / Outros Ativos: +0,01% / Hedge: +0,03% / Custos: -0,05% 

Posicionamento 
Iridium Apollo FIRF CP LP - (Acesse a página do fundo) 

Alocação em Títulos Públicos: 22,16% do PL 

Alocação em Crédito Privado: 77,84% do PL, sendo: Debêntures: 35,61% / FIDC: 13,27% / Títulos Bancários: 27,41% / Outros 
Ativos: 1,56% / Hedge: -1,30% 

AAA: 12,40% / AA: 53,39% / A: 11,15% / BBB: 0,90% / BB: 0,00% / B: 0,00% / Sem Rating: 0,00% 

CDI%: 52,23% / CDI+: 46,16% / IPCA+: 1,61% / IGP-M: 0,00% / Pré: 0,00% 

Maior Posição: 4,59% / 5 Maiores: 20,31% / 10 Maiores: 32,95% / Quant. de Emissores Dif.: 67 

 

 

JGP Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

JGP Corporate FIC FIRF CP LP - Fd III -4,24% -3,49% 0,50% 3,79% 5,66% 1,48% -4,29% 135,4  

JGP Crédito Prev Adv XP Seg FIC RF CP -3,57% -2,96% - - - 1,33% -3,62% 47,1  

JGP Crédito Adv FIM CP -7,63% -7,19% -2,88% 2,00% - 2,12% -8,13% 202,4  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2897
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Atribuição de Performance 
JGP Corporate FIC FIRF CP LP - Fdr III 

O JGP Corporate registrou, em março, retorno líquido de -4,26%. Importante salientar que o fundo aplica 100% de seu 
portfólio em ativos de crédito privado emitidos no Brasil e o índice de crédito de referência (Idex-CDI) apresentou queda 
de -7,73% no período. Entre os principais detratores de performance do fundo no mês estão os impactos negativos pela 
perda na marcação a mercado nas debêntures de Usiminas – USIM27 (contribuição efetiva de -0,37%), nas debêntures de 
AES Tietê – TIET19 (contribuição efetiva de -0,37%) e nas debêntures de Klabin – KLBNA2 (contribuição efetiva de -0,35%).  

Posicionamento 
JGP Corporate FIC FIRF CP LP - Fdr III - (Acesse a página do fundo) 

O fundo encerrou o mês com 84,3% de seu PL alocado, 133 ativos em carteira de 78 emissores distintos (incluindo 
emissores corporativos, financeiros e títulos estruturados), taxa de carrego da carteira (antes de custos) equivalente a 
CDI+3,06% e prazo médio de 3,33 anos. 

Atribuição de Performance 
JGP Crédito Advisory FIM CP 

O JGP Crédito Advisory registrou, em março, retorno líquido de -7,63%. Importante salientar que o portfólio do fundo é 
composto por aproximadamente 80% em ativos de crédito privado emitidos no Brasil e o índice de crédito de referência 
(Idex-CDI) apresentou queda de -7,73% no período. Além disto, o fundo pode investir até 20% em ativos emitidos no exterior, 
onde o índice de referência, CEMBI-Latam, caiu -15,67% no mês. Entre os principais detratores de performance no mês 
estão os impactos negativos pela perda na marcação a mercado nos bonds de Gol 2025 (contribuição efetiva de -0,64%), 
nos bonds de Avianca 2023 (contribuição efetiva de -0,43%) e nos bonds de Gran Tierra 2025 (contribuição efetiva de -
0,39%). 

Posicionamento 
JGP Crédito Advisory FIM CP 

O fundo encerrou o mês com 72,2% de seu PL alocado, 61 ativos em carteira de 43 emissores distintos (incluindo 
emissores corporativos, financeiros e títulos estruturados), taxa de carrego da carteira (antes de custos) equivalente a 
CDI+3,03% e prazo médio de 3,1 anos. 

Atribuição de Performance 
JGP Crédito Prev Advisory XP Seg FIC RF CP 

O JGP Crédito Previdenciário Advisory registrou, em março, retorno líquido de -3,57%. Importante salientar que o fundo 
aplica 100% de seu portfólio em ativos de crédito privado emitidos no Brasil e o índice de crédito de referência (Idex-CDI) 
apresentou queda de -7,73% no período. Entre os principais detratores de performance no mês estão os impactos 
negativos pela perda na marcação a mercado nas debêntures de BRF – BRFS41 (contribuição efetiva de -0,26%), nas 
debêntures de Smartfit – SMFT24 (contribuição efetiva de -0,25%) e no FIDC Light (contribuição efetiva de -0,25%). 
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Posicionamento 
JGP Crédito Prev Advisory XP Seg FIC RF CP 

O fundo encerrou o mês com 72,2% de seu PL alocado, 61 ativos em carteira de 43 emissores distintos (incluindo 
emissores corporativos, financeiros e títulos estruturados), taxa de carrego da carteira (antes de custos) equivalente a 
CDI+3,03% e prazo médio de 3,1 anos. 

 

Journey Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Journey Endurance Plus Adv FIC FI-Infra RF LP -2,75% -2,23% - - - 2,48% -3,89% 66,0  

Journey Voyager Adv FIC FIRF CP LP -2,60% -1,88% - - - 1,10% -2,70% 24,4  

Journey Expedition Adv FICFIRF CP -2,65% -1,93% - - - 1,09% -2,73% 16,3  

Journey Endurance Deb Incentiv Juros Reais Adv 
FICFI-Infra 

-4,12% -3,22% - - - 12,25% -10,42% 2,1  

Journey Endurance Deb Incentiv FIRF CP -2,96% -2,70% -2,89% - - 1,72% -5,25% 142,8 

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

IMA-B -6,97% -6,31% 9,14% 11,40% 11,18% 11,05% -12,68% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Journey Endurance Plus Adv Infra RF LP 

O Journey Capital ENDURANCE PLUS foi bastante afetado pela crise dos ativos de risco causados pelo impacto do Corona 
vírus eclodindo em todo mundo. A carteira de crédito sofreu  uma abertura uniforme nos ativos com o spread médio indo 
de 135bp para 207bp ao fim do mês. Em adicional, iniciamos o mês com uma posição residual nos juros, parte de nossa 
estratégia de não hedgear todo o risco de juros do fundo. Diante de um movimento violento na curva de juros onde tivemos 
dois dias em um espaço de uma semana com aberturas da ponta longa de mais de 100bp, nossa exposição residual  

resultou em perdas significativas na cota. Parte desse movimento já se reverteu e esperamos a continuidade disso na 
medida que a volatilidade dos mercados retorne a níveis normais. 
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Posicionamento 
Journey Endurance Plus Adv Infra RF LP - (Acesse a página do fundo) 

O fundo segue com uma carteira composta de poucos ativos bem selecionados e com o duration mais alto que nos meses 
anteriores. Ademais seguimos com uma exposição aos juros reais que contribui para um melhor carrego e permite 
monetizarmos uma possível queda de juros, além de reverter o movimento incorrido em março. Dependendo do mercado 
podemos zerar ou aumentar essa posição durante o mês.   

Atribuição de Performance 
Journey Voyager Adv FIC FIRF CP LP 

O Journey Capital VOYAGER foi afetado pela crise dos ativos de risco causados pelo impacto do Corona vírus eclodindo 
em todo mundo. Mesmo com um mix de ativos líquidos e íliquidos, os papéis do fundo tiveram uma abertura média de 
180 bp. Procuramos realizar pequenas vendas no meio do mês com o intuito nos posicionarmos mais em caixa, seguindo 
a estratégia de suavizar as oscilações do mercado. Com isso, o fundo performou negativamente no mês. 

Posicionamento 
Journey Voyager Adv FIC FIRF CP LP - (Acesse a página do fundo) 

O fundo está bem posicionado do ponto de vista de carrego e carteira. Estamos atentos ao comportamento do mercado 
com intuito de realizar ajustes pontuais e troca de algumas classes de papéis. 

Atribuição de Performance 
Journey Endurance Deb Inc Juros Reais Adv Infra 

O Journey Capital ENDURANCE JUROS REAIS foi bastante afetado pela crise dos ativos de risco causados pelo impacto 
do Corona vírus eclodindo em todo mundo. O fundo naturalmente tem uma exposição aos juros reais na parte mais curta 
da curva. Com o movimento violento na curva de juros onde tivemos dois dias em um espaço de uma semana com 
aberturas da ponta longa de mais de 100bp, a cota do fundo recuou de forma rápida. Em adicional, a carteira de crédito 
sofreu uma abertura uniforme nos ativos com o spread médio indo de 130bp para 206bp ao fim do mês 

Posicionamento 
Journey Endurance Deb Inc Juros Reais Adv Infra - (Acesse a página do fundo) 

Seguimos agora mais exposto aos juros longos, monitorando a evolução do mercado e eventualmente reduzindo a 
exposição na medida que monetizarmos ganhos no fundo. Não antecipamos mudanças na carteira de crédito que deve 
seguir estática nas próximas semanas.  
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Kinea Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Kinea RF Absoluto FI LP -1,05% -0,42% 4,33% 5,66% - 1,01% -1,24% 12.259,7  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Kinea RF Absoluto FI LP 

Resultado foi negativo em juros. Passamos de posições mais longas para mais curtas no Brasil e México. Redução da 
atividade e queda das commodities devem compensar impacto do câmbio. Assim, juros devem seguir caindo no México 
e permanecerem baixos no Brasil.  

Em crédito os spreads abriram. Em média, saíram de CDI+1,20% para CDI+3,20% aa. Além dos impactos da pandemia, 
vimos o mercado diminuindo posições para fazer liquidez. Continuamos confortáveis com a qualidade dos emissores da 
carteira: empresas líderes, alocações relevantes em setores defensivos (elétrica e saneamento) e operações próprias com 
garantia. Em relação à liquidez do mercado, vemos o BC engajado tanto viabilizar compras diretas, como em facilitar a 
compra via sistema bancário. 

Posicionamento 
Kinea RF Absoluto FI LP - (Acesse a página do fundo) 

Durante o mês concentramos nossas posições em juros curtos e intermediários no Brasil e no México. 

Permanecemos com 30% do fundo em títulos de crédito privado. Estamos confortáveis com a qualidade dos emissores 
da carteira: empresas líderes, alocações relevantes em setores defensivos e operações próprias com garantia.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800680


 
 
 

41 

   ABRIL 2020 

Mongeral Aegon Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Mongeral Aegon RF Fundo de Investimento -0,83% -0,23% 4,02% 5,24% 6,47% 0,53% -0,93% 280,6  

Mongeral Aegon Prev XP Seg Adv FIRF CP -0,29% 0,23% - - - 2,18% -0,94% 53,3  

Mongeral Aegon CP FIRF LP -3,26% -2,80% 0,78% 3,74% 5,40% 1,16% -3,31% 97,0  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Mongeral Aegon CP FIRF LP 

O fundo MA Crédito Privado registrou queda de 3,25% em março, impactado principalmente pelo desempenho das 
debêntures que tiveram uma queda bastante significativa no mês. Ainda assim, comparado ao Índice de Debêntures da 
Anbima indexadas ao CDI (IDA-DI), tivemos uma performance superior em 1,61% (-3,25% vs -4,87%).  

Posicionamento 
Mongeral Aegon CP FIRF LP - (Acesse a página do fundo) 

No universo de empresas que compõem nosso portifólio, entendemos que na média nossas empresas estão em 
condições financeiras bem favoráveis para atravessar a crise. Analisamos os impactos da crise atual caso a caso, de 
acordo com os setores de atuação, e as medidas adotadas por cada companhia. Diante disso, avaliamos como baixa a 
possibilidade de um default em um de nossos emissores no curto prazo. No médio prazo estamos monitorando os efeitos 
das medidas anunciadas pelo Governo. Para o longo prazo, nossa expectativa é de retomada de crescimento com 
empresas mais fortes após a crise. Além disso, o novo nível de preços oferecerá retorno bem mais atrativos aos 
investidores. 

Atribuição de Performance 
Mongeral Aegon RF FI 

O fundo MA Renda Fixa registrou queda de 0,83% em março e acumula perdas de 0,23% em 2020. A principal perda veio 
do book de crédito, que sofreu bastante ao longo do mês. No início do mês, no auge do estresse dos mercados, optamos 
por zerar a posição comprada em inflação implícita, que gerou bons ganhos para o fundo. A posição direcional em juros 
reais intermediários também foi zerada, após perdas no início do mês, e iniciamos posições aplicadas em juros nominais 
curtos por entender que existe espaço para continuidade do ciclo de afrouxamento monetário. 
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Posicionamento 
Mongeral Aegon RF FI - (Acesse a página do fundo) 

Com as recentes mudanças na carteira, o risco de mercado do fundo está concentrando em posições aplicadas em juros 
nominais curtos, que captaram o último movimento de queda da taxa Selic, e seguimos na expectativa de movimentos 
adicionais. Mantivemos um percentual da carteira para operações a termo, sem risco direcional, com alta probabilidade 
de antecipação, dada a alta volatilidade dos mercados. 

 

 

Polo Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Polo Crédito Corporativo Adv FIRF CP LP -0,66% 0,11% 4,75% - - 0,41% -0,83% 252,0  

Polo High Yield I FIC FIM CP -11,96% -11,46% -8,33% -0,18% 4,03% 5,35% -12,78% 141,2  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Polo High Yield I FIC FIM CP 

O fundo apresentou queda relevante no trimestre, em função da correção observada em todos os ativos de risco durante 
a presente crise do Covid-19. O fundo tinha uma exposição de 80-85% do PL, sendo metade no mercado de bonds e 
metade no mercado local.  

Os bonds coorporativos que cobrimos tiveram quedas entre 10% e 70% no 1º trimestre, sendo que obviamente alguns 
setores foram bem mais afetados do que outros.  A mensagem é que renda fixa registrou queda de preço digna de 
mercado acionário. 

O mercado de renda fixa local também sofreu bastante, com pressão de venda bastante acentuada por conta de fundos 
com resgates curtos (D+1, por exemplo) e que se tornaram vendedores forçados. 

Em resposta ao quadro de crise, primeiramente, começamos a vender posições que já estavam em preços altos e nas 
quais havíamos gerado bons resultados. coube-nos identificar quais companhias seriam realmente afetadas a ponto de 
motivar uma venda de posição a preços descontados, quais posições deveríamos manter (integral ou parcialmente) e 
quais ativos ainda tinham preços resilientes e que poderiam oferecer oportunidade de fazer liquidez. 
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Posicionamento 
Polo High Yield I FIC FIM CP - (Acesse a página do fundo) 

A exposição atual do fundo é ~27% em bonds e ~39% em papéis locais. 

O momento é de cautela mas também de captura de oportunidades.  

Cautela é importante pois os riscos aumentaram para todos os agentes econômicos e, pelo fato de que essa crise e seus 
impactos têm quantificação muito mais difícil do que crises puramente financeiras.  

No entanto, há oportunidades. Companhias que têm alta probabilidade de operar normalmente no pós-crise estão 
negociando com yields bastante expressivos. 

A beleza de renda fixa é que o vencimento do papel obriga o emissor a efetuar o pagamento a par. Portanto, os retornos 
nos papéis curtos podem ser obtidos a despeito da velocidade de recuperação do mercado, considerando que a análise 
de crédito esteja correta. 

 

Porto Seguro Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Porto Seguro Juro Real FIC RF LP -6,77% -6,18% 9,55% 11,53% 11,02% 12,01% -12,85% 112,0  

Porto Seguro Clássico FIC RF LP 0,21% 1,09% 6,51% 6,72% 7,24% 0,96% -0,59% 2.015,6  

Porto Seguro FI Ref DI CP -1,95% -1,28% 2,58% 4,51% 5,84% 0,86% -2,03% 1.308,7  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

IMA-B -6,97% -6,31% 9,14% 11,40% 11,18% 11,05% -12,68% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Porto Seguro Juro Real FIC RF LP 

Em março o fundo Juro Real FIC RF rendeu -6,77%, desempenho mais favorável que seu benchmark (IMA-B), que 
apresentou rentabilidade de -6,97%. Dentre as componentes do índice, a parcela das NTN-Bs  longas voltou a ser o 
destaque negativo no mês. Este comportamento prejudicou nossa carteira (mais alongada), porém conseguimos 
adicionar alpha através de atuações táticas feitas no decorrer do mês, aproveitando-se de boas oportunidades que 
surgiram.O mês teve forte volatilidade, com altas de taxas expressivas. Como tínhamos espaço de risco em nosso 
mandato, incrementamos nossa carteira de NTN-Bs quando julgamos que os prêmios estavam exagerados, tanto nos 
papéis mais curtos quanto nos mais longos.  

Apenas como exemplo, a NTN-B vencimento 2050, referência para a renda fixa no Brasil, após fechar o mês de fevereiro 
com uma taxa ao redor de IPCA+3,50%a.a., em meados de março chegou a ser negociada a IPCA+5,30%a.a. no momento 
de maior nervosismo, e fechou o mês ainda em patamar atrativo, a IPCA+4,56%a.a.. 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2885
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Posicionamento 
Porto Seguro Juro Real FIC RF LP - (Acesse a página do fundo) 

Deveremos continuar com essa posição alongada com relação ao benchmark IMA-B. Os papéis mais curtos já apresentam 
taxas mais comprimidas, e em nosso julgamento os papéis intermediários e longos são os que apresentam mais prêmio. 
Naturalmente, com a enorme incerteza ainda presente, aliado à perspectiva de novas reduções da taxa Selic nos próximos 
meses, o fundo ainda poderá apresentar grandes oscilações e possivelmente novas perdas no curto-prazo. Entretanto, 
para um horizonte de médio a longo prazo, compatível com este produto, estamos construindo agora uma carteira que no 
nosso entendimento será vencedora. 

Atribuição de Performance 
Porto Seguro FI Ref DI CP 

Diante de um cenário de alta volatilidade, o mercado de crédito passou por um movimento técnico muito forte e baixa 
liquidez. Se a crise do corona vírus afetou até os títulos soberanos americanos, não seria diferente por aqui. Por alguns 
dias, vários ativos ficaram sem preço e os poucos negócios foram de vendas forçadas em papéis de curto prazo, de boas 
empresas e em níveis de spreads compatíveis com créditos de alto risco. Vimos aberturas expressivas e olhando uma 
amostra ampla de debêntures marcada na ANBIMA, os movimentos das curvas de precificação foram na ordem de 30% 
do CDI no “% do CDI” e de 2%a.a. no “CDI+” respectivamente. As cotas refletem a abertura dos spreads nos ativos de crédito 
privado, que foi generalizada. Como a carteira do fundo é formada unicamente por ativos high grade, podemos dizer que 
praticamente todos os ativos foram impactados, tendo em vista que diante do cenário de stress são ativos com mais 
liquidez e risco de crédito mais atrativos. Deste modo, passada essa fase mais aguda, o mercado deverá diminuir a 
volatilidade e, neste momento, a carteira mais conservadora tende a se beneficiar. Vale lembrar que, ainda estamos em 
um período nebuloso e de incertezas. 

Posicionamento 
Porto Seguro FI Ref DI CP - (Acesse a página do fundo) 

O Ministério da Economia e o Banco Central entraram em campo, e uma série de medias fiscais, monetárias e 
macroprudenciais foram anunciadas, essas medidas têm grande potencial de quebrar a espiral negativa do mercado de 
crédito privado. A forte onda de marcação a mercado afetou negativamente o preço de grande parte dos ativos, mas na 
medida em que a crise seja controlada, a tendência é de recuperação dos resultados. Temos uma carteira diversificada 
em emissores de qualidade, líderes em seus setores e com boa governança. Mesmo com a onda de resgates, mantivemos 
a liquidez do fundo em 15% e o prazo médio em 2,4 anos.  

Atribuição de Performance 
Porto Seguro Clássico FIC RF LP 

Em um mês bastante volátil, com circuit breakers na Renda Fixa e perdas relevantes nos mercados, o fundo rendeu 
0,21%(61% do CDI) e no ano apresenta rentabilidade acumulada de 1,09%(108% do CDI). As atuações táticas na parte 
curva de juros nominais e opções contrabalancearam o portfólio e o destaque negativo foram as posições em NTN-Bs 
longas. Ao longo de março, o epicentro do Coronavírus migrou para Europa e posteriormente para a América, gerando 
temor e momentos de disfuncionalidade nos mercados. Para conter os efeitos recessivos, vimos atuação coordenada, e 
em escala inédita, por parte de Bancos Centrais e Tesouros Nacionais, capitaneada pelo FED que levou os juros norte-
americanos a 0.  

Entretanto, a queda expressiva do PIB local e global é uma realidade inescapável neste ano. Com a aversão ao risco e 
saída de mercados emergentes, o Real depreciou novamente, atingindo mínimas históricas em valor nominal. Nesse 
cenário o BCB cortou juros em 50bps levando a taxa Selic para 3,75% a.a., porém, a curva de juros apresentou movimentos 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2765
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2659
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distintos, encerrando o mês em queda na parte curta e elevando o prêmio na parte longa em razão da aversão ao risco e 
elevação dos gastos púbicos. 

Posicionamento 
Porto Seguro Clássico FIC RF LP - (Acesse a página do fundo) 

Iniciamos o mês de março esperando corte de juros no mercado local, com posições aplicadas na parte curta de juros 
nominal (via derivativos e opções) e em NTN-Bs longas. No começo do mês, as posições mostraram-se acertadas e ao 
primeiro sinal de risk-off e disfuncionalidade, reduzimos as posições e neutralizamos o risco do portfólio, preservando 
capital. Com a redução da volatilidade, cautelosamente retomamos algumas posições, especialmente nos vértices curtos 
da curva e onde ainda enxergamos valor, dado que esperamos quedas adicionais na Selic, que pode chegar em 2,75% a.a. 
Na parte longa da curva, especialmente no juro real, entendemos que o prêmio está atrativo, porém, a piora na perspectiva 
fiscal reduz um pouco nosso apetite 

 

 

Quasar Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Quasar Advantage FIRF CP LP -3,32% -2,58% 0,88% 3,98% - 1,14% -3,38% 1.098,1  

Quasar Advantage Prev XP Seg Adv FIRF CP -3,58% -2,89% 0,87% - - 1,25% -3,64% 94,4  

Quasar FI-Infra RF -1,62% -1,12% -0,35% - - 1,72% -3,00% 83,6  

Quasar Advantage Plus FIRF CP LP -3,72% -2,91% 0,88% - - 1,28% -3,77% 744,8  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Quasar Advantage Prev XPS Adv FIRF CP 

No mês, com a alta volatilidade no mercado e falta de referência de preços tivemos grandes aberturas de spread 
principalmente nas debêntures. Assim, a classe de ativos contribuiu com -3,70% do retorno nominal do fundo. As empresas 
que mais impactaram o retorno foram Eneva, Klabin e Eletrobras. 

Os FIDCs contribuíram com +0,04%, Bancos com +0,08%, o Caixa agregou +0,08% e os custos representaram -0,08% do 
retorno. 

No próximo mês, ainda podemos ver algumas marcações sofrendo, mas acreditamos que o mercado comece a se 
estabilizar com o início das medidas do Banco Central e as tesourarias dos bancos aproveitando as oportunidades no 
secundário. Lembrando que a taxa de carrego está melhor, com carteira diversificadas em títulos de alta qualidade de 
crédito que não vemos possibilidade de default. 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2656
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Posicionamento 
Quasar Advantage Prev XPS Adv FIRF CP - (Acesse a página do fundo) 

O fundo encerrou o mês com 46% do PL em debêntures, 21% em Instituições Financeiras, 8 % em FIDCs. 

Alocação por rating: (AAA) 37%, (AA-/AA/AA+) 38%, 19% nos ratings (A-/A/A+), 2% (BBB+/BBB/BBB-) e 4% sem rating. 
Duration da parcela em crédito: 3,37 anos.   

Os setores mais representativos são: bancos, geração de energia, concessão rodoviária. 

Parcela em liquidez: 25% PL. 

 

 

Atribuição de Performance 
Quasar Advantage Plus FIRF CP LP 

Com a alta volatilidade no mercado e falta de referência de preços tivemos grandes aberturas de spread principalmente 
nas debêntures. Assim, essa classe contribuiu com -3,72% do retorno. Destaque negativo para Dasa, AES Tiete e Usiminas. 
Na parcela de debêntures em IPCA com hedge, representaram -0,08% do retorno. Os FIDCs contribuíram com +0,06%, 
Bancos com +0,07%, Caixa com +0,02% e os custos foram -0,07% do retorno. 

Próximo mês, ainda podemos ver algumas marcações sofrendo, mas acreditamos que o mercado comece a estabilizar 
com o início das medidas do Banco Central e as tesourarias dos bancos aproveitando as oportunidades no secundário. 
Lembrando que a taxa de carrego está melhor, com carteira diversificadas em títulos de alta qualidade de crédito que não 
vemos possibilidade de default. 

Posicionamento 
Quasar Advantage Plus FIRF CP LP - (Acesse a página do fundo) 

O fundo encerrou o mês com 46% do PL em debêntures, 23% em Instituições Financeiras, 12% em FIDCs. 

Alocação em ativos: (AAA) 28%, (AA-/AA/AA+) 41%, (A-/A/A) 19%; (BBB-/BBB/BBB+) 7% e sem rating 5%. Duration da 
parcela em crédito: 3,02 anos. 

Os setores mais representativos são: bancos, gerenciamento de frotas e varejo. 

Parcela em liquidez: 19% PL. 

 

 
 
 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/31506529000105
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800593
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Schroder Investment Management  

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Schroder High Grade Adv FIRF CP -3,29% -2,64% 1,53% - - 1,26% -3,38% 247,7  

Schroder Zurich Prev FIRF -1,36% -0,75% 3,29% - - 0,81% -1,69% 34,9  

Schroder Adv XP Seg Prev FIRF CP** -2,78% -2,11% - - - 1,57% -2,86% 13,0  

Schroder Premium Adv FIRF CP LP - - - - - - - - 

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Schroder Zurich Prev FIRF 

A volatilidade e incerteza relacionada ao Corona vírus se intensificou de forma dramática durante o mês de Março a 
medida que países da Europa e Estados Unidos observaram a escalada significativa dos casos confirmados do vírus. A 
bolsa caiu quase 40% acionando os circuit-breakers diversas vezes, nos mercados de juros o movimento foi semelhante 
e o Real se desvalorizou 16% refletindo a deterioração dos mercados globais. Os Bancos Centrais anunciaram pacotes de 
estímulos monetários e fiscais em proporções recorde para dar suporte a economia. Estavamos neutros em duration e 
aproveitamos momentos de stress para ficar aplicado de forma tática nos juros, as posições de juros e termo tiveram 
contribuição positiva. O mercado de crédito continou a sofrer devido a liquidez reduzida do mercado secundário, 
problemas de marcação a mercado e teve contribuição negativa. 

Posicionamento 
Schroder Zurich Prev FIRF - (Acesse a página do fundo) 

Zeramos as posições táticas aplicadas em juros e mantivemos as posições de inflação, termo e crédito (6% LFs, 25% 
Debêntures, 3% FIDCs).  

Atribuição de Performance 
Schroder High Grade Adv FIRF CP 

O mês de março foi um mês extremamente desafiador para diversas classes de ativos globalmente, incluindo o mercado 
de crédito. Fomos acometidos por uma crise de liquidez de ativos de crédito global, que também atingiu o mercado 
brasileiro em função dos desdobramentos relacionados à COVID-19 e aos resgates na indústria de fundos de crédito e 
renda fixa. Isto fez com que vários papéis tivessem desvalorizações, negociando a taxas muito mais altas que o usual. 
Assim vimos papeis de altissima qualidade de credito que negociavam a CDI + 1% passando a negociar acima de CDI + 
4%. Cabe ressaltar que não houve nenhum evento de crédito ou inadimplência nos créditos investidos. 

 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/27565968000111
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Estamos revisando toda a carteira de crédito, mas não enxergarmos potencial risco de insolvência nas companhias 
investidas até o momento, pois vemos que as empresas estão com passivos alongados e tem reforçado o caixa com 
linhas de curto prazo bancários para passar por este momento de menor geração de caixa. Acreditamos que o momento 
não é de saida do risco e realização de prejuizos. 

Posicionamento 
Schroder High Grade Adv FIRF CP - (Acesse a página do fundo) 

No mês de março tivemos reprecificações no mercado de crédito, que fizeram com os papéis tivessem um desempenho 
abaixo do esperado. Foi um mês bem ativo na negociação de créditos, sempre mantendo o foco nos fundamentos e 
liquidez do fundo. Hoje temos aproximadamente 20% de seu Patrimônio Liquido alocado em caixa, os demais 80% estão 
alocados em 59 emissões/séries diferentes, dentro dos limites esperados e com uma carteira pulverizada.  

Embora o fundo Schroder High Grade tenha ficado abaixo com retorno levemente negativo no mês, hoje o carrego do 
fundo está bem acima do target proposto (105% do CDI) em aproximadamente 130% do CDI.   

 

 

Solis Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Solis Capital Antares Adv CP FIC FIM LP - - - - - - - - 

Solis Capital Antares CP FIC FIM LP 0,46% 1,34% 6,72% 7,25% 8,28% 0,06% 0,00% 109,2  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Solis Capital Antares Adv CP FIC FIM LP | Solis Capital Antares CP FIC FIM LP 

O Solis Capital Antares fechou o mês de março com rentabilidade de 0,46% equivalente a 134,16% do CDI. No ano, o 
retorno acumulado é de 1,34% equivalente a 132,27% do CDI. Em um mês marcado por uma das maioras volatilidades do 
mercado de capitais, o Antares  conseguiu entregar um retorno bastante descorrelacionado daquele esperimentado pela 
indústria de fundos. A evolução positiva da rentabilidade em março em relação a fevereiro se deveu a aquisição de alguns 
ativos com mais prêmio de retorno. 

Pensando no mês de abril, nossa expectativa é de que o fundo volte a entregar um retorno consistente, alinhado com o 
desempenho de março.  

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800610
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Ainda que nossa avaliação seja de que, possivelmente, ainda viveremos um período de maior fragilidade da atividade 
econômica, nosso entendimento é de que a carteira do Antares Advisory está bem protegida. Sua diversificação (57 
FIDCs), a relevante pulverização dos títulos que integram a carteira dos FIDCs investidos (R$ 5.400,00 em média), o prazo 
medio curto dos recebíveis de apenas 42 dias e a subordinação média robusta de 45,51% seguirão permitindo a 
preservação de nossas cotas e a geração de retorno para nossos investidores. 

Posicionamento 
Solis Capital Antares Adv CP FIC FIM LP | Solis Capital Antares CP FIC FIM LP 

A carteira do Antares fechou o mês de março composta por 57 FIDCs e um total de 101 séries investidas. Foram poucas 
as ofertas de FIDCs durante o mês de março e acabamos adquirindo apenas um fundo novo, quando comparado a 
fevereiro.  

 

A maior alocação do Anteres segue sendo nos FIDCs de duplicatas, onde temos alocação em 37 fundos. Entendemos que 
a pulverização das carteiras, a baixa concentração de cedentes e de sacados e o prazo médio curto dos recebíveis 
permitem aos gestores destes fundos a implementação de rápidos movimentos de ajustes, redução de risco em setores 
mais correlacionados com a crise, bem como a diminuição das operações. A subordinação média robusta e acima dos 
mínimos dos regulamentos servirá de proteção para as classes de cotas em que investimos.  

 

 
 
 
 

Sparta Fundos de Investimento 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Sparta Top Prev Adv Icatu FIRF CP -3,46% -2,88% 0,32% 3,52% - 1,21% -3,50% 946,4  

Sparta Premium FIC FI Ref DI CP 0,29% 0,87% 4,93% 5,42% 6,33% 0,06% 0,00% 63,3  

Sparta Top Adv FIC FIRF CP LP -3,67% -3,02% - - - 1,34% -3,71% 38,7  

Sparta Top FIC FI RF CP Longo Prazo -3,71% -3,06% 0,71% 3,84% 5,70% 1,32% -3,75% 1.772,2  

Sparta Max Adv FIC FIRF CP LP -2,97% -2,13% - - - 1,24% -3,14% 56,4 

Sparta Previdência Adv XP Seg FIC RF CP -3,35% -2,68% 0,67% - - 1,22% -3,42% 105,4 

Sparta Deb Incentiv FIRF CP -1,18% -0,40% 0,73% 4,50% - 1,15% -1,89% 402,1 

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 
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Atribuição de Performance 
Sparta Top Adv FIC FIRF CP LP | Sparta Top FIC FI RF CP LP 

Em fevereiro, o Sparta Top teve um retorno de -1089% CDI, composto por um carrego líquido de 121% CDI e -1210% CDI 
de marcação à mercado. O resultado mensal negativo é oriundo do cenário extraordinário que estamos vivenciando, a 
pandemia da Covid-19, que gerou aumento de volatilidade e menor liquidez para os ativos de crédito privado e culminou 
em abertura de spreads, afetando conjunturalmente os fundos de renda fixa da indústria. Apesar da crise, estamos 
confortáveis com o crédito de nossos emissores, bastante concentrados nos ratings AAA e AA, de empresas pouco 
alavancadas e posição de destaque nos segmentos em que atuam. 

Posicionamento 
Sparta Top Adv FIC FIRF CP LP | Sparta Top FIC FI RF CP LP 

No fechamento do mês, o fundo contava com uma posição 27% de caixa, e 73% de carteira de crédito, dividida em 199 
emissões de 120 emissores. A carteira continua com foco em crédito corporativo de empresas de elevada qualidade de 
crédito: 39% rating AAA, 44% AA, 14% A e 3% BBB. A maior posição é de 2,8% em debêntures e letras financeiras do grupo 
Guararapes. A duration consolidada do fundo é de 2,2 anos. 

Atribuição de Performance 
Sparta Prev Adv XPS FIC RF CP 

Em fevereiro, o Sparta MS teve um retorno de -984% CDI, composto por um carrego líquido de 110% CDI e -1093,6% CDI 
de marcação à mercado. O resultado mensal negativo é oriundo do cenário extraordinário que estamos vivenciando, a 
pandemia da Covid-19, que gerou aumento de volatilidade e menor liquidez para os ativos de crédito privado e culminou 
em abertura de spreads, afetando conjunturalmente os fundos de renda fixa da indústria. Apesar da crise, estamos 
confortáveis com o crédito de nossos emissores, bastante concentrados nos ratings AAA e AA, de empresas pouco 
alavancadas e posição de destaque nos segmentos em que atuam. 

Posicionamento 
Sparta Prev Adv XPS FIC RF CP - (Acesse a página do fundo) 

No fechamento do mês, o fundo contava com uma posição de 20% de títulos públicos, 15% de caixa, e 65% de carteira de 
crédito, dividida em 114 emissões de 86 emissores. A carteira continua com foco em ativos de elevada qualidade de 
crédito: 43% rating AAA, 33% AA, 22% A e 2% BBB. A maior posição é de 3,1% em debêntures da Aegea. A duration 
consolidada do fundo é de 2,1 anos. 

Atribuição de Performance 
Sparta Premium FIC FI Ref DI CP 

Em fevereiro, o Sparta Premium teve um retorno de 84% CDI e acumula um retorno de 91% do CDI em 12 meses. Nossa 
estratégia de alocar em fundos com baixo risco de crédito e liquidez D0 nos permitiu continuar entregando um produto 
alinhado com o propósito do fundo e necessidade de nossos cotistas: retorno próximo ao CDI, baixíssimo risco e liquidez 
diária. O resultado mensal mais fraco é função da queda do CDI para o mínimo histórico, o que afeta conjunturalmente os 
fundos similares no mercado. 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32239012000160
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Posicionamento 
Sparta Premium FIC FI Ref DI CP - (Acesse a página do fundo) 

No fechamento do mês, o fundo possuía posição em 3 fundos de investimento, todos com liquidez D0, baixíssimo risco 
de crédito e baixa volatilidade. 

Atribuição de Performance 
Sparta Deb Inc FIRF CP 

Em fevereiro, o Sparta Debêntures Incentivadas teve um retorno de -330% CDI, composto por um carrego líquido de 135% 
CDI e -465% CDI de MTM. O resultado mensal negativo é oriundo do cenário extraordinário que estamos vivenciando, a 
pandemia da Covid-19, que afetou negativamente o valor de diversos ativos financeiros como ações, FIIs e, ainda que em 
proporção muito menor, também as debêntures incentivadas. Nesse contexto, o fundo foi impactado pela abertura de 
spread dos ativos, mas num movimento menos intenso que as debêntures convencionais, pois passaram a negociar num 
nível nominal atrativo, sobretudo para clientes de private e wealth management. Apesar da crise, estamos concentrados 
em emissores AAA e AA, pouco alavancados e com recorrência de receita mesmo no cenário de coronavirus. 

Posicionamento 
Sparta Deb Inc FIRF CP - (Acesse a página do fundo) 

No fechamento do mês, o fundo contava com uma posição 12% de caixa e 88% de carteira de crédito, dividida em 111 
emissões de 76 emissores, sendo 86% do PL em debêntures de infraestrutura. A distribuição por rating é de 29% AAA, 64% 
AA, 5% A e 2% BBB. A maior posição é de 5,1% em debêntures da CPFL Energia. A duration consolidada do fundo é de 2,7 
anos. 

Atribuição de Performance 
Sparta Top Prev Adv Icatu FIRF CP 

Em fevereiro, o Sparta Prev teve um retorno de -1018% CDI, composto por um carrego líquido de 125% CDI e -1143% CDI 
de marcação à mercado. O resultado mensal negativo é oriundo do cenário extraordinário que estamos vivenciando, a 
pandemia da Covid-19, que gerou aumento de volatilidade e menor liquidez para os ativos de crédito privado e culminou 
em abertura de spreads, afetando conjunturalmente os fundos de renda fixa da indústria. Apesar da crise, estamos 
confortáveis com o crédito de nossos emissores, bastante concentrados nos ratings AAA e AA, de empresas pouco 
alavancadas e posição de destaque nos segmentos em que atuam. 

Posicionamento 
Sparta Top Prev Adv Icatu FIRF CP - (Acesse a página do fundo) 

No fechamento do mês, o fundo contava com uma posição de 41% de caixa e 59% de carteira de crédito, dividida em 146 
emissões de 98 emissores. A carteira continua com foco em ativos de elevada qualidade de crédito: 51% rating AAA, 33% 
AA, 14% A e 2% BBB. A maior posição é de 2,8% em debêntures e letras financeiras do grupo Guararapes. A duration 
consolidada do fundo é de 1,9 anos. 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=5041
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800561
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/26710546000120


 
 
 

52 

   ABRIL 2020 

SPX Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

SPX Seahawk Adv FIC RF CP LP - - - - - - - - 

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
SPX Seahawk Adv FIC RF CP LP 

No cenário externo, a epidemia do coronavírus evoluiu rapidamente, se tornando uma questão global. Um salto no número 
de casos críticos levou vários governos a adotarem medidas restritivas de distanciamento social, cujos efeitos 
econômicos são brutais e ainda bastante subestimados pelo mercado. Estamos mais pessimistas, tanto pelo tamanho 
do impacto na economia, quanto pela velocidade da recuperação. A questão fundamental agora é como controlar o vírus, 
de forma que a economia global possa voltar aos trilhos. Esse contexto ainda foi agravado pela guerra de preços de 
petróleo, o que trouxe mais incerteza e volatilidade aos mercados. 

O contexto doméstico ainda tem o agravante fiscal: o choque pega o país numa posição frágil com uma dívida pública 
elevada, déficits primários sequenciais antes da crise e num ambiente político difícil, em que o presidente está em 
constante conflito com todos os poderes, no momento em que é urgente formar consensos.  O Brasil precisa de um 
relaxamento fiscal esse ano, mas quem vai pagar a conta? 

 

 

SRM Asset 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Exodus 60 FIC FIM CP 0,40% 1,20% 6,44% 7,01% 7,99% 0,07% 0,00% 59,8  

Exodus 90 FIC FIM Credito Privado 0,43% 1,28% 6,77% 7,35% 8,38% 0,07% 0,00% 138,1  

Exodus 360 FIC FIM Credito Privado 0,44% 1,31% 6,97% 7,58% 8,60% 0,07% 0,00% 57,3  

Exodus 180 FIC FIM Credito Privado 0,44% 1,31% 6,99% 7,56% 8,57% 0,07% 0,00% 281,5  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 
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Atribuição de Performance 
Exodus 180 FIC FIM CP - (Acesse a página do fundo) 

O Fundo Exodus 180 FICFIM apresentou variação de +0,44% em março, equivalente à 124,45% do CDI. No acumulado de 
2020, o FUNDO fechou com um resultado de +1,31%, equivalente à 127,46% do CDI. 

O FUNDO apresentou mais um mês de entrega consistente com seu histórico e, por tempo indeterminado, encontra-se 
fechado para novas aplicações. O FUNDO manteve-se aderente ao seu mandato de entrega de performance com 
baixíssima volatilidade. A estratégia de pulverização da carteira de recebíveis, aliada à rigorosa política de crédito, confere 
ao FUNDO um excelente retorno ajustado ao risco. 

 

Exodus 360 FIC FIM CP - (Acesse a página do fundo) 

O Fundo Exodus 360 FICFIM apresentou variação de +0,44% em março, equivalente à 123,69% do CDI. No acumulado de 
2020, o FUNDO fechou com um resultado de +1,31%, equivalente à 126,83% do CDI. 

O FUNDO apresentou mais um mês de entrega consistente com seu histórico e, por tempo indeterminado, encontra-se 
fechado para novas aplicações. O FUNDO manteve-se aderente ao seu mandato de entrega de performance com 
baixíssima volatilidade. A estratégia de pulverização da carteira de recebíveis, aliada à rigorosa política de crédito, confere 
ao FUNDO um excelente retorno ajustado ao risco. 

 

Exodus 90 FIC FIM CP - (Acesse a página do fundo) 

O Fundo Exodus 90 FICFIM apresentou variação de +0,43% em março, equivalente à 120,54% do CDI. No acumulado de 
2020, o FUNDO fechou com um resultado de +1,28%, equivalente à 123,95% do CDI. 

O FUNDO apresentou mais um mês de entrega consistente com seu histórico e, por tempo indeterminado, encontra-se 
fechado para novas aplicações. 

O FUNDO manteve-se aderente ao seu mandato de entrega de performance com baixíssima volatilidade. A estratégia de 
pulverização da carteira de recebíveis, aliada à rigorosa política de crédito, confere ao FUNDO um excelente retorno 
ajustado ao risco. 

Atribuição de Performance 
Exodus 60 FIC FIM CP 

O Fundo Exodus 60 FICFIM apresentou variação de +0,40% em março, equivalente à 113,63% do CDI. No acumulado de 
2020, o FUNDO fechou com um resultado de +1,20%, equivalente à 116,82% do CDI. 

O FUNDO apresentou mais um mês de entrega consistente com seu histórico e, por tempo indeterminado, encontra-se 
fechado para novas aplicações. 

O FUNDO manteve-se aderente ao seu mandato de entrega de performance com baixíssima volatilidade. A estratégia de 
pulverização da carteira de recebíveis, aliada à rigorosa política de crédito, confere ao FUNDO um excelente retorno 
ajustado ao risco. 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2679
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2654
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2716
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Posicionamento 
Exodus 60 FIC FIM CP - (Acesse a página do fundo) 

Optamos por continuar focados em nossa estratégia de pulverização da carteira de recebíveis e gestão conservadora de 
crédito, procurando entregar um resultado consistente próximo a 120% do CDI no ano e com baixíssima volatilidade. 

 

Sul América Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

SulAmérica Excellence Adv FI RF CP -2,34% -1,88% 1,92% 4,27% 5,57% 0,90% -2,41% 30,8  

SulAmérica Fix 100 Plus FI RF -1,59% -2,25% 2,76% 4,82% 6,04% 1,70% -2,48% 275,9  

SulAmérica Deb Incentiv Hedge Adv FIRF CP -2,63% -1,44% - - - 4,16% -4,07% 11,7  

SulAmérica Exclusive FI Ref DI 0,33% 0,95% 5,26% 5,74% 6,62% 0,06% 0,00% 1.454,5  

SulAmérica Excellence FI RF CP -2,04% -1,57% 2,35% 4,51% 5,78% 0,84% -2,12% 498,2 

SulAmérica Prestige Inflatie FIC FIRF -7,47% -8,09% 6,56% 10,27% 10,29% 11,43% -13,64% 350,4 

SulAmérica Prestige Prev FIRF -1,44% -1,87% 2,82% 4,69% 5,89% 1,36% -2,04% 1.079,3 

SulAmérica RF Ativo FI LP -1,21% -0,34% 4,53% 5,42% 6,82% 2,13% -1,97% 867,2 

SulAmérica Prestige Strategie FIC FIRF CP -1,09% -0,92% 3,12% 4,56% 5,77% 0,58% -1,26% 167,4 

SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo -6,92% -7,37% 7,79% 11,14% 11,61% 10,99% -12,83% 1.326,4 

SulAmérica Crédito Ativo FI RF CP LP -2,84% -2,30% 1,58% 4,15% 5,75% 1,08% -2,94% 295,4 

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

IMA-B -6,97% -6,31% 9,14% 11,40% 11,18% 11,05% -12,68% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
SulAmérica RF Ativo FI LP 

Os dados domésticos de atividade já vinham mostrando arrefecimento antes do coronavírus e vinham afetando as 
previsões de PIB para 2020. O avanço da pandemia e suas medidas de contenção colocam uma queda acentuada de PIB 
como cenário base. O cenário de aumento abrupto de volatilidade predominou no mes gerando perdas no fundo. 
Adequamos o portfolio ao longo do mês pra fazer frente a esse novo regime de volatilidade principalmente via redução de 
posições direcionais. O fundo no mês operou com um viés aplicado na parte intermediária da curva, mas a maior parte do 
risco alocado vinhas de posicões estruturais via NTNBs intermediárias e longas e compras de implicitas longas. O fundo 
no mês, nesse contexto, rendeu -1,21% em termos nominais, gerando perdas 155 bps em relacao ao CDI. Tivemos os 
seguintes resultados por estrategia: DI Direcional + Valor Relativo (-102bps); NTNB(-119bps), Implicita Longa(+71bps).  

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2645
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Posicionamento 
SulAmérica RF Ativo FI LP - (Acesse a página do fundo) 

Reduzimos integralmente nossa posicao direcional aplicada em juros reais intermediários e longos, e também a posição 
aplicada em juros nominais curtos (até 24 meses). Mantivemos as estratégias de valor relativo na parte curta e 
intermediária da curva, que se beneficiam de uma migracao dos premios de elevacao de selic dos vertices intermediários 
para prazos mais longos. 

 

 

Atribuição de Performance 
SulAmérica Deb Inc Hedge Adv FIRF CP 

A crise provocada pelo COVID-19 afetou fortemente os ativos como a bolsa, câmbio, juros e teve um forte impacto na 
indústria de crédito. O mês foi marcado por algumas casas que em função de fortes resgates precisaram vender os ativos 
em níveis de preço incompatíveis com a qualidade  de crédito das empresas, provocando uma forte abertura dos spreads 
dos ativos e até mesmo distorção de preços entre ativos com níveis diferentes de risco. Neste contexto, o fundo sofreu 
impacto negativo principalmente na marcação do crédito corporativo indexada ao IPCA e em função da abertura da curva 
de juros. Em nossa visão as medidas adotadas pelo BC até o momento já demonstram alguns efeitos no mercado e 
acreditamos que ao longo das próximas semanas esses impactos serão mais evidentes e com maior intensidade e que 
contribuirão para o ajuste do nível de spread dos ativos.  

Posicionamento 
SulAmérica Deb Inc Hedge Adv FIRF CP - (Acesse a página do fundo) 

O fundo encerrou o mês com alocação de 96,11% do patrimônio em ativos de crédito, sendo 70,12% em debêntures, 
10,40% em CRIs e 15,59% em letras financeiras. 

 

 

Atribuição de Performance 
SulAmérica Inflatie FI RF LP | SulAmérica Prestige Inflatie FIC FIRF 

No mês de março, a crise gerada pela disseminação do Coronavírus se agravou. Perdas de parâmetros de preços nos 
mercados, aversão a risco, risco de recessão e piora nos níveis de crédito espelharam a preocupação dos investidores. 
Governos e bancos centrais mundiais têm atuado na economia tentando estimular o mercado ou ao menos amenizar os 
efeitos da crise. No Brasil, o Banco Central no último COPOM reduziu mais 0,50% da taxa de juros e tem realizado 
intervenções no câmbio. No congresso, medidas fiscais estão sendo discutidas, a preocupação do governo é levar 
recursos para os setores mais vulneráveis da economia. A forte queda no preço dos combustíveis fez com que a inflação 
de curto prazo se precificasse em deflação. Em relação ao IMA-B, tivemos ganhos com a distorção da curva de NTN-B. As 
operações de arbitragem da curva de juros não geraram grandes resultados. 

 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800339
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800765
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Posicionamento 
SulAmérica Inflatie FI RF LP - (Acesse a página do fundo) 

Atualmente o fundo está com uma posição próxima ao IMA-B. Temos reduzido nossas posições com viés de diminuição 
de risco. Atualmente, temos diminuído a alocação dos vencimentos mais longos (2050~2055) e alocando nos 
vencimentos intermediários (2030~2040). 

SulAmérica Prestige Inflatie FIC FIRF - (Acesse a página do fundo) 

Atualmente o fundo está com uma posição próxima ao IMA-B. Temos reduzido nossas posições com viés de diminuição 
de risco. Atualmente, temos diminuído a alocação dos vencimentos mais longos (2050~2055) e alocando nos 
vencimentos intermediários (2030~2040). Temos uma pequena posição em IGP-M e em crédito privado indexado ao IPCA. 

 

 

Atribuição de Performance 
SulAmérica Crédito Ativo FI RF CP LP 

A crise provocada pelo COVID-19 afetou fortemente os ativos como a bolsa, câmbio, juros e teve um forte impacto na 
indústria de crédito. O mês foi marcado por algumas casas que em função de fortes resgates precisaram vender os ativos 
em níveis de preço incompatíveis com a qualidade  de crédito das empresas, provocando uma forte abertura dos spreads 
dos ativos e até mesmo distorção de preços entre ativos com níveis diferentes de risco. Neste contexto, o fundo sofreu 
impacto negativo principalmente na marcação do crédito corporativo da carteira. Em nossa visão as medidas adotadas 
pelo BC até o momento já demonstram alguns efeitos no mercado e acreditamos que ao longo das próximas semanas 
esses impactos serão mais evidentes e com maior intensidade e que contribuirão para o ajuste do nível de spread dos 
ativos. Com isso os ativos de primeira linha deverão ser os maiores beneficiados. Com o nível de marcação atual significa 
que se os preços ficarem estáveis a rentabilidade daqui até o vencimentos dos ativos será muito mais alta em relação ao 
início deste ano. 

Posicionamento 
SulAmérica Crédito Ativo FI RF CP LP - (Acesse a página do fundo) 

Como posicionamento, o fundo encerrou o mês com alocação de 77,12% em crédito privado, com alocação de 2,14% em 
CRI, 52,29% em debêntures, 0,57% em FIDC, 18,35% em Letras Financeiras e 3,77% em Notas promissórias. 

 

 

Atribuição de Performance 
SulAmérica Prestige Strategie FIC FIRF CP 

Em março, o mercado de crédito privado sofreu com a abertura das taxas dos ativos. Por conta de resgates, a corrida por 
liquidez fez com que ativos de qualidade tivessem marcações distorcidas para ativos de crédito corporativo e de uma 
forma menor para emissores financeiros. Medidas adotadas pelo Banco Central já começaram a surtir efeito no mercado 
e ao longo das próximas semanas esses impactos serão mais efetivos. Temos viés de reduzir nossa exposição, e em um 
segundo momento aproveitar as taxas de carregamento que atualmente estão altas. Temos preferência por ativos de 
crédito de primeira linha e de instituições financeiras. 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2138
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/13768597000160
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2617
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Posicionamento 
SulAmérica Prestige Strategie FIC FIRF CP - (Acesse a página do fundo) 

Estamos alocados 70,85% (de 75,52% no mês antorior) em crédito privado, sendo 46,73% em emissores financeiros e 
24,12% em emissores corporativos. 

Atribuição de Performance 
SulAmérica Fix 100 Plus FI RF | SulAmérica Prestige Prev FIRF 

No mês de março, a crise gerada pela disseminação do Coronavírus se agravou. Perdas de parâmetros de preços nos 
mercados, aversão a risco, risco de recessão e piora nos níveis de crédito espelharam a preocupação dos investidores. 
Governos e bancos centrais mundiais têm atuado na economia tentando estimular o mercado ou ao menos amenizar os 
efeitos da crise. No Brasil, o Banco Central no último COPOM reduziu mais 0,50% da taxa de juros e tem realizado 
intervenções no câmbio. No congresso, medidas fiscais estão sendo discutidas, a preocupação do governo é levar 
recursos para os setores mais vulneráveis da economia. A forte queda no preço dos combustíveis fez com que a inflação 
de curto prazo se precificasse em deflação. O mês de março foi bastante negativo para os fundos. Tivemos perdas 
significativas que decorreram dos ativos de crédito privado e das nossas posições em inflação de curto prazo.  As 
operações de arbitragem da curva de juros não representaram ganhos ou perdas significativas no nosso resultado.  

Posicionamento 
SulAmérica Fix 100 Plus FI RF | SulAmérica Prestige Prev FIRF 

Temos algumas arbitragens na curva de juros que se beneficiam com a alta dos juros longos e estamos diminuindo nossa 
exposição em inflação de curto prazo. 

 

 

Valora Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Valora Guardian Adv FIC FIM CP 0,25% 1,06% 6,19% 6,78% 7,78% 0,11% -0,03% 179,2  

Valora Absolute FIRF CP Longo Prazo -2,73% -1,97% 2,26% 4,65% 6,03% 1,02% -2,80% 136,5  

Zurich Valora Prev FI RF CP -3,70% -3,47% 1,60% - - 1,90% -3,90% 23,0  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 
 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/19959552000150
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Atribuição de Performance 
Valora Absolute FIRF CP LP 

O Valora Absolute rendeu -2,73% em março. Desde o início do fundo, em janeiro de 2009, é a primeira vez que ele termina 
o mês com rentabilidade negativa. Isto já demonstra a dimensão da crise que estamos enfrentando. Depois de um 4T19 
com fortes aberturas de taxas, janeiro e fevereiro de estabilização, a expectativa era de um mês de março consolidando a 
estabilização das taxas e a recuperação dos fundos líquidos de crédito privado. O que se viu foi o oposto, a maior crise em 
décadas fez com que debêntures AAA passassem a serem negociados a taxas não condizentes com seu risco de crédito, 
como CDI + 3% a.a. Esta taxa reflete muito mais uma falta de liquidez do mercado. Quando fundos com mais de bilhão de 
PL e prazo de resgate muito curto precisam pagar uma quantidade alta de resgates e não possuíam caixa adequado eles 
foram ao mercado se desfazer de ativos a qualquer preço. Como a métrica da ANBIMA é precificar de acordo com os 
negócios feitos, todos os donos destes papéis são afetados. O ponto positivo é que não vemos nenhum risco de crédito, 
ao contrário, os ativos que as as taxas mais aumentaram foram justamente os de melhor crédito pois são os mais líquidos 
devido ao porte da empresa emissora e o grande volume da emissão primária. 

Posicionamento 
Valora Absolute FIRF CP LP - (Acesse a página do fundo) 

O portfólio encerrou o mês composto por 13,7% em fundos líquidos, 9% em títulos públicos, 4,3% em emissões bancárias, 
52% em debêntures, 8,3% em FIDCs, 5,3% em notas promissórias, 2,6% em CRIs  e 4,5% em CRAs. O momento atual e de 
fazer caixa para enfrentar a crise, mas as taxas estão com tanta gordura que fizemos algumas operações de compra em 
ativos com baixíssimo risco e que trouxeram o aumento do accrual da carteira. 

 

Atribuição de Performance 
Valora Guardian Adv FIC FIM CP 

O Valora Guardian Advisory rendeu 0,25% (73,9% do CDI) em março. Depois de vários esforços da gestão o fundo vinha 
aumentando seu prêmio. Enquanto em janeiro o fundo entregou 117% do CDI, em fevereiro tivemos o aumento para 122%, 
e a expectativa era que já em março o fundo atingisse a nova meta de rentabilidade do fundo, 125% do CDI. Ocorre que 
em março houve a maior crise nos mercados em décadas. Todo este problema atingiu o Guardian indiretamente. 
Indiretamente porque os ativos que o Guardian investe, que são FIDCs, não demonstraram nenhum risco de crédito 
relevante até o momento. Eles não possuem marcação a mercado, portanto não possuem volatilidade. Porém o fundo 
matinha parte de seu caixa alocado em fundos líquidos de crédito privado e estes foram bastante afetados negativamente 
pelas marcações a mercado das debêntures. Portando um percentual de 5% do PL do fundo acabou rentabilizando 
negativamente. A gestão está reduzindo a exposição nestes fundos de crédito privado até zerar a exposição, para que não 
ocorra de novo. Diversas oportunidades estão aparecendo com este cenário de taxas estressadas. Compramos FIDCs 
AAA a CDI + 6% e CDI + 4,5%. 

Posicionamento 
Valora Guardian Adv FIC FIM CP - (Acesse a página do fundo) 

A alocação em ativos de crédito representou 93% do PL, dos quais 70,4% em cotas seniores, 15,84% em subordinadas 
mezanino e 6,76% cotas únicas; fundos DI representavam 7% ao final do mês.  

 

 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=3663
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2762
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Vinci Partners 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Vinci Créd Estruturado Selection Adv FIC FIM CP 0,43% 1,30% 6,64% 7,23% 7,02% 0,06% 0,00% 131,3  

Vinci Valorem Adv XP Seg Prev FIM** - - - - - - - - 

Vinci Valorem FI Multimercado -0,92% 0,48% 10,04% 8,34% 9,07% 3,41% -3,65% 825,8  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

IMA-B -6,97% -6,31% 9,14% 11,40% 11,18% 11,05% -12,68% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Vinci Crédito Estrut Selection Adv FIC FIM CP 

O Fundo encerrou o mês com rentabilidade equivalente a 125,4% do CDI (122% do CDI nos últimos 12 meses, e 124% do 
CDI em 24 meses), o que demonstra mais uma vez a resiliência e baixa volatilidade do produto, reforçando nosso 
compromisso com preservação de capital. 

Apesar da turbulência enfrentada pelos mercados no mês, o FIDC Cadeia de Fornecedores seguiu como principal 
contribuidor de performance do Fundo. Devido a sua alocação em recebíveis revolventes e de curto prazo (prazo médio 
de 30 dias), uma das medidas prudenciais implementadas foi concentrar os desembolsos nos sacados que julgamos mais 
bem preparados para atravessar essa crise: por exemplo, temos cerca de 90% do fundo investido em operações com risco 
Vale, Petrobras e em uma multinacional americana do setor de Alimentos. Outra medida tomada foi priorizar os recebíveis 
de menor prazo, para aumentar a flexibilidade de alocação e liquidez do Fundo. 

Com a restrição de crédito pelo qual passa a economia brasileira, temos visto um aumento importante de demanda nas 
operações de recebíveis, o que provavelmente nos permitirá identificar interessantes desarbitragens, além de manter o 
fundo bem alocado ao longo dos próximos meses. 

Posicionamento 
Vinci Crédito Estrut Selection Adv FIC FIM CP - (Acesse a página do fundo) 

Aproximadamente 55-60% do Fundo está investido no FIDC Cadeia de Fornecedores, que opera o desconto de duplicatas 
performadas e confirmadas junto a empresas de grande porte e baixo risco de crédito. Os outros 40% do Fundo estão 
investidos em um portfólio diversificado de FIDCs de terceiros, com diversos tipos de lastros (por exemplo cartão de 
crédito, multicedente/multisacado, crédito consignado, entre outros). Temos hoje 17 diferentes emissores de FIDCs na 
carteira, representando em média 2,5% do PL cada um, em cotas seniores e com elevado grau de subordinação. Nossa 
carteira de FIDCs multicedente/multisacados, por exemplo, possui em média 48% de subordinação, o que gera um 
confortável colchão para absorver eventuais perdas causadas pela desaceleração da economia. 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2653
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Votorantim Asset 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Votorantim Inflation FIC RF -1,79% -0,63% 8,94% 8,77% 9,65% 4,69% -5,55% 90,4  

Votorantim FIC FI Icatu Seg Legacy RF Prev CP -1,37% -0,76% 2,99% 4,51% 5,69% 0,57% -1,45% 84,0  

Votorantim FI Eagle RF Longo Prazo -1,64% -0,93% 3,56% 5,01% 6,25% 0,90% -1,79% 472,0  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

IMA-B -6,97% -6,31% 9,14% 11,40% 11,18% 11,05% -12,68% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Votorantim FI Eagle RF LP 

Os preços de mercado antecipam uma piora significativa dos fundamentos da economia brasileira. No entanto, apesar de 
toda a incerteza, acreditamos que o ambiente de crescimento baixo deve ser acompanhado por um longo período de juros 
baixos tanto no Brasil, como no exterior. O maior risco é o descontrole fiscal que pode acontecer se as políticas de combate 
ao COVID-19 não forem bem formuladas.  No mercado de crédito privado, a baixa liquidez do mercado secundário em 
momentos de alta incerteza, gera uma pressão vendedora especialmente sobre os papeis high grades, que são os que 
tem maior volume de negociação. No entanto, trata-se, por ora, de um ajuste majoritariamente técnico e que não possui 
grande distinção entre diferentes setores.  

Posicionamento 
Votorantim FI Eagle RF LP - (Acesse a página do fundo) 

O Fundo Eagle teve perdas nas suas posições aplicadas nos títulos locais de renda fixa. Apesar de reduzirmos estas 
posições, mantivemos posições aplicadas na parte intermediária da curva de juros local.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2473
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Western Asset 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Western Asset RF Ativo FI -0,79% 0,41% 6,34% 6,97% 7,79% 2,93% -2,76% 2.105,4  

Western Asset Total Credit Adv FIC FIRF CP -2,61% -1,95% 2,02% - - 0,95% -2,65% 97,0  

Western XP Seg FIRF Prev** -2,24% -1,38% - - - 4,16% -3,61% 4,0  

Western Asset Icatu RF Ativo Prev FIC FI -0,22% 0,67% 4,41% 4,36% - 3,03% -2,68% 3,6  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Western RF Ativo FI 

No mês de março, o mercado local apresentou uma alta volatilidade, seguindo o aumento da percepção de risco dos 
investidores globais por conta da propagação do surto de Coronavirus. Os números na Europa assustaram os investidores 
que passaram a refletir em preços de ativos uma grande probabilidade de recessão global. Como contraponto à essa 
piora, Governos e BCs anunciaram medidas para atenuar os impactos econômicos da crise. Entre outros, FED cortou sua 
taxa básica de juros para próximo a zero e implementou um pacote de compra de ativos para prover liquidez para os 
mercados. Do lado Fiscal, houve a aprovação de um pacote de 2 trilhões de dólares como forma de socorrer a economia 
americana. Localmente, o BC também cortou juros e diversas medidas de suporte a empresas e cidadãos foram 
anunciadas. As curvas de juros locais apresentaram um aumento de sua inclinação, com a parcela mais curta embutindo 
expectativas de mais cortes de juros como forma de estímulo para a economia, porém, com a parcela mais longa subindo, 
em resposta ao aumento da percepção de risco. Essa abertura de taxas longas prejudicou a performance, assim como a 
abertura dos prêmios dos ativos de crédito. 

Posicionamento 
Western RF Ativo FI - (Acesse a página do fundo) 

O fundo manteve seu posicionamento aplicado em taxas de juros reais e nominais, com diversificação entre as parcelas 
curtas e longas das curvas de juros. Apesar do aumento intenso da volatilidade, o quadro de desaceleração econômica 
indica taxas de juros mais baixas por mais tempo, dessa forma, esperamos que com a eventual acomodação do cenário 
de piora, as taxas de juros passem a refletir um ambiente de atividade econômica mais fraca, com inflação mais baixa e 
taxas de juros mais baixas. As posições em crédito, com prêmios bastante interessantes foram mantidas. 

Atribuição de Performance 
Western Icatu RF Ativo Prev FIC FI 

No mês de março, o mercado local apresentou uma alta volatilidade, seguindo o aumento da percepção de risco dos 
investidores globais por conta da propagação do surto de Coronavirus. Os números na Europa assustaram os investidores 
que passaram a refletir em preços de ativos uma grande probabilidade de recessão global. Como contraponto à essa 
piora, Governos e Bancos Centrais anunciaram medidas para atenuar os impactos econômicos da crise. Entre outros, FED 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2594
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cortou sua taxa básica de juros para próximo a zero e implementou um pacote de compra de ativos para suportar os 
preços desses ativos e prover liquidez para mercados que ficaram disfuncionais. Do lado Fiscal, houve a aprovação de um 
pacote de 2 trilhões de dólares como forma de socorrer a economia americana. Localmente, o BC também cortou juros e 
diversas medidas de suporte a empresas e cidadãos foram anunciadas. As curvas de juros locais apresentaram um 
aumento de sua inclinação, com a parcela mais curta embutindo expectativas de mais cortes de juros como forma de 
estímulo para a economia, porém, com a parcela mais longa subindo, em resposta ao aumento da percepção de risco. 
Essa abertura de taxas longas prejudicou a performance. 

Posicionamento 
Western Icatu RF Ativo Prev FIC FI - (Acesse a página do fundo) 

O fundo manteve seu posicionamento aplicado em taxas de juros reais e nominais, com diversificação entre as parcelas 
curtas e longas das curvas de juros. Apesar do aumento intenso da volatilidade, o quadro de desaceleração econômica 
indica taxas de juros mais baixas por mais tempo, dessa forma, esperamos que com a eventual acomodação do cenário 
de piora, as taxas de juros passem a refletir um ambiente de atividade econômica mais fraca, com inflação mais baixa e 
taxas de juros mais baixas. 

 

XP Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

XP ANS FIM CP -1,68% -0,96% 3,33% - - 0,69% -1,78% 296,7  

XP Deb Incentiv Hedge CP FIC FIM LP -1,54% -1,08% 1,47% 4,42% - 1,11% -1,82% 146,0  

XP Deb Incentiv CP FIC FIM -4,53% -3,16% 5,09% 8,26% 8,58% 5,71% -7,30% 805,4  

XP Corporate Plus FIC FIM CP -3,58% -2,94% 2,32% 5,10% 6,61% 1,25% -3,79% 1.340,0  

XP Crédito Estruturado 180 FIC FIM CP -0,02% 1,32% 7,39% 7,87% 9,29% 0,53% -0,26% 1.282,5 

XP Crédito Estruturado 360 Prof FIC FIM CP LP IE 0,57% 1,89% - - - 0,27% -0,03% 523,8 

XP Crédito Estruturado 360 FIC FIM CP 0,41% 1,89% 8,68% 8,98% - 0,50% -0,17% 771,4 

XP Crédito Estruturado Dominus FIC FIM CP 0,52% 2,24% 10,68% 11,02% - 0,59% -0,20% 65,7 

XP Crédito Estruturado 15 FIC FIRF CP LP 0,36% 1,14% 6,13% - - 0,29% -0,24% 230,2 

XP Icatu Horizonte Prev FIC FIRF -1,90% -1,22% 4,40% 5,69% 6,71% 1,78% -2,33% 3.839,6 

XP Horizonte XP Seg FIRF Prev -1,38% -0,74% 5,39% - - 1,44% -1,55% 811,4 

XP Inflação Ref IPCA FI RF LP -3,12% -1,89% 7,94% 8,79% 9,68% 5,42% -6,76% 575,0 

XP Investor FI RF CP LP -2,33% -1,66% 2,64% 4,76% 6,27% 0,89% -2,43% 1.293,0 

XP Macro Juros Ativo XP Seg FIE FIC FIRF** - - - - - - - - 

XP Macro Juros Ativo FIC FIRF LP - - - - - - - - 

XP Ref FI Ref DI CP -0,36% 0,28% 4,37% 5,37% 6,37% 0,27% -0,54% 3.049,7 

XP Seg FI RF CP Prev -2,08% -1,37% 2,55% - - 0,81% -2,14% 40,8 

XP Top CDB FIRF CP 0,29% 0,95% 4,95% 5,68% 6,51% 0,16% -0,10% 39,6 

XP Top CP RF FI LP -2,10% -1,36% 3,13% 5,12% 6,54% 0,82% -2,18% 1.292,5 

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

IMA-B -6,97% -6,31% 9,14% 11,40% 11,18% 11,05% -12,68% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/23872787000187
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Atribuição de Performance 
XP ANS FIM CP - (Acesse a página do fundo) 

O XP ANS FIM CP obteve rentabilidade de -1,68% em março, versus 0,34% do CDI e -4,87% do IDA DI. A performance no 
período foi impactada pela forte abertura dos spreads de crédito observada no mercado doméstico de dívida em 
decorrência da maior aversão ao risco,  em meio a um cenário macroecômico incerto, em função principalmente, da 
pandemia do coronavírus. A carteira de crédito fechou o mês com spread médio de 2,22% sobre o CDI, o que representa 
uma abertura de 1,19% em relação ao fechamento de fevereiro. O portfólio de debêntures com remuneração em spread 
sobre o CDI foi o principal detrator de performance, com retorno de -1,35% para o fundo, seguido da carteira de debêntures 
com remunreação em percentual do CDI com retorno de -0,46% no mês. 

XP Corporate Plus FIC FIM CP - (Acesse a página do fundo) 

O XP Corporate Plus obteve rentabilidade de -3,58% em março, versus 0,34% do CDI e -4,87% do IDA DI. A performance no 
período foi impactada pela forte abertura dos spreads de crédito observada no mercado doméstico e offshore de dívida 
em decorrência da maior aversão ao risco,  em meio a um cenário macroecômico incerto, em função, principalmente, da 
pandemia do coronavírus. A carteira de crédito  fechou o mês com spread médio de 3,25% sobre o CDI, o que representa 
uma abertura de 1,06% em relação ao fechamento de fevereiro. O portfólio de debêntures com remuneração em spread 
sobre o CDI foi o principal detrator de performance, com retorno de -1,60% para o fundo, seguido da carteira de bonds cujo 
retorno foi de -1,53% no mês. 

Posicionamento 
XP ANS FIM CP | XP Corporate Plus FIC FIM CP 

A carteira de crédito do fundo possui duration de 2,0 anos e é composta por 148 ativos de 95 emissores diferentes, 
compondo 75,4% do patrimônio do fundo. Em março, o fundo comprou no mercado primário cotas do FIDC Eletrobras. 

 

 

Atribuição de Performance 
XP Deb Inc CP FIC FIM 

O XP Debêntures Incentivadas obteve rentabilidade de -4,53% em março, versus -1,98% do IMA Geral e -6,04% do IDA 
Infraestrutura. A performance no período foi impactada pela forte abertura dos spreads de crédito observada no mercado 
doméstico de dívida em decorrência da maior aversão ao risco,  em meio a um cenário macroecômico incerto, em função, 
principalmente, da pandemia do coronavírus. A carteira de crédito fechou o mês com spread médio de 1,96%, o que 
representa uma abertura de 0,54% em relação ao fechamento de fevereiro. 

Posicionamento 
XP Deb Inc CP FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

A carteira de crédito do fundo apresenta uma duration de 3,9 anos, sendo composta por 129 ativos de 84 emissores que 
operam em 13 setores distintos. 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800637
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2750
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=7670
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Atribuição de Performance 
XP Crédito Estrut 15 FIC FIM CP LP 

No mês de março o Fundo entregou o retorno de 106% do CDI, com destaque para o livro de Project Finance (IPF). O 
retorno acumulado no ano é de 112% do CDI, e desde o início, é de 112% do CDI. 

Posicionamento 
XP Crédito Estrut 15 FIC FIM CP LP - (Acesse a página do fundo) 

O fundo investe aproximadamente 80% do patrimônio líquido em Tesouro LFT e os outros 20% em determinadas carteiras 
da família XPCE, como o book de Imobiliário, focado em Project Finance (IPF), o book de Crédito Corporativo High Yield 
(CCHY) com garantia real e o book de Securitização (SEC). 

Atribuição de Performance 
XP Crédito Estrut 360 FIC FIM CP 

No mês de março o Fundo entregou o retorno de 121% do CDI. Tal performance ocorreu em virtude do livro de Project 
Finance, que apresentou a rentabilidade de 392,2% do benchmark, em conjunto com a exposição em Crédito Corporativo 
High Yield, com uma rentabilidade de 231,9% do CDI, e por fim, o livro de Securitização com rentabilidade de 230,7% do 
benchmark. O retorno acumulado do fundo no ano é de 186% do CDI, e desde o seu início é de 153% do CDI. 

Atribuição de Performance 
XP Crédito Estrut 180 FIC FIM CP 

No mês de março o Fundo entregou o retorno de -0,022%. Tal performance ocorreu em virtude do livro de Líquidos, com 
rentabilidade de -2,15%, impactado pela abertura dos spreads de crédito dos títulos high grade, em virtude do cenário 
macroeconômico incerto e consequente aversão ao risco. Já o retorno do livro de Project Finance foi de 392,2% do CDI e 
Crédito Corporativo High Yield de 231,9% do benchmark. O retorno acumulado do fundo no ano é de 130% do CDI, e desde 
o seu início é de 142% do CDI. 

Atribuição de Performance 
XP Crédito Estrut 360 Prof FIC FIM CP LP 

O mês de março ficará marcado de maneira peculiar pelo relevante impacto do COVID-19 na economia brasileira em geral, 
atingindo de forma ampla o mercado financeiro. No entanto, inversamente ao movimento geral do mercado, o XPCE 
Profissional (“Fundo”) performou positivamente no mês de março, com rentabilidade líquida para o investidor do Fundo 
de 169,0% do CDI. Isso mostrou (i) a qualidade, resiliência e baixa correlação dos ativos do Fundo entre si e com a 
economia brasileira; (ii) a alocação responsável e cuidadosa do time de gestão, que preza principalmente pelo controle de 
risco dos ativos; (iii) o esforço contínuo do time de gestão em originar novas operações com risco e retorno ajustado para 
os cotistas do Fundo. Em relação aos pontos (i) e (ii) mencionados anteriormente, bastante positivo notar que o XPCE 
Profissional encerrou o mês de março com aproximadamente 70% de seu patrimônio líquido exposto a ativos com liquidez 
entre 6 meses e 2 anos, sendo que, desse valor, aproximadamente 10% são ativos de renda fixa atrelados ao CDI (“Ativos 
Caixa”) e 60% ativos na forma de precatórios federais já expedidos, com senioridade no recebimento, em que a contra 
parte é a União Federal (“Precatórios Federais Expedidos”).  

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800599
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Posicionamento 
XP Crédito Estrut 360 Prof FIC FIM CP LP - (Acesse a página do fundo) 

O restante do patrimônio líquido do Fundo está alocado de maneira diversificada, exposto a ativos como, por exemplo, 
operações de securitização de crédito pessoal, com e sem garantia (loan-to-value médio das carteiras com garantia é de 
60%), com alto grau de pulverização e de proteção de crédito (representada principalmente por subordinação média de 
20%). Quanto ao item (iii) indicado anteriormente, no mês de março o time de gestão concretizou mais uma operação para 
o Fundo com investimento em uma cota sênior de um outro fundo com benchmark de rentabilidade de CDI + 7% (“Nova 
Operação Sênior”).  

 

 

Atribuição de Performance 
XP Crédito Estrut Dominus FIC FIM CP 

No mês de março o Fundo entregou o retorno de 152% do CDI. Tal performance ocorreu em virtude do livro de Project 
Finance, que apresentou a rentabilidade de 392,2% do benchmark, em conjunto com a exposição em Crédito Corporativo 
High Yield, com uma rentabilidade de 231,9% do CDI, e por fim, o livro de Securitização, com rentabilidade de 230,7% do 
benchmark. O retorno acumulado do fundo no ano é de 220% do CDI, e desde o seu início é de 191% do CDI. 

 

 

Atribuição de Performance 
XP Icatu Horizonte Prev FIC FIRF 

O XP Horizonte Prev obteve rentabilidade de -1,90% em março, versus 0,34% do CDI e -5,15% do IDA Geral. A performance 
no período foi impactada pela forte abertura dos spreads de crédito observada no mercado doméstico de dívida, bem 
como pela abertura da curva de juros reais em decorrência da maior aversão ao risco,  em meio a um cenário 
macroecômico adverso, em função principalmente da pandemia do coronavírus. O portfólio de juros reais do fundo, 
composto por NTN-Bs e ativos de crédito indexados ao IPCA foi o principal detrator de performance, com retorno de -
1,15% no mês, já líquido do DAP, seguido da carteira de debêntures com remuneração em spread sobre o CDI, cujo retorno 
foi de -0,69% no período. A carteira de crédito fechou o mês com spread médio de 2,32% sobre o CDI. 

Posicionamento 
XP Icatu Horizonte Prev FIC FIRF - (Acesse a página do fundo) 

A carteira de crédito do fundo representa 37,8% do portfólio e é composta por 145 ativos de 82 emissores distintos, com 
duration de 2,6 anos e exposição média por emissor de 0,5% do patrimônio. Em março, o fundo comprou no mercado 
primário cotas do FIDC Eletrobras. O portfólio de NTN-Bs representa 21,4% do patrimônio, com as principais exposições 
por risco de mercado em 2035, 2050, 2026 e 2022. 

 

 
 
 
 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800756
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Atribuição de Performance 
XPS FIRF Prev 

O XP Seguros FIRF PREV obteve rentabilidade de -1,38% em março, versus 0,34% do CDI e -5,15% do IDA Geral. A 
performance no período foi impactada pela forte abertura dos spreads de crédito observada no mercado doméstico de 
dívida, bem como pela abertura da curva de juros reais em decorrência da maior aversão ao risco,  em meio a um cenário 
macroecômico adverso, em função principalmente da pandemia do coronavírus. O portfólio de juros reais do fundo, 
composto por NTN-Bs e ativos de crédito indexados ao IPCA foi o principal detrator de performance, com retorno de -
0,86% no mês, seguido da carteira de debêntures com remuneração em spread sobre o CDI, cujo retorno foi de -0,58% no 
período. A carteira de crédito fechou o mês com spread médio de 2,66% sobre o CDI. 

Posicionamento 
XPS FIRF Prev - (Acesse a página do fundo) 

A carteira de crédito do fundo representa 30,9% do portfólio e é composta por 120 ativos de 75 emissores distintos, com 
duration de 2,4 anos e exposição média por emissor de 0,4% do patrimônio. Em março, o fundo comprou no mercado 
primário cotas do FIDC Eletrobras. O portfólio de NTN-Bs representa 7,2% do patrimônio, com as principais exposições 
por risco de mercado em vértices longos. 

Atribuição de Performance 
XP Investor FIRF CP LP 

O XP Investor FIRF CP LP obteve rentabilidade de -2,33% em março, versus 0,34% do CDI e -4,87% do IDA DI. A performance 
no período foi impactada pela forte abertura dos spreads de crédito observada no mercado doméstico de dívida em 
decorrência da maior aversão ao risco,  em meio a um cenário macroecômico incerto, em função, principalmente, da 
pandemia do coronavírus. A carteira de crédito fechou o mês com spread médio de 2,30% sobre o CDI, o que representa 
uma abertura de 1,18% em relação ao fechamento de fevereiro. O portfólio de debêntures com remuneração em spread 
sobre o CDI foi o principal detrator de performance, com retorno de -1,41% para o fundo, seguido da carteira de debêntures 
com remunreação em percentual do CDI com retorno de -0,88% no mês. 

Posicionamento 
XP Investor FIRF CP LP - (Acesse a página do fundo) 

A carteira de crédito do fundo possui duration de 2,4 anos e é composta por 150 ativos de 89 emissores diferentes, 
compondo 75,7% do patrimônio do fundo. 

Atribuição de Performance 
XP REF FIRF DI CP 

No mês de março, o XP Referenciado FIRF DI CP rendeu -0,36%, versus 0,34% do CDI. A performance no período foi 
impactada pela forte abertura dos spreads de crédito observada no mercado doméstico de dívida em decorrência da maior 
aversão ao risco,  em meio a um cenário macroecômico incerto, em função, principalmente, da pandemia do coronavírus. 
A carteira de crédito fechou o mês com spread médio de 1,48% sobre o CDI, o que representa uma abertura de 0,80% em 
relação ao fechamento de fevereiro quando o spread médio era de 0,68% sobre o CDI. O portfólio de debêntures com 
remuneração em percentual do CDI foi o principal detrator de performance, com retorno de -0,33% para o fundo no período. 

 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32064950000176
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=3409
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Posicionamento 
XP REF FIRF DI CP - (Acesse a página do fundo) 

O patrimônio do fundo está alocado em LFTs (39%), Debêntures (36%), Letras Financeiras (16%), Notas Promissórias (6%) 
e CDBs (3%). A carteira de crédito apresenta duration de 0,8 ano, sendo composta por ativos de 70 emissores distintos, 
com exposição média de 0,9% do patrimônio por emissor. 

 

Atribuição de Performance 
XPS FIRF CP 

O XP Seguros FIRF CP obteve rentabilidade de -2,08% em março, versus 0,34% do CDI e -4,87% do IDA DI. A performance 
no período foi impactada pela forte abertura dos spreads de crédito observada no mercado doméstico de dívida em 
decorrência da maior aversão ao risco,  em meio a um cenário macroecômico adverso, em função principalmente da 
pandemia do coronavírus. A carteira de crédito fechou o mês com spread médio de 2,65% sobre o CDI, o que representa 
uma abertura de 1,48% em relação ao fechamento de fevereiro. O portfólio de debêntures com remuneração em spread 
sobre o CDI foi o principal detrator de performance, com retorno de -1,77% para o fundo, seguido da carteira de debêntures 
com remunreação em percentual do CDI com retorno de -0,29% no mês. 

Posicionamento 
XPS FIRF CP - (Acesse a página do fundo) 

A carteira de crédito do fundo possui duration de 1,9 anos e é composta por 103 ativos de 77 emissores diferentes, 
compondo 64,5% do patrimônio do fundo. Em março, o fundo comprou no mercado primário cotas do FIDC Eletrobras. 

 

 

XP Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Selection FIC FI RF CP LP -2,49% -1,76% 2,46% 4,90% 6,02% 0,93% -2,57% 683,3  

Selection RF Plus FIC FIM CP LP - - - - - - - - 

Selection Deb Incentiv Hedge FIC FIM CP -1,42% -0,87% - - - 1,18% -2,04% 142,2  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=6355
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/30910166000106
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Atribuição de Performance 
Selection RF Plus FIC FIM CP LP 

No mês de março, o Seletion RF Plus completou 5 meses de histórico. Por não apresentar seis meses de histórico, seu 
retorno ainda não pode ser divulgado. Os destaques positivos de performance foram os fundos XP Crédito Estruturado 
360 Profissional, com foco no investimento em precatórios federais e ativos em situações especiais, e Empírica Lótus, 
com estratégia de investimento em cotas de FIDCs. Vale ressaltar que os ativos de crédito estruturado, como no caso dos 
FIDCs, possuem estruturas capazes de suportar cenários de stress, com o mecanismo de subordinação, e no atual 
ambiente de crise têm sido menos impactados. Por outro lado, os gestores têm focado no crédito em setores menos 
expostos à crise, monitorando diariamente o nível de inadimplência das operações. 

Posicionamento 
Selection RF Plus FIC FIM CP LP - (Acesse a página do fundo) 

O fundo segue sua estratégia de investimento em fundos de crédito arrojado (“high yield”), com as alocações em Augme 
90, XP Crédito Estruturado 360, XP Crédito Estruturado 360 Profissional, Empírica Lótus, Solis Capital Antares e Iridium 
Titan.  

 

 

Posicionamento 
Selection Deb Inc Hedge FIC FIRF CP - (Acesse a página do fundo) 

O fundo teve retorno de -1,42% no mês. Desde o início, acumula -0,31%. As maiores exposições continuam nos fundos de 
debêntures incentivadas com “hedge” das gestoras ARX, XP, Quasar, Iridium, DLM e JGP. Os principais destaques do mês 
foram o fundo da ARX com retorno de -1,03% e da XP com -1,54%. 

Selection FIC FI RF CP LP - (Acesse a página do fundo) 

O fundo teve retorno de -2,49% no mês. Nos últimos 12 meses, acumula 2,46% (45,12% do CDI), contra 5,45% do índice. 
As alocações seguem pulverizadas em estratégias de crédito “High Grade” (fundos de baixo e médio risco de crédito), com 
investimentos em 12 gestoras diferentes, com maiores exposições aos fundos de gestão XP (XP Investor), ARX (ARX 
Vinson e ARX Everest), JGP (JGP Corporate), Polo (Polo Crédito Corporativo) e Iridium (Iridium Titan). Os principais 
destaques do mês foram o Polo Crédito Corporativo com queda de 0,66% e Iridium Titan com retorno de -0,80%. 

 

 
  

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800894
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800702
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2888
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II) Multimercados 

O mês de março foi desafiador para o grupo dos 

multimercados, que tiveram perdas relevantes em sua maioria – 

para alguns casos, a maior queda já tida pelos produtos. O Índice 

de Multimercados da Anbima (IHFA) caiu -6,0% no mês, o pior 

retorno mensal de seu histórico. 

Para muitos gestores, a crise atual é considerada um cisne 

negro: evento bastante imprevisível, que tem potencialmente 

consequências severas. A maioria não previu as proporções que 

a propagação do coronavírus tomaria no mundo e as medidas 

subsequentes de paralisação das economias globais 

(lockdown), que levaram a um sentimento de pânico 

generalizado.  

Entre os fundos de estratégia Macro – cujas teses de investimento são baseadas em cenários 

macroeconômicos – a crise atual criou uma verdadeira neblina diante da visão dos gestores, e os 

horizontes de investimento tiveram de ser encurtados. Esse processo, na ponta, intensificou a queda 

de preços dos ativos de risco. O movimento expressivo de venda dos ativos e desmontagem de 

posições retirou parte da funcionalidade dos mercados.  

No agregado, o retorno médio dos fundos de estratégia Macro foi de -3,1% - amostra de 130 

fundos da indústria – com intervalo de -23,8% a +12,2%. No campo negativo, as principais perdas foram 

em posições compradas em ações, seja no Brasil ou no mundo. Do lado positivo, destacaram-se os 

gestores que mantiveram uma exposição direcional baixa no mercado de ações ou que se anteciparam 

e reduziram a exposição antes da forte deterioração da bolsa. No geral, hoje as posições mais comuns 

entre os portfólios são as que se beneficiam da queda dos juros, nominais ou reais, no Brasil.  

Em linhas gerais, a expectativa dos gestores é de que a volatilidade no mercado se mantenha 

elevada no curto prazo. Por outro lado, após o movimento de queda, muitos fundos tiveram sua 

utilização de risco reduzida, e as opiniões predominantes são de que o nível de preços atuais dos ativos 

já incorpora condições de mercado bastante deterioradas. Nesse sentido, a assimetria está mais 

elevada para uma recuperação dos mercados. 

  

Classes de Fundos 
 

▪ Macro 

▪ Multiestratégia 

▪ Long Short 

▪ Quantitativo / Arbitragem 

▪ Previdência 
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Absolute Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Absolute Alpha Global Adv FIC FIM 0,03% 0,77% - - - 1,80% -1,08% 765,7  

Absolute Hedge FIC FIM -0,52% -0,54% 5,31% 5,68% 8,52% 2,56% -2,61% 694,8  

Absolute Icatu I Prev FIC FIM -1,24% -1,21% 4,77% - - 2,12% -3,06% 137,7  

Absolute Alpha FIC FIM -0,14% 0,20% 5,63% 6,18% 7,56% 0,90% -0,48% 240,6  

Absolute Alpha Global FIC FIM 0,04% 0,79% 7,58% 8,24% 9,02% 1,60% -1,07% 820,2 

Absolute Vertex Adv FIC FIM -1,47% -1,83% 6,59% - - 4,91% -5,24% 852,4 

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Absolute Alpha Global FIC FIM 

O fundo apurou ganhos no livro de Eventos Corporativos, com destaque para as operações offshore, e também na carteira 
de termo. Houve perda no livro Direcional com Assimetria, com destaque negativo para a posição comprada em XP. 

Posicionamento 
Absolute Alpha Global FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

O fundo encontra-se com 15 posições em Eventos Corporativos Offshore, somando 14%, enquanto a parte local possui 1 
posição de 1,5%. O livro Direcional com Assimetria está com 0,9% de exposição, atravé de 1 posição comprada. 

 

 

Atribuição de Performance 
Absolute Hedge FIC FIM | Absolute Vertex Adv FIC FIM 

Em termos de resultado, o fundo teve ganhos com as posições aplicadas nos juros curto e em menor magnitude comprado 
no dólar x real. As perdas derivaram majoritariamente da posição comprada em S&P, visto que as posições compradas 
em bolsa local haviam sido reduzidas no mês anterior.  

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800580
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Posicionamento 
Absolute Hedge FIC FIM | Absolute Vertex Adv FIC FIM 

Aplicado em juros pré em vértices curtos. Pequena posição tática comprada em S&P e comprado em eventos corporativos 
offshore. No livro de moedas não há exposição relevante. 

 

Atribuição de Performance 
Absolute Alpha FIC FIM | Absolute Alpha Global Adv FIC FIM 

O fundo apurou perdas no livro de Eventos Corporativos (com destaque negativo para a operação de Biotoscana) e no 
livro Direcional com Assimetria (com destaque negativo para a posição comprada em XP). No campo positivo, houve 
contribuição da carteira de termo. 

Posicionamento 
Absolute Alpha FIC FIM | Absolute Alpha Global Adv FIC FIM 

O fundo encontra-se com 15 posições em Eventos Corporativos Offshore, somando 3%, enquanto a parte local possui 1 
posição de 1,5%. O livro Direcional com Assimetria está com 0,8% de exposição, através de 1 posição comprada. 

 

 

ACE Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

ACE Capital Adv FIC FIM 1,72% 0,99% - - - 5,69% -4,28% 21,1  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
ACE Capital Adv FIC FIM 

O ACE Capital Advisory completou 6 meses de existência no dia 31/mar. No mês, as principais contribuições vieram de 
renda fixa, com posições aplicadas no pré curto, e de moedas, com a posição comprada em USD. O livro de valor relativo 
deu uma contribuição ligeiramente positiva.  
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Houve perda com a estratégia de renda variável, mas bastante controlada diante do cenário fortemente adverso. O impacto 
do Covid-19 será recessivo e desinflacionário, com praticamente todos os BCs cortando juros e com outras medidas de 
easing, agindo de forma coordenada com os governos (medidas fiscais) na injeção de liquidez nas economias. A economia 
local também deve ser bastante impactada, com queda esperada de 3% do PIB, concentrada no segundo trimestre. 
Seguindo a trajetória deflacionária, esperamos um IPCA de 2% para 2020, devido a brutal queda na demanda, com efeitos 
estendendo para 2021 e IPCA possivelmente abaixo da meta. Isto abre espaço para cortes adicionais na Selic. Embora 
ruidosas, as medidas econômicas do governo são positivas, com pacote anunciado pelo ministro de R$ 750 bi. O que nos 
preocupa é o ambiente político ruidoso com tensão entre o presidente e demais poderes e governos regionais. 

Posicionamento 
ACE Capital Adv FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

O risco do fundo segue adaptado a maior volatilidade dos ativos. A maior exposição da carteira está em posições aplicadas 
em juros nominais, bastante concentrada na parte curta. Adicionamos uma posição comprada em ações (local e offshore), 
mas com risco direcional ainda pequeno. Seguimos buscando adicionar posições em ações de empresas que julgamos 
que a queda de preços foi muito exagerada, mas parcialmente travadas no índice (estamos implementando algumas 
estratégias long&short). O fundo continua comprado em USD (vendido em BRL). A ideia é aproveitar qualquer melhora do 
câmbio (apreciação do real), caso aconteça, para voltar com a posição comprada em dólar em um tamanho mais 
relevante.  Na estratégia de valor relativo, seguimos sem posição relevante. 

 

 

Adam Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Adam Icatu Prev FIC FIM -1,45% -1,53% 3,09% 1,81% 5,34% 7,65% -7,75% 1.067,9  

Adam Macro Strategy Adv FIC FIM 1,79% 5,08% 6,79% 5,21% - 4,08% -2,59% 906,3  

Adam Macro Strategy Adv D60 FIC FIM 1,79% 5,05% 6,76% 4,97% - 4,11% -2,65% 545,9  

Adam Macro Adv FIC FIM 1,03% 3,64% 6,61% 3,95% 6,01% 3,46% -1,48% 591,4  

Adam XP Seg Prev I FIC FIM -1,50% -1,61% - - - 8,26% -7,78% 35,1 

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800822
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Atribuição de Performance 
Adam Icatu Prev FIC FIM 

Resultados positivo para o portfólio moeda. Resultado negativo para os portfólios de bolsa local e juros. 

Posicionamento 
Adam Icatu Prev FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

Terminamos o mês com posição em Renda fixa local, ações e moedas, com limitações da legislação dos fundos de 
previdência privada. 

 

 

Atribuição de Performance 
Adam Macro Strategy Adv D60 FIC FIM | Adam Macro Strategy Adv FIC FIM 

Resultados positivo para os portfólios de moedas e bolsa internacional. Resultados negativos para bolsa local e 
commodities 

Posicionamento 
Adam Macro Strategy Adv D60 FIC FIM | Adam Macro Strategy Adv FIC FIM 

Terminamos o mês com posição long & short no mercado americano, porém com net short via índices globais de ações, 
L&S net long no mercado local. Para o portfólio de moedas, seguimos short em países emergentes contra o Dólar. 

 

 

Atribuição de Performance 
Adam XPS Prev I FIC FIM 

Resultados positivo para o portfólio moeda. Resultado negativo para os portfólios de bolsa local e juros. 

Posicionamento 
Adam XPS Prev I FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

Terminamos o mês com posição em Renda fixa local, ações e moedas, com limitações da legislação dos fundos de 
previdência privada. 

 

 
 
 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/25681955000182
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/30998045000168
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Argo Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Argo LS Adv FIC FIM -3,20% -1,03% 0,59% - - 5,68% -4,58% 22,6  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Argo Long Short Adv FIC FIM 

O Argo LS Adv rendeu -3,20% no mês e -1,0% em 2020. “Estrutura de capital” não teve contribuição relevante. Os resultados 
positivos de Met.GerdauXGerdau e BBDC3xBBDC4 foram absorvidos pela alocação em Americanas ONxPN. As posições 
“INTRA-setoriais” trouxeram resultados negativos. As perdas vieram majoritariamente dos setores de Telecom e 
Financeiro. Apesar de não ter sido suficiente para cobrir o resultado negativo das outras alocações, acertamos nos pares 
dos setores de consumo, saúde, industrial e real state que tiveram resultados positivos. O “INTER-setorial” também teve 
resultado negativo. Contribuíram positivamente, as posições compradas em B3 e Vale x BOVA11. Do lado negativo, o 
destaque ficou para a posição de Ultra contra Hypera. Ultra sofreu após a divulgação dos resultados do 4T19 que foram 
um pouco abaixo do esperado e Hypera andou após a compra da Takeda que foi vista como um bom negócio pelo 
mercado. Nossas posições que antes levavam em conta um cenário de melhoria lenta e gradual da economia brasileira, 
diminuição do desemprego e aumento da renda média, da concessão de crédito e do consumo de bens não duráveis, 
mudou significativamente. 

Posicionamento 
Argo Long Short Adv FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

Nossa carteira, que é bastante dinâmica, atualmente reflete maior preocupação com contração da atividade, aumento do 
desemprego e um fiscal de curto prazo pior (dado aumento de gastos devido à pandemia). No micro, acreditamos que 
empresas mais alavancadas a atividade, como por exemplo, setor de viagens, transportes e restaurantes podem sofrer 
mais e empresas de utilidade pública, de alimentos e de saúde deveriam sofrer menos. De qualquer forma, continuamos 
buscando entre as empresas o diferencial de valuation que pode trazer ganhos a carteira como um todo, fazendo sempre 
a análise relativa. O fundamento continua sendo o foco da nossa construção de portfolio. 

 

 
 
 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800638
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ARX Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

ARX Especial Macro FIC FIM -4,66% -6,74% 1,70% 4,50% 5,67% 10,74% -14,15% 99,6  

ARX Extra FIC FIM -6,28% -7,88% 2,33% 3,24% 4,20% 12,02% -15,58% 85,4  

ARX LS FIC FIM -2,75% -1,51% 4,66% 5,13% 5,36% 3,72% -3,85% 36,2  

ARX Target Inst FIM -1,72% -2,89% 2,32% 4,10% 5,78% 4,70% -6,46% 15,0  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
ARX Especial Macro FIC FIM 

Em linha com a percepção de piora do cenário e da incerteza no quadro global devido ao surto do coronavírus, ainda no 
mês passado, estávamos com posições menores em bolsa local. Ainda assim, a rápida e brutal correção dos ativos de 
risco de maneira generalizada impactou de consideravelmente o portfólio. Algumas posições de juros sofreram com o 
desgaste do ambiente político e com a indefinição do quadro fiscal de médio prazo. Nesse sentido, a posição de flattening 
que seguimos carregando nos últimos meses ajudou a mitigar as perdas, funcionando como um bom hedge.  

Posicionamento 
ARX Especial Macro FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

Mais ao fim do mês, optamos por aumentar um pouco nossa posição em bolsa, com foco principalmente em papéis de 
empresas sólidas, com um bom valuation e que são capazes de atravessar a atual conjuntura de maneira mais estável. 
Alocamos parte da carteira em empresas que são beneficiadas pela alta do dólar, que tende a permanecer estressado 
devido à deterioração do cenário econômico de curto prazo, já contratada. Percebendo as medidas contracíclicas que 
seriam tomadas para amenizar o impacto econômico, seguimos aplicados nos juros de curto prazo. Iniciamos também 
alguma exposição tomada em juro nominal longo devido ao que enxergamos ser uma piora do quadro fiscal, tanto pelo 
choque econômico, como pelos ruídos políticos domésticos que podem comprometer a agenda reformista de médio 
prazo.  

 

Atribuição de Performance 
ARX Long Short FIC FIM 

Em março, mantivemos uma exposição bruta em torno de 35% e uma exposição financeira média de 5%. As principais 
contribuições positivas vieram das posições vendidas nos setores de bens de capital, logística e agronegócio, enquanto 
os detratores de retorno mais relevantes vieram das posições compradas no setor de varejo e petróleo. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800857
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Posicionamento 
ARX Long Short FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

Nossa exposição comprada é representativa nos setores de energia elétrica, por sua característica mais defensiva e e-
commerce, que se beneficiam mais do cenário atual de lockdown. 

 

 

AZ Quest 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

AZ Quest Total Return FIC FIM -5,05% -2,98% 6,21% 7,00% 8,71% 5,99% -6,49% 1.049,0  

AZ Quest Multi Max FIC FIM -6,58% -3,99% 9,39% 7,49% 10,97% 13,43% -11,95% 911,9  

AZ Quest Multi FIC FIM -3,11% -1,52% 7,01% 6,23% 8,02% 6,53% -5,89% 761,8  

AZ Quest Adv Total Return FIC FIM -5,14% -3,08% 5,91% - - 5,90% -6,58% 140,8  

AZ Quest Adv Icatu Multi Prev FIC FIM -1,19% 0,29% 9,20% - - 4,82% -4,29% 231,9 

AZ Quest Equity Hedge FIC FIM -2,00% -0,58% 5,67% 6,22% 7,33% 3,00% -2,98% 223,4 

AZ Quest Multi 15 FIC FIM -3,11% -1,53% 7,08% 6,15% - 6,56% -5,90% 101,8 

Az Quest Low Vol FIM -1,42% -0,86% 3,74% 5,45% 6,90% 2,29% -2,01% 694,8 

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
AZ Quest Adv Total Return FIC FIM | AZ Quest Total Return FIC FIM 

Diante desta crise sem precedentes nosso objetivo atual tem sido a preservação de capital e o cumprimento dos 
mandatos, seguindo com disciplina todos os limites e regras de controle de risco de cada produto. Temos procurado 
reduzir o risco de forma prudente e evitado fazer grandes alterações nos portfólios, mirando os fundamentos de mais 
longo prazo, a fim de reduzir a volatilidade dos fundos. Entendemos que os impactos econômicos do Coronavírus tendem 
a ser temporários, mas sua magnitude e prazo vão depender da resposta da sociedade no processo de contenção da 
pandemia. Tão logo a percepção de risco se reduza e aumente a visibilidade sobre o real impacto da pandemia na 
economia, podemos esperar uma convergência dos preços para o valor intrínseco desses ativos. O AZ Quest Total Return 
apresentou performance negativa de -5,05%. Os principais ganhos vieram da posição de valor relativo em Serviços 
Financeiros, e com posições vendidas em Bens de Consumo e Bens de Capital. As maiores perdas vieram da posição de 
valor relativo em Bancos, e de posições compradas em Varejo e Elétricas. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2156
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Posicionamento 
AZ Quest Adv Total Return FIC FIM | AZ Quest Total Return FIC FIM 

O AZ Quest Total Return está com baixo nível de exposição bruta e líquida. Seguimos com maior exposição em posições 
compradas nos setores de Varejo e Utilidades Públicas (Rodovias, Saneamento e Elétricas), e vendidas em Bens de 
Consumo e Bens de Capital. 

Atribuição de Performance 
AZ Quest Adv Icatu Multi Prev FIC FIM 

Este foi um mês histórico, em que o alastramento da pandemia do Coronavírus e perspectiva de recessão global 
derrubaram as bolsas por todo o mundo. No Brasil, a sequência de circuit breakers e altas/baixas recordes são sinais do 
nível de volatilidade e grau de tensão que tomou conta do mercado. E, ao contrário de meses anteriores, quando nossos 
fundos multimercado vinham apresentando ótimo resultado mesmo em período de grande volatilidade e queda nos 
preços dos ativos de risco, em março, o AZ Quest Advisory Icatu Multi Prev apresentou rentabilidade negativa de -1,19%, 
com as maiores perdas vindo das aplicações em juros nominal, sobretudo nos vértices mais curtos. Como contraponto, 
o fundo teve ganhos nos livros de Hedge. 

Posicionamento 
AZ Quest Adv Icatu Multi Prev FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

Continuamos a acreditar que o Banco Central tem espaço para efetivar cortes mais significativos da taxa de juros em 
função da expectiva de recessão que se abre para 2020 e expectativas de inflação estão ancoradas. O fundo segue 
aplicado em juros na parte curta da curva, e também uma posição comprada em bolsa local e hedges comprados em 
dolar contra o real e vendidos em Ibov. 

Atribuição de Performance 
AZ Quest Multi 15 FIC FIM | AZ Quest Multi FIC FIM 

Este foi um mês histórico, em que o alastramento da pandemia do Coronavírus e perspectiva de recessão global 
derrubaram as bolsas por todo o mundo. No Brasil, a sequência de circuit breakers e altas/baixas recordes são sinais do 
nível de volatilidade e grau de tensão que tomou conta do mercado. E, ao contrário de meses anteriores, quando nossos 
fundos multimercado vinham apresentando ótimo resultado mesmo em período de grande volatilidade e queda nos 
preços dos ativos de risco, em março, o AZ Quest Multi FIC apresentou rentabilidade negativa de -3,11%, com as maiores 
perdas vindo das aplicações em juros nominal, sobretudo nos vértices mais curtos. Como contraponto, o fundo teve 
ganhos nos livros de Hedge. 

Posicionamento 
AZ Quest Multi 15 FIC FIM | AZ Quest Multi FIC FIM 

Continuamos a acreditar que o Banco Central tem espaço para efetivar cortes mais significativos da taxa de juros em 
função da expectiva de recessão que se abre para 2020 e expectativas de inflação estão ancoradas. O fundo segue 
aplicado em juros na parte curta da curva, e também uma posição comprada em bolsa local e hedges comprados em 
dolar contra o real e vendidos em Ibov. 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/28911614000144
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Atribuição de Performance 
AZ Quest Equity Hedge FIC FIM 

Diante desta crise sem precedentes nosso objetivo atual tem sido a preservação de capital e o cumprimento dos 
mandatos, seguindo com disciplina todos os limites e regras de controle de risco de cada produto. Temos procurado 
reduzir o risco de forma prudente e evitado fazer grandes alterações nos portfólios, mirando os fundamentos de mais 
longo prazo, a fim de reduzir a volatilidade dos fundos. Entendemos que os impactos econômicos do Coronavírus tendem 
a ser temporários, mas sua magnitude e prazo vão depender da resposta da sociedade no processo de contenção da 
pandemia. Tão logo a percepção de risco se reduza e aumente a visibilidade sobre o real impacto da pandemia na 
economia, podemos esperar uma convergência dos preços para o valor intrínseco desses ativos. O AZ Quest Equity Hedge 
apresentou performance negativa de -2,00%. Os principais ganhos vieram das posições de valor relativo em Serviços 
Financeiros e Bancos, e com posições vendidas em Bens de Consumo e Bens de Capital. As maiores perdas vieram de 
posições compradas em Varejo e Elétricas. 

Posicionamento 
AZ Quest Equity Hedge FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

O AZ Quest Equity Hedge está com baixo nível de exposição bruta e líquida. Seguimos com maior exposição em posições 
compradas nos setores de Varejo e Utilidades Públicas (Rodovias, Saneamento e Elétricas), e vendidas em Bens de 
Consumo e Bens de Capital. 

 

 

Atribuição de Performance 
Az Quest Low Vol FIM 

Março foi um mês completamente fora do padrão histórico do AZ Quest Low Vol por conta de perdas em uma posição de 
financiamento de Petrobrás, que sempre fazíamos perto do vencimento das opções. Em março, as ações da Petrobrás 
"derreteram". Na manhã do dia 9, elas abriram com um gap de baixa de mais de 30% na B3, o que nos levou a "stopar" a 
operação com perda significativa. 

Posicionamento 
Az Quest Low Vol FIM - (Acesse a página do fundo) 

Seguindo nosso compromisso de rigoroso controle de risco e visando a preservação de capital dos nossos clientes, após 
o stop da operação de financiamento de Petrobras, o fundo segue fazendo suas operações usuais de arbitragem. 

 

 
 
 
 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2544
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=3058
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Bahia Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Bahia AM Adv FIC de FIM -5,02% -5,43% - - - 4,77% -6,60% 344,9  

Bahia AM Maraú Adv FIC de FIM -6,57% -7,63% -1,54% 2,77% - 5,30% -8,67% 1.691,8  

Bahia AM FIC de FIM -5,02% -5,43% -0,27% 3,10% 6,94% 4,32% -6,59% 285,2  

Bahia AM Maraú FIC de FIM -6,54% -7,60% -1,50% 2,87% 8,87% 5,29% -8,64% 4.425,6  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Bahia AM Adv FIC FIM | Bahia AM FIC FIM 

O fundo teve um resultado de -5,02% com perdas em Bolsa e Renda Fixa. Em Renda Variável, tivemos performance 
negativa no direcional comprado em bolsa Brasil, comprado no setores de Petróleo e de Educação, vendido em Consumo 
Básico e em posições relativas em Bancos. Em contrapartida, tivemos ganhos em Concessões, Mineração e Serviços 
Financeiros. Em Renda Fixa, as perdas vieram de posições em juros no Brasil e no México e em posições de crédito, 
enquanto a compra de euro contríbuiu positivamente.O mês apresentou uma deterioração significativa do quadro 
econômico global. A rápida disseminação do COVID-19 nos países ocidentais demandou a adoção de medidas de 
contenção generalizadas para evitar o colapso dos seus sistemas de saúde. Nesse ambiente já fragilizado pela perspectiva 
de queda na demanda agregada, o dissenso entre os principais produtores de petróleo do mundo quanto à redução da 
sua oferta derrubou o preço da commodity e introduziu uma incerteza econômica adicional. Esses fatores levaram a um 
expressivo aumento de volatilidade nos ativos de risco e quedas disseminadas cuja velocidade foi sem precedentes e de 
magnitude comparável às maiores crises já vistas. 

Posicionamento 
Bahia AM Adv FIC FIM | Bahia AM FIC FIM 

Reconhecendo o alto nível de incerteza atual com relação ao cenário econômico, reduzimos e simplificamos nosso 
portfólio ao longo do mês e estamos atentos a oportunidades criadas pelos grandes deslocamentos de preços. 
Acreditamos que a correção de preços está abrindo diversas oportunidades de alocação para o fundo e estamos com 
portfólios líquidos e especialmente atentos à seleção de ativos. Em Renda Fixa, temos posições aplicadas em juros reais 
curtos e compradas em inflação implícita curta. Em bolsa, as principais alocações se concentram em posições compradas 
no Brasil nos setores de Mineração, Elétrico e Consumo Discricionário e em bolsa americana; e vendidas em Consumo 
Básico. 
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Atribuição de Performance 
Bahia AM Maraú Adv FIC FIM | Bahia AM Maraú FIC FIM 

O fundo teve um resultado de -6,54% com perdas em Bolsa e Renda Fixa. Em Renda Variável, tivemos performance 
negativa no direcional comprado em bolsa Brasil, comprado no setores de Petróleo e de Educação, vendido em Consumo 
Básico e em posições relativas em Bancos. Em contrapartida, tivemos ganhos em Concessões, Mineração e Serviços 
Financeiros. Em Renda Fixa, as perdas vieram de posições em juros no Brasil e no México e em posições de crédito, 
enquanto a compra de euro contríbuiu positivamente.O mês apresentou uma deterioração significativa do quadro 
econômico global. A rápida disseminação do COVID-19 nos países ocidentais demandou a adoção de medidas de 
contenção generalizadas para evitar o colapso dos seus sistemas de saúde. Nesse ambiente já fragilizado pela perspectiva 
de queda na demanda agregada, o dissenso entre os principais produtores de petróleo do mundo quanto à redução da 
sua oferta derrubou o preço da commodity e introduziu uma incerteza econômica adicional. Esses fatores levaram a um 
expressivo aumento de volatilidade nos ativos de risco e quedas disseminadas cuja velocidade foi sem precedentes e de 
magnitude comparável às maiores crises já vistas. 

Posicionamento 
Bahia AM Maraú Adv FIC FIM | Bahia AM Maraú FIC FIM 

Reconhecendo o alto nível de incerteza atual com relação ao cenário econômico, reduzimos e simplificamos nosso 
portfólio ao longo do mês e estamos atentos a oportunidades criadas pelos grandes deslocamentos de preços. 
Acreditamos que a correção de preços está abrindo diversas oportunidades de alocação para o fundo e estamos com 
portfólios líquidos e especialmente atentos à seleção de ativos. Em Renda Fixa, temos posições aplicadas em juros reais 
curtos e compradas em inflação implícita curta. Em bolsa, as principais alocações se concentram em posições compradas 
no Brasil nos setores de Mineração, Elétrico e Consumo Discricionário e em bolsa americana; e vendidas em Consumo 
Básico. 

 

 

Blueline Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Blue Alpha Adv FIC FIM 0,51% -0,75% - - - 5,35% -4,10% 9,3  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 
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Atribuição de Performance 
Blue Alpha Adv FIC FIM 

Resultados no mês: Juros: +148 bps. Bolsa: -6 bps. Moedas: -98 bps e Caixa e Custos: +9 bps. Total do fundo: +53 bps. A 
primeira incerteza desta crise é quanto à sua duração, tendo em vista que o impacto econômico, já se sabe, será brutal.  
A segunda, é qual o impacto que a quase paralisação total da atividade econômica global pode trazer nos mercados de 
crédito globais. A terceira incerteza, diz respeito a quantidade de estímulos fiscais e monetários que serão necessários 
para conter a crise, e também a futura implicação desses gastos nas contas públicas dos governos. Em paralelo à crise 
do Coronavírus, está ocorrendo um duplo choque de demanda e oferta no mercado de petróleo global e uma Crise 
Politico/Institucional no Brasil. Por outro lado, nascem também boas oportunidades de investimentos. Estamos atentos, 
tanto para a proteção de capital dos nossos clientes, como também para, pontualmente, capturar novas oportunidades. 

Posicionamento 
Blue Alpha Adv FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

Tendo em vista toda a complexidade relatada, continuamos com posições conservadoras, basicamente recebendo juros 
na parte curta das curvas de América Latina. Estamos, no entanto, já olhando oportunidades para uma futura alocação 
em bolsa, tanto no Brasil como nos EUA. Para isso, estamos monitorando o pico da infecção nos EUA, Europa e Brasil, 
olhando os impactos nos mercados de crédito e avaliando posições técnicas dos diversos mercados. 

 

 

BTG Pactual 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

BTG Pactual Discovery FIM -6,24% -6,42% 1,99% 2,31% 7,51% 5,96% -9,45% 1.338,2  

BTG Pactual Explorer FIM -2,80% -2,21% 2,38% 3,07% 5,10% 5,99% -6,88% 88,1  

BTG Pactual Discovery Prev Zurich FIC FIM -5,11% -4,87% 2,58% - - 6,05% -7,18% 29,2  

BTG Pactual Hedge FIM -2,19% -1,73% 3,03% 3,99% 5,90% 2,36% -3,59% 37,0  

BTG Pactual Absoluto LS FIC FIA -14,82% -15,80% -4,84% 2,91% 6,76% 14,41% -22,25% 745,5 

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 
 
 
 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800758
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Atribuição de Performance 
BTG Pactual Explorer FIM - (Acesse a página do fundo) 

O fundo BTG Pactual Explorer FIM (“Explorer”) apresentou rentabilidade de -2.80% em março. No ano e em 12 meses, o 
Explorer apresenta rentabilidade de -2.21% (ou -218.12% do CDI) e 2.38% (ou 43.71% do CDI), respectivamente. Na parte 
de Renda Fixa, a posições aplicadas na curva de juros nominal no Brasil, no México e a posição de swap spread na 
Colômbia apresentaram resultado negativo no mês de março. Posições táticas no mercado de juros nominal no Chile 
apresentaram resultado positivo e posições táticas no mercado de cambio apresentaram resultado negativo.    

O mês de março se caracterizou pelo aumento da volatilidade nos mais diversos mercados, falta de liquidez em alguns 
deles e pela elevação da incerteza relacionada ao avanço do Corona-Vírus(COVID-19) no mundo, causando pânico e 
afetando os principais mercados globais. De maneira semelhante aos demais países emergentes, os ativos brasileiros 
apresentaram desempenhos bastante negativos ao longo do mês. O índice Ibovespa, principal índice de Bolsa brasileiro 
caiu 30% em março e o BRL depreciou 16% no período.  

BTG Pactual Discovery FIM - (Acesse a página do fundo) 

O fundo BTG Pactual Discovery FIM (“Discovery”) apresentou rentabilidade de -6.24% em março. No ano e em 12 meses, 
o Discovery apresenta rentabilidade de -6.42% (ou -632.99% do CDI) e 1.99% (ou 36.56% do CDI), respectivamente. Na 
parte de Renda Fixa, a posições aplicadas na curva de juros nominal no Brasil, no México e a posição de swap spread na 
Colômbia apresentaram resultado negativo no mês de março. Posições táticas no mercado de juros nominal no Chile 
apresentaram resultado positivo e posições táticas no mercado de cambio apresentaram resultado negativo.    

O mês de março se caracterizou pelo aumento da volatilidade nos mais diversos mercados, falta de liquidez em alguns 
deles e pela elevação da incerteza relacionada ao avanço do Corona-Vírus(COVID-19) no mundo, causando pânico e 
afetando os principais mercados globais. De maneira semelhante aos demais países emergentes, os ativos brasileiros 
apresentaram desempenhos bastante negativos ao longo do mês. O índice Ibovespa, principal índice de Bolsa brasileiro 
caiu 30% em março e o BRL depreciou 16% no período.  

BTG Pactual Hedge FIM - (Acesse a página do fundo) 

O fundo BTG Pactual Hedge FIM (“Hedge”) apresentou rentabilidade de -2.19% em março. No ano e em 12 meses, o Hedge 
apresenta rentabilidade de -1.73% (ou -170.28% do CDI) e 3.03% (ou 55.56% do CDI), respectivamente. Na parte de Renda 
Fixa, a posições aplicadas na curva de juros nominal no Brasil, no México e a posição de swap spread na Colômbia 
apresentaram resultado negativo no mês de março. Posições táticas no mercado de juros nominal no Chile apresentaram 
resultado positivo e posições táticas no mercado de cambio apresentaram resultado negativo.    

O mês de março se caracterizou pelo aumento da volatilidade nos mais diversos mercados, falta de liquidez em alguns 
deles e pela elevação da incerteza relacionada ao avanço do Corona-Vírus(COVID-19) no mundo, causando pânico e 
afetando os principais mercados globais. De maneira semelhante aos demais países emergentes, os ativos brasileiros 
apresentaram desempenhos bastante negativos ao longo do mês. O índice Ibovespa, principal índice de Bolsa brasileiro 
caiu 30% em março e o BRL depreciou 16% no período.  

Atribuição de Performance 
BTG Pactual Absoluto LS FIC FIA 

O Absoluto LS apresentou uma desvalorização de 14,8% em março (-4354,7% do CDI), enquanto o Ibovespa registrou 
perda de 29,9%. O mês foi marcado pela maior queda dos mercados globais desde a crise de 2008, ocorrendo em uma 
velocidade sem precedentes, e também pelo alto nível de volatilidade, com o VIX (Índice de Volatilidade) atingindo seu 
maior nível na história. Tal comportamento foi reflexo do ambiente singular de incerteza global diante da rápida 
disseminação do Covid-19 ao redor do mundo, uma vez que não havia registros históricos de eventos comparáveis acerca 
dos impactos primários e secundários na economia e no comportamento da sociedade. Embora sabido que a epidemia 
tem um fim, sua duração e a reação da população são ainda em parte desconhecidas, tornando o cenário econômico de 
curto e médio prazo ainda incerto.  

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2118
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2116
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2119
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Posicionamento 
BTG Pactual Absoluto LS FIC FIA - (Acesse a página do fundo) 

Buscando atravessar esse cenário de alta volatilidade e baixa visibilidade, reduzimos a exposição direcional assim como 
alguns pares intrasetoriais, diminuindo assim a exposição total do fundo. Com relação ao portfólio local, dada a queda 
homogênea do mercado, procuramos aproveitar o momento para concentrar o portfólio nos ativos de mais alta qualidade, 
uma vez que o maior empecilho para aumentarmos a participação em algumas ações num passado bem próximo, era 
exatamente o valuation, hoje se encontra em um nível mais favorável. Tais empresas, além dos nossos conhecidos 
critérios de investir onde haja pessoas excelentes a frente das operações e diferenciais competitivos perenes e dificilmente 
replicáveis, possuem balanços financeiros e liquidez robusta para não apenas passar pelo lockdown, mas para saírem na 
frente quando houver uma normalização. Além disso, a história nos ensina que choques dessa magnitude tem o potencial 
de gerar algumas mudanças estruturais no padrão de comportamento ou funcionamento tanto das sociedades e 
instituições, dessa forma seguimos curiosamente estudando buscando nos expor a novos temas de dinâmica própria. 

 

 

Canvas Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Canvas Classic II FIC FIM -2,60% -5,29% 1,99% 3,90% 5,84% 6,27% -9,53% 253,2  

Canvas Enduro II FIC FIM -3,99% -8,07% 1,09% 3,73% 6,17% 9,50% -14,28% 688,7  

Canvas Enduro III FIC FIM -3,99% -8,07% 1,04% 3,64% 6,06% 9,50% -14,28% 408,4  

Canvas Icatu Prev FIC FIM -6,51% -9,42% 0,41% 3,69% 6,05% 10,09% -14,04% 250,5  

Canvas Enduro Edge Adv FIC FIM -7,68% -15,00% -1,97% - - 17,19% -24,83% 9,7 

Canvas Vector FIC FIM -12,57% -11,49% -0,03% 7,99% - 8,28% -19,08% 1.156,8 

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Canvas Classic II FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

Por conta do choque exógeno da pandemia de Covid-19, os cenários macro, global e doméstico encontram-se atualmente 
envoltos por um grau de imprevisibilidade muito acima do normal, o que implica maior amplitude que a usual nas projeções 
econômicas.  

Como perspectiva de cenário, a gestora incorporou a confirmação de uma recessão global e, possivelmente, sem uma 
recuperação muito rápida.  

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2570
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=6006
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A alta volatilidade verificada no mercado dado o avanço da pandemia em caráter global, resultou em uma performance 
negativa para a maioria os ativos de risco 

O Fundo teve desempenho negativo em março. No mercado local, tivemos perdas no mercado de Bolsa local. O mercado 
de juros locais contribuiu de forma positiva no mês com perdas em posições aplicadas em papéis atrelados à inflação na 
parte longa da curva que foram compensadas por ganhos com posições tomadas em juros nominais na parte 
intermediária e posições aplicadas na parte curta da curva.  

O mercado de juros e bolsas internacionais também geraram contribuição negativa, vindos da parcela de risco sistemática 
do fundo. Por outro lado, tivemos ganhos no mercado de commodities. 

Canvas Icatu Prev FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

Por conta do choque exógeno da pandemia de Covid-19, os cenários macro, global e doméstico encontram-se atualmente 
envoltos por um grau de imprevisibilidade muito acima do normal, o que implica maior amplitude que a usual nas projeções 
econômicas. Como perspectiva de cenário, a gestora incorporou a confirmação de uma recessão global e, possivelmente, 
sem uma recuperação muito rápida. A alta volatilidade verificada no mercado dado o avanço da pandemia em caráter 
global, resultou em uma performance negativa para a maioria os ativos de risco 

O Fundo teve desempenho negativo em março. No mercado local, tivemos perdas no mercado de Bolsa local. O mercado 
de juros locais contribuiu de forma negativa  no mês com perdas em posições aplicadas em papéis atrelados à inflação 
na parte longa da curva. 

 

 

Atribuição de Performance 
Canvas Vector FIC FIM 

O Vector registrou queda de 12.57% em março, levando seu resultado anual para -11.49%. Desde o início, o fundo apresenta 
rentabilidade de 17.74% (126% do CDI). A carteira do Vector pode ser aproximada por um portfólio comprado em bolsas 
globais, aplicado em taxas de juros globais e com posições relativas entre países emergentes e desenvolvidos. 
Naturalmente, o Vector investe em outras classes de ativos, de maneira que essa aproximação não é perfeita. Mesmo 
assim, ela ajuda a clarificar os eventos recentes. Quando essas 3 classes caem simultaneamente ou quando 2 delas 
perdem muito mais que a outra ganha. O fundo, sendo altamente diversificado, possui pouco risco específico, porém está 
exposto a riscos sistemáticos (choques que impactam todos os ativos simultaneamente, como a crise de 2008, por 
exemplo). No último mês, o Vector perdeu porque ativos de risco e mercados emergentes perderam ao mesmo tempo 
que juros longos abriram em diversos países. Ou seja, as classes de ativos às quais o Vector está exposto registraram 
quedas acentuadas e o fundo reagiu em linha com os movimentos observados. 

Posicionamento 
Canvas Vector FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

O fundo tem trabalhado com posições reduzidas (redução de 60%, conforme mencionado acima), dado o aumento da 
volatilidade dos mercados. Apesar de reduzido, o risco do portfólio continua bem distribuído entre as diferentes classes 
de ativos e regiões geográficas em que o fundo atua. 

 

 
 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/24405282000175
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800801
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Capitania Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Capitânia Reit 90 CP FIC FIM  -13,42% -15,25% 9,66% - - 13,73% -24,17% 335,5  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Capitânia Reit 90 CP FIC FIM  

O Capitânia Reit 90 é um fundo multimercado estratégia específica que investe exclusivamente em cotas de Fundos 
Imobiliários listados em bolsa. O objetivo do fundo é entregar ao cotista retorno superior ao IFIX + 2% a.a.. A rentabilidade 
do fundo em março foi equivalente a -13,42% contra -15,85% do IFIX. Desde o seu início em 05/12/2018, o fundo rendeu 
22,80% contra 8,68% do IFIX. A queda do IFIX em março foi consequência da incerteza em torno da propagação do 
coronavírus e como isso influenciará o fluxo de caixa dos imóveis, além do aumento do custo de oportunidade de longo 
prazo (medido pelas NTNBs). No entanto, acreditamos que a desvalorização foi exagerada, com investidores projetando 
o choque de curto/ médio prazo como um impacto na perpetuidade dos imóveis e dos fundos. 

Posicionamento 
Capitânia Reit 90 CP FIC FIM  - (Acesse a página do fundo) 

A gestão está atenta às oportunidades que estão surgindo no mercado secundário, com muitos fundos negociando com 
grande desconto em relação as cotas patrimoniais e com preço por metro quadrado abaixo do custo de reposição, o que 
é considerado um “suporte” das cotações dos FIIs. Para mais informações, favor acessar o relatório mensal específico do 
fundo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800725


 
 
 

86 

   ABRIL 2020 

Claritas Investiments 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Claritas Hedge FIC FIM Longo Prazo 1,86% 2,28% 10,33% 7,45% 8,09% 2,98% -1,05% 149,5  

Claritas Adv XP Seg Prev FIE FIC FIM 1,44% 2,10% - - - 2,09% -0,80% 88,4  

Claritas Adv Icatu Prev FIM 1,81% 2,45% 8,39% - - 1,71% -0,72% 720,6  

Claritas LS Adv FIC FIM -3,68% -2,85% 5,86% - - 4,20% -5,65% 332,2  

Claritas Total Return FIC FIM 2,70% 3,08% 15,96% 11,27% - 6,33% -2,58% 176,3 

Claritas Institucional FIM 1,00% 1,65% 6,81% 6,51% 7,23% 0,97% -0,42% 782,2 

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Claritas Adv Icatu Prev FIM | Claritas Adv XPS Prev FIE FIC FIM | Claritas Hedge FIC FIM LP | Claritas Inst FIM 

O mês foi marcado por forte correção nos preços dos ativos com a pandemia. O FED trouxe a taxa de juros para zero, e 
iniciou um QE sem limites, entre outras medidas para sustentar a liquidez dos mercados. Em paralelo, o movimento foi 
replicado ao redor do mundo, com aprovação de estímulos fiscais. Os assuntos geopolíticos e as disputas comerciais 
ficaram em segundo plano, paralisando também as eleições primárias dos democratas. No âmbito doméstico, os ativos 
acompanharam o movimento externo, enquanto o cenário político local segue conturbado com os atritos do Executivo 
com os demais poderes e problemas de comunicação. O BC reduziu os juros, anunciando medidas de apoio à liquidez, e 
o Governo segue explorando medidas fiscais emergenciais. Reduzimos as posições em juros reais e mantivemos apostas 
para flexibilização adicional da política monetária nas próximas reuniões, em conjunto de alocação nos juros 
internacionais, com bons resultados. Em bolsa, mantivemos as proteções com opções de venda e reduzimos as posições 
direcionais e em cases específicos, obtendo um resultado menos negativo. Em moedas, realizamos posições defensivas 
em cross do G7/Latam e no Real, com ganhos. 

Posicionamento 
Claritas Adv Icatu Prev FIM | Claritas Adv XPS Prev FIE FIC FIM | Claritas Hedge FIC FIM LP | Claritas Inst FIM 

O fundo continua com um portfolio defensivo e protegido. No mercado de renda fixa, posições aplicadas na parte curta da 
curva de juros nominais e inflação implícita. No mercado de moedas, compra de dólar versus moedas de economias 
emergentes mais fragilizadas. No mercado de bolsa, compra de uma carteira defensiva de ações, parcialmente protegida 
por puts de ibovespa. 
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Atribuição de Performance 
Claritas Total Return FIC FIM 

O fundo se beneficiou dos movimentos do mercado através de uma carteira defensiva e diversificada.  

No Book Macro, reduzimos as posições em juros reais e mantivemos apostas para flexibilização adicional da política 
monetária nas próximas reuniões, em conjunto de alocação nos juros internacionais, com bons resultados. Em bolsa, 
mantivemos as proteções com opções de venda e reduzimos as posições direcionais e em cases específicos, obtendo 
um resultado menos negativo. Nas estratégias de moedas, realizamos posições defensivas em cross do G7/Latam e no 
Real, com ganhos. Já no Book Long & Short, onde o portfólio obteve perdas, a exposição direcional foi a principal 
contribuição negativa. Os destaques negativos foram as posições em JSL, São Martinho e Via Varejo. 

Posicionamento 
Claritas Total Return FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

O fundo continua com um portfolio defensivo e protegido. No Book Macro, posições aplicadas na parte curta da curva de 
juros nominais e inflação implícita. No mercado de moedas, compra de dólar versus moedas de economias emergentes 
mais fragilizadas. No mercado de bolsa, compra de uma carteira defensiva de ações, parcialmente protegida por puts de 
ibovespa. No Book Long Short, seguimos posicionados em setores que apresentam maior resiliência ao cenário atual, 
como Utilities, Bancos e empresas de varejo com venda online.  

 

 

Exploritas 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Exploritas Alpha America Latina FIC FIM -37,53% -44,21% -40,93% -16,72% -8,23% 31,02% -47,78% 856,8  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Exploritas Alpha Am. Latina FIC FIM 

Ações America latina -24.9%, Eurobonds -2,50%, Moedas - 2.40% e Juros - 6.80%    

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800559
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Posicionamento 
Exploritas Alpha Am. Latina FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

Em ações: Gross de 142.8% sendo Net comprado em América Latina em 39.3%.  Moedas : Neutro (somente hedge da 
alocação Offshore), Juros : Play de Inflação implicita (DI vs NTNBs)  

 

 

Franklin Templeton 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Icatu Seg Franklin Templeton Prev FIM -1,57% -0,46% 5,26% 6,97% 7,56% 6,53% -5,98% 58,6  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Icatu Seg Franklin Templeton Pmsrev FIM 

A carteira de NTN-Bs apresentou perdas no mês, mas as proteções com juros futuros ajudaram a mitigar o resultado 
negativo. O índice Ibovespa teve forte queda no mês e a carteira de renda variável apresentou performance negativa. A 
estratégia Equity Hedge teve desempenho negativo no mês, com perdas principalmente em educação, infraestrutura e 
utilities. Do lado positivo, os principais ganhos foram nos setores de siderurgia, logística e comércio. A carteira de renda 
variável foi contrabalanceada com uma posição vendida em futuros de S&P, em mesmo tamanho, e a performance relativa 
trouxe resultado neutro para o fundo. 

Posicionamento 
Icatu Seg Franklin Templeton Pmsrev FIM - (Acesse a página do fundo) 

As principais estratégias do fundo atualmente são: aplicados em juros reais de longo prazo utilizando juros futuros como 
proteção e comprados em uma carteira de ações protegida por vendas com futuros de Ibovespa. 

 

 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800672
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/21818801000139
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GAP Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

GAP Multiportfolio FIM 0,67% -2,51% 8,08% 7,40% 7,56% 7,97% -8,84% 185,4  

Gap Absoluto FIC FIM 0,65% -2,53% 8,05% 7,63% 7,99% 7,99% -8,85% 244,2  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
GAP Multiportfolio FIM 

A rentabilidade positiva no mês veio de posições aplicadas em juros curtos no Brasil, no Chile e no México e de posições 
compradas em dólar contra emergentes (Brasil e Índia). Em oposição, a posição comprada em bolsa brasileira, que 
vínhamos carregando desde o início do ano, teve um resultado negativo mas parcialmente compensado pelo hedge no 
S&P. 

As preocupações com o Coronavírus se intensificaram ao longo do mês, levando a fortes quedas nos mercados globais. 
Entendemos que o alto grau de  incerteza, principalmente em relação ao fim do lockdown, deverá  manter a volatilidade 
elevada por algum tempo. Em nosso portfólio, buscamos espelhar as seguintes convicções: (a) o mundo enfrentará uma 
forte recessão; (b) o efeito líquido do choque é deflacionário; (c) estímulos fiscais irão ocorrer, mas nem todos os países 
têm espaço para isso; (d) a diferenciação entre países desenvolvidos e emergentes pode se aprofundar, já que estes 
últimos não possuem recursos fiscais e infraestrutura para conter a crise. 

Posicionamento 
GAP Multiportfolio FIM - (Acesse a página do fundo) 

A maior exposição do fundo é aplicada em juros curtos no Brasil, onde a revisão drástica de crescimento e inflação abre 
espaço para uma flexibilização mais agressiva da política monetária. Também temos uma pequena exposição comprada 
em algumas ações brasileiras, concentrada em alguns cases específicos. No México, temos uma exposição moderada 
aplicada na parte curta da curva conjugada com um steepening e com a venda do peso mexicano contra o dólar. Também 
estamos tomados na inclinação da curva de juros americana, que se beneficia tanto de uma retomada em 2021 quanto 
de um aprofundamento da crise caso o FED tenha que colocar as taxas de juros em território negativo. No book de moedas, 
estamos comprados em dólar contra alguns emergentes, em especial contra a Índia.  

 

 
 
 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=50110
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Atribuição de Performance 
Gap Absoluto FIC FIM 

A rentabilidade positiva no mês veio de posições aplicadas em juros curtos no Brasil, no Chile e no México e de posições 
compradas em dólar contra emergentes (Brasil e Índia). Em oposição, a posição comprada em bolsa brasileira, que 
vínhamos carregando desde o início do ano, teve um resultado negativo mas parcialmente compensado pelo hedge no 
S&P. 

As preocupações com o Coronavírus se intensificaram ao longo do mês, levando a fortes quedas nos mercados globais. 
Entendemos que o alto grau de  incerteza, principalmente em relação ao fim do lockdown, deverá  manter a volatilidade 
elevada por algum tempo. Em nosso portfólio, buscamos espelhar as seguintes convicções: (a) o mundo enfrentará uma 
forte recessão; (b) o efeito líquido do choque é deflacionário; (c) estímulos fiscais irão ocorrer, mas nem todos os países 
têm espaço para isso; (d) a diferenciação entre países desenvolvidos e emergentes pode se aprofundar, já que estes 
últimos não possuem recursos fiscais e infraestrutura para conter a crise. 

Posicionamento 
Gap Absoluto FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

A maior exposição do fundo é aplicada em juros curtos no Brasil, onde a revisão drástica de crescimento e inflação abre 
espaço para uma flexibilização mais agressiva da política monetária. Também temos uma pequena exposição comprada 
em algumas ações brasileiras, concentrada em alguns cases específicos. No México, temos uma exposição moderada 
aplicada na parte curta da curva conjugada com um steepening e com a venda do peso mexicano contra o dólar. Também 
estamos tomados na inclinação da curva de juros americana, que se beneficia tanto de uma retomada em 2021 quanto 
de um aprofundamento da crise caso o FED tenha que colocar as taxas de juros em território negativo. No book de moedas, 
estamos comprados em dólar contra alguns emergentes, em especial contra a Índia.  

 

 

Garde Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Garde DArtagnan Adv FIC FIM -3,09% -4,31% 3,94% 2,51% 5,82% 9,33% -10,41% 446,1  

Garde Aramis Icatu Prev FIC FIM -5,27% -6,58% 1,93% - - 8,52% -10,32% 15,2  

Garde DArtagnan FIC FIM -3,08% -4,32% 3,91% 2,54% 5,85% 9,32% -10,39% 1.139,4  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=1017
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Atribuição de Performance 
Garde DArtagnan FIC FIM | Garde DArtagnan Adv FIC FIM 

O cenário econômico global segue deteriorando fortemente com a extensão dos lockdowns na Europa e EUA e suas 
consequências negativas sobre a atividade. Ainda, seguem as enormes incertezas sobre a evolução da epidemia, a 
duração das restrições e à velocidade de retomada pós-choque. Por outro lado, a reação de política econômica tem sido 
muito forte. 

No Brasil, o choque econômico das restrições tem se mostrado igualmente recessivo. No entanto, também vemos reação 
forte da política fiscal e monetária. O BC não deverá se abster de cortar ainda mais a taxa de juros para amortecer o 
choque, que tem se mostrado extremamente desinflacionário. Além disso, vemos um aumento das tensões entre o 
Bolsonaro e o Congresso. 

Em março as estratégias que contribuíram positivamente foram juros pré-fixados, cupom cambial e juros globais. 

Do lado negativo tivemos as estratégias de equities, juro real e moedas. 

Posicionamento 
Garde DArtagnan FIC FIM | Garde DArtagnan Adv FIC FIM 

Permanecemos com posição concentradas na parte curta da curva de juros pré de Brasil e México. 

As posições de NTN-Bs foram reduzidas, sendo que a NTN-B mais longa foi zerada. 

Na parte de ações retomamos seletiva e parcialmente nossa exposição comprada em bolsa: dividimos o risco entre Brasil 
e EUA (mais concentrada em tecnologia). As oportunidades de valor relativo têm sido exploradas em conjunto com 
posição direcional reduzida. 

Como hedge das posições mais construtivas o fundo está levemente comprado em dólar. 

 

 

Atribuição de Performance 
Garde Aramis Icatu Prev FIC FIM 

O cenário econômico global segue deteriorando fortemente com a extensão dos lockdowns na Europa e EUA e suas 
consequências negativas sobre a atividade. Ainda, seguem as enormes incertezas sobre a evolução da epidemia, a 
duração das restrições e à velocidade de retomada pós-choque. Por outro lado, a reação de política econômica tem sido 
muito forte. 

No Brasil, o choque econômico das restrições tem se mostrado igualmente recessivo. No entanto, também vemos reação 
forte da política fiscal e monetária. O BC não deverá se abster de cortar ainda mais a taxa de juros para amortecer o 
choque, que tem se mostrado extremamente desinflacionário. Além disso, vemos um aumento das tensões entre o 
Bolsonaro e o Congresso. 

Em março somente a estratégia de câmbio contribuiu positivamente. As estratégias de juros e de ações apresentaram 
retorno negativo. 
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Posicionamento 
Garde Aramis Icatu Prev FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

Permanecemos com posição concentrada na parte curta da curva de juros pré fixados e reduzimos as posições de NTN-
Bs. 

Na parte de ações retomamos seletiva e parcialmente nossa exposição comprada em bolsa: dividimos o risco entre Brasil 
e EUA (mais concentrada em tecnologia). As oportunidades de valor relativo têm sido exploradas em conjunto com 
posição direcional reduzida. 

Como hedge das posições mais construtivas o fundo está levemente comprado em dólar. 

 

 

Gauss Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Gauss Zurich FIM Prev -9,34% -12,19% -5,62% 0,70% - 11,26% -18,04% 15,3  

Gauss Adv FIC FIM 1,07% -6,28% 4,08% 10,07% 8,88% 13,49% -19,07% 71,6  

Gauss Icatu Prev FIC FIM -9,35% -12,21% -5,52% 0,73% - 11,28% -18,06% 17,3  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Gauss Adv FIC FIM 

Em março, o Gauss Advisory (“Fundo”) rendeu 1,07%. O ciclo de expansão global iniciado após a crise de 2008 chegou ao 
fim. O impacto macroeconômico das medidas de contenção à propagação do Covid-19 no mundo ainda é incerto e 
depende diretamente do prazo até que se restaure a normalidade em cada país. Como exemplo de sua profundidade, nos 
Estados Unidos, o número de pedidos de auxílio-desemprego semanal ultrapassou 6 milhões, aproximadamente dez vezes 
acima da máxima registrada desde o início da série na década de 60. Com a certeza da contração aguda na atividade, as 
bolsas e demais ativos de risco estenderam suas mínimas, ao passo que os estímulos monetários e fiscais ao redor do 
mundo têm sido feitos de maneira agressiva e rápida, concomitante com a velocidade da crise. Como reflexo da gestão 
ativa, diversificação da carteira e vantagem competitiva proporcionada pelo tamanho do Fundo, registramos ganhos 
expressivos no juro real local, aplicados em juros curtos e comprados na inclinação de México e Brasil, aplicados em juros 
norte-americanos contra tomados em europeus e comprados em dólar contra moedas EM e G10, mais que compensando 
as perdas nas posições compradas em bolsas. 

 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29275210000174


 
 
 

93 

   ABRIL 2020 

Posicionamento 
Gauss Adv FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

Tendo em vista o aumento da volatilidade e redução de liquidez dos mercados, aumentamos o nível de diversificação da 
carteira e reduzimos a exposição comprada em bolsas. No entanto, seguimos comprados nas bolsas externas, sobretudo 
no Nikkei - cujas empresas apresentam baixo endividamento e altos níveis de caixa - e emergentes, com maior peso na 
China. Com os cortes de juros e pacotes fiscais praticamente sem precedentes, adicionamos posições tomadas em 
inclinações de juros em alguns países e compradas em crédito de empresas norte-americanas, alvo do programa de 
estímulo do Fed. Além disso, mantemos posição comprada em ouro e em dólar contra moedas de países emergentes e 
desenvolvidos. No mercado local, temos posições vendidas no real e aplicadas em juro real. 

 

 

 

Atribuição de Performance 
Gauss Icatu Prev FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

Em março, o Gauss Prev Icatu (“Fundo”) rendeu -9,35%. O ciclo de expansão global iniciado após a crise de 2008 chegou 
ao fim. O impacto macroeconômico das medidas de contenção à propagação do Covid-19 no mundo ainda é incerto e 
depende diretamente do prazo até que se restaure a normalidade em cada país. Como exemplo de sua profundidade, nos 
Estados Unidos, o número de pedidos de auxílio-desemprego semanal ultrapassou 6 milhões, aproximadamente dez vezes 
acima da máxima registrada desde o início da série na década de 60. Com a certeza da contração aguda na atividade, as 
bolsas e demais ativos de risco estenderam suas mínimas, ao passo que os estímulos monetários e fiscais ao redor do 
mundo têm sido feitos de maneira agressiva e rápida, concomitante com a velocidade da crise. Assim, o fundo registrou 
perdas nas bolsas local e norte-americana. 

Achamos importante ressaltar que houve uma grande diferença na cota do mês quando comparada com do Gauss 
Multimercado. Essa discrepância se deve principalmente às restrições regulamentares do fundo de Previdência, como não 
poder investir diretamente no mercado offshore e limitar o investimento em derivativos e câmbio. 

Gauss Zurich FIM Prev  - (Acesse a página do fundo) 

Em março, o Gauss Prev Zurich (“Fundo”) rendeu -9,34%. O ciclo de expansão global iniciado após a crise de 2008 chegou 
ao fim. O impacto macroeconômico das medidas de contenção à propagação do Covid-19 no mundo ainda é incerto e 
depende diretamente do prazo até que se restaure a normalidade em cada país. Como exemplo de sua profundidade, nos 
Estados Unidos, o número de pedidos de auxílio-desemprego semanal ultrapassou 6 milhões, aproximadamente dez vezes 
acima da máxima registrada desde o início da série na década de 60. Com a certeza da contração aguda na atividade, as 
bolsas e demais ativos de risco estenderam suas mínimas, ao passo que os estímulos monetários e fiscais ao redor do 
mundo têm sido feitos de maneira agressiva e rápida, concomitante com a velocidade da crise. Assim, o fundo registrou 
perdas nas bolsas local e norte-americana. 

Achamos importante ressaltar que houve uma grande diferença na cota do mês quando comparada com do Gauss 
Multimercado. Essa discrepância se deve principalmente às restrições regulamentares do fundo de Previdência, como não 
poder investir diretamente no mercado offshore e limitar o investimento em derivativos e câmbio. 

 

 
 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2764
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/26343792000190
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/22899237000199
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Gávea Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Gávea Macro FIC FIM 2,72% 4,66% 8,22% 8,33% 8,41% 4,29% -4,26% 444,9  

Gávea Macro Plus II FIC FIM 3,64% 6,36% 10,03% - - 6,20% -6,60% 84,9  

Gávea Macro Adv FIC FIM 2,85% 4,78% - - - 4,77% -4,32% 93,4  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Gávea Macro Adv FIC FIM | Gávea Macro FIC FIM | Gávea Macro Plus II FIC FIM 

Em termos de retorno, posições vendidas em moedas na  Ásia, estratégias em bolsa nos Estados Unidos e posições 
tomadas na inclinação de juros de países emergentes geraram as maiores contribuições positivas no mês. 

Posicionamento 
Gávea Macro Adv FIC FIM | Gávea Macro FIC FIM | Gávea Macro Plus II FIC FIM 

No portfólio, seguimos com um posicionamento mais defensivo e de baixo risco. Concentramos nossa posições em 
estratégias relativas de maior convicção e mantivemos a carteira diversificada em classes de ativos. Em bolsa 
mantivemos uma posição global neutra, com pequenas posições compradas em Brasil e realizando uma gestão dinâmica 
nos Estados Unidos.  
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Giant Steps 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Giant Darius FIC FIM 1,49% 3,58% 12,21% - - 3,96% -3,05% 224,2  

Giant Steps Quant Select Prev XP Seg FIE FIM - - - - - - - - 

Giant Sigma Adv FIC FIM -3,60% -0,46% - - - 10,33% -9,67% 391,5  

Giant Zarathustra FIC FIM 2,08% 5,39% 19,93% 15,26% 11,97% 6,53% -4,09% 435,6  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Giant Darius FIC FIM | Giant Zarathustra FIC FIM 

O fundo terminou março com um resultado bastante expressivo, completando o terceiro mês consecutivo em território 
positivo nesse ano conturbado. O fundo mantém desde o final de fevereiro uma posição defensiva, com destaque para as 
posições compradas em dólar americano contra real. Os mecanismos de hedge do fundo também tiveram uma 
contribuição bastante positiva no mês. Os principais detratores de performance foram as posições em equities, tanto 
onshore quanto offshore, que permanecem bastante reduzidas na carteira do fundo. 

Posicionamento 
Giant Darius FIC FIM | Giant Zarathustra FIC FIM 

O fundo começa o mês de abril ainda com posições bastante defensivas. As posições em dólar permanecem como as 
mais relevantes, acompanhadas de posições reduzidas em equities e aplicadas em juros. O fundo mantém um risco 
reduzido na carteira como um todo, resultado do controle de volatilidade, que reduz posições para contrapor o enorme 
aumento no desvio padrão do mercado nesse momento de crise. 

 

 

Atribuição de Performance 
Giant Sigma Adv FIC FIM 

O fundo terminou o mês de março com um resultado negativo. Conforme já mencionamos em comentários passados, o 
fundo vinha com posição defensiva desde o final de 2019, com risco reduzido em decorrência de um sinal de “take profit”, 
além de ter uma posição relevante em dólar no book de hedge. Essas proteções foram intensificadas no decorrer do mês 
março. Mesmo assim, com a queda vertiginosa nas bolsas e commodities ao redor do mundo, os mecanismos de defesa 
não foram suficientes para anular completamente as perdas. Esse comportamento é absolutamente esperado para o 
fundo nesse tipo de situação, na qual a estratégia busca se proteger ao máximo, reduzindo as potenciais perdas e se 
preparando para um aumento das posições quando as condições no mercado se normalizarem. 
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Posicionamento 
Giant Sigma Adv FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

O fundo começa o mês de abril ainda com posições bastante reduzidas em todas as classes de ativo. O sinal de redução 
de posições se mantém ativo, mas mostra sinais de que um aumento do consumo de risco na carteira é possível ao longo 
dos próximos dias. A carteira começa o mês equilibrada com posições em equities, bonds e moedas, com destaque ainda 
para o dólar contra outras divisas ao redor do mundo. 

 

 

Atribuição de Performance 
Giant Steps Quant Select Prev XPS FIE FIM 

O fundo terminou março com um resultado positivo, apesar da crise sem precedentes pela qual estamos passando. Por 
combinar as estratégias do Zarathustra e do Sigma, manteve uma posição defensiva ao longo de todo o mês, com 
consumo de risco reduzido e destaque para posições em dólar contra real. Como é natural num cenário de crise como o 
que estamos passando, os principais detratores de performance foram as posições em equities, mas o equilíbro entre 
classes de ativo e os mecanismos de proteção do fundo surtiram efeito, não só protegendo a carteira como também 
ganhando dinheiro para os nossos cotistas. 

Posicionamento 
Giant Steps Quant Select Prev XPS FIE FIM - (Acesse a página do fundo) 

O fundo começa o mês de abril ainda com posições mais defensivas, com destaque para posições compradas em dólar 
americano contra real. O sinal de redução de posições se mantém ativo, mas mostra sinais de que um aumento do 
consumo de risco na carteira é possível ao longo dos próximos dias. O fundo permanece ainda com posições aplicadas 
em juros e compradas em equities, que tendem a performar em uma eventual recuperação do mercado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800767
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32847791000186
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Ibiuna Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Ibiuna Hedge FIC FIM 2,01% 3,40% 12,18% 6,93% 9,21% 3,52% -2,78% 396,8  

Ibiuna Hedge STH FIC FIM 3,26% 5,65% 20,16% 9,35% 13,32% 6,46% -5,14% 3.884,2  

Ibiuna LS STLS FIC FIM -5,98% -3,93% 7,90% 4,99% 9,62% 9,10% -10,93% 605,3  

Ibiuna Prev Icatu FIC FIM 1,07% 2,52% 10,55% 7,25% 8,34% 6,09% -5,80% 137,0  

Ibiuna LS Adv FIC FIM -6,21% -4,16% 7,47% - - 9,10% -11,14% 230,5 

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Ibiuna Long Biased FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

O Ibiuna Long Biased apresentou um retorno de -32,21% no mês de Março/20. O setor financeiro gerou retorno de -12,92%, 
com destaque para posição comprada em BBAS3, ALSO3 e SULA11. Consumo discricionário gerou um retorno de -8,08% 
com destaque para a posição em VVAR3 e YDUQ3. Em Energia, BRDT3 foi o maior destaque, enquanto o setor apresentou 
queda de -5,04%.  

Conforme o cenário de uma crise mais aguda foi se desenhando (e nosso cenário mostrou-se incorreto), nós não só 
paramos o aumento de nossa alocação como também começamos a migrar nossas carteiras para empresas que 
apresentarão receitas mais resilientes durante a crise e que não tenham qualquer problema de dívida e fluxo de caixa no 
médio prazo. 

Ibiuna Long Short Adv FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

O Ibiuna Long Short Advisory apresentou um retorno de -6,21% no mês de Março/20. O setor de consumo básico gerou 
retorno de +1,34%, com maior relevância para posições em empresas de alimentos. No setor financeiro (-3,01%) os 
maiores destaques foram bancos e seguradoras. 

Conforme o cenário de uma crise mais aguda foi se desenhando (e nosso cenário mostrou-se incorreto), nós não só 
paramos o aumento de nossa alocação como também começamos a migrar nossas carteiras para empresas que 
apresentarão receitas mais resilientes durante a crise e que não tenham qualquer problema de dívida e fluxo de caixa no 
médio prazo.  

Ibiuna Long Short STLS FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

O Ibiuna Long Short STLS apresentou um retorno de -5,98% no mês de Março/20. O setor de consumo básico gerou retorno 
de +1,34%, com maior relevância para posições em empresas de alimentos. No setor financeiro (-3,01%) os maiores 
destaques foram bancos e seguradoras. 

Conforme o cenário de uma crise mais aguda foi se desenhando (e nosso cenário mostrou-se incorreto), nós não só 
paramos o aumento de nossa alocação como também começamos a migrar nossas carteiras para empresas que 
apresentarão receitas mais resilientes durante a crise e que não tenham qualquer problema de dívida e fluxo de caixa no 
médio prazo. 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2597
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800468
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2870
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Atribuição de Performance 
Ibiuna Hedge FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

O Ibiuna Hedge apresentou retorno de +2,01% em Mar/20. Posições em mercado de juros global geraram retorno de 
+1,85%, com destaque para a posição aplicada na curva mexicana (+0,81%) e na Treasury de 10 anos (+0,72%). No Brasil, 
a posição em juros gerou retorno de +1,10%, com destaque para a posição aplicada em juros nominais. Em moedas, a 
posição comprada em USD/BRL apresentou retorno de +0,49%.   

A boa performance da estratégia macro em meio a um ambiente de volatilidade elevada reflete o acerto da rotação para 
um portfólio defensivo que fizemos ao final de fevereiro com os primeiros sinais dos impactos globais adversos da 
epidemia do Corona Vírus. Ao longo de março, identificamos a oportunidade de passar a alocar risco ativamente no tema 
“relaxamento sincronizado de política monetária no mundo”, com posições aplicadas nas curvas de juros dos EUA, México, 
Chile, Brasil e Inglaterra. Algumas dessas oportunidades maturaram, mas esse ainda segue sendo o principal tema em 
nosso portfólio. Ainda que métricas tradicionais de precificação apontem para oportunidades atrativas na área de renda 
variável, as incertezas demandam prudência na alocação de risco neste segmento. 

Ibiuna Hedge STH FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

O Ibiuna Hedge STH apresentou um retorno de +3,26% no mês de Março/2020. Posições em mercado de juros global 
geraram retorno de +3,19%, com destaque para a posição aplicada na curva mexicana (+1,32%) e na Treasury de 10 anos 
(+1,29%). No Brasil, a posição em juros gerou retorno de +1,86%, com destaque para a posição aplicada em juros nominais. 
Em moedas, a posição comprada em USD/BRL apresentou retorno de +0,98%. 

A boa performance da estratégia macro em meio a um ambiente de volatilidade elevada reflete o acerto da rotação para 
um portfólio defensivo que fizemos ao final de fevereiro com os primeiros sinais dos impactos globais adversos da 
epidemia do Corona Vírus. Ao longo de março, identificamos a oportunidade de passar a alocar risco ativamente no tema 
“relaxamento sincronizado de política monetária no mundo”, com posições aplicadas nas curvas de juros dos EUA, México, 
Chile, Brasil e Inglaterra. Algumas dessas oportunidades maturaram, mas esse ainda segue sendo o principal tema em 
nosso portfólio. Ainda que métricas tradicionais de precificação apontem para oportunidades atrativas na área de renda 
variável, as incertezas demandam prudência na alocação de risco neste segmento. 

Posicionamento 
Ibiuna Hedge FIC FIM | Ibiuna Hedge STH FIC FIM 

Na renda fixa, no Brasil temos posições aplicadas na parte curta e intermediária da curva de juros DI. Seguimos também 
com posições compradas em inflação implícita na parte curta e aplicadas em juros reais nos segmentos curto e 
intermediário da curva. Nos Estados Unidos, reduzimos parcialmente a posição aplicada na Treasury já que essas taxas 
atingiram recentemente seus mínimos históricos. No México, aproveitamos a alta de juros em meados de março para 
aumentar a exposição aplicada à curva de juros TIIE. Na renda variável, mantemos exposição relevante somente visando 
a captura de alfa puro, via posições long-short não direcional no Brasil. No portfólio de moedas, temos posição comprada 
no Dólar contra o Real e posições táticas de curto prazo. Reduzimos a posição comprada em ouro.  

 

 
 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2412
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2886
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Icatu Vanguarda 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Icatu Vanguarda Multiestrat Arrojado FIC FIM Prev -17,33% -19,44% -4,34% 3,76% 8,40% 19,09% -27,34% 235,7  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Icatu Vang Multiestrat Arrojado FIC FIM Prev 

O mês de março trouxe forte indício de que ocorrerá uma disseminação global, o que elevou as dúvidas quanto ao período 
sob o qual a economia mundial estará exposta aos seus efeitos. Um evento desse porte, com elevado nível de incerteza 
logo no primeiro trimestre, gera alta dose de pessimismo para o restante do ano, mesmo que a situação seja controlada 
ainda no primeiro semestre. Dessa forma, é difícil imaginar um cenário em que o Brasil consiga reverter o sentimento 
pessimista para 2020. Dessa maneira, ao longo do mês de março, nos concentramos nos mandatos de risco das 
estratégias geridas na Icatu Vanguarda. A gestão segue focada na sua filosofia de investimento: oportunidades com 
relação risco / retorno adequado, foco na preservação de patrimônio, investimento em empesas resilientes e com 
previsibilidade. Os portfolios foram ajustados ao novo cenário de preços e nível de variância. O choque econômico que o 
Coronavírus está causando mudou abruptamente o cenário, neste momento nosso maior foco tem sido estudar os 
potenciais impactos do surto do Coronavírus para os diversos ativos do.  portfólio. Considerando todos os cenários de 
stress testados, os fundamentos de liquidez e disciplina financeira das empresas que compõe o portfólio dos fundos, não 
identificamos nenhum ativo que tenha motivado um desinvestimento por risco de crédito.  

Posicionamento 
Icatu Vang Multiestrat Arrojado FIC FIM Prev - (Acesse a página do fundo) 

Na parcela de RF, o fundo Icatu Vanguarda Multiestratégia Arrojado Previdenciário fechou o mês com posições nos 
segmentos de inflação curta, inflação longa e CDI. Na parcela de Renda Variável, que representa 48,6% do fundo, tem 
como principais participações ITSA4 – Itaúsa (7,67%), BRML3 – BR Malls (6,56%) e VALE3 – Vale (5,98%). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/3537456000183
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JGP Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

JGP Max Adv FIC FIM 0,78% 2,20% 7,42% 6,80% - 1,28% -0,48% 126,9  

JGP Multimercado Prev Adv XP Seg FICFI** - - - - - - - - 

JGP SulAmérica FIM CP -1,25% -0,33% 8,40% 8,15% 9,07% 4,69% -4,79% 1.152,8  

JGP Strategy Adv FIC FIM 1,38% 3,02% 9,14% - - 1,90% -0,67% 257,1  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Posicionamento 
JGP Max Adv FIC FIM | JGP Strategy Adv FIC FIM 

Seguimos cautelosos em relação às perspectivas, mesmo com a grande reprecificação dos ativos financeiros. 
Acompanharemos o desenrolar dos mercados no detalhe e, enquanto isso, temos optado por manter o portfólio mais leve 
e montar posições táticas quando observamos distorções de preços. Atualmente possuímos pequenas posições 
compradas em Dólar contra Real, neutras em bolsa e aproveitando oportunidades táticas de inclinação na curva de juros. 

 

 

Posicionamento 
JGP Max Adv FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

Seguimos cautelosos em relação às perspectivas, mesmo com a grande reprecificação dos ativos financeiros. 
Acompanharemos o desenrolar dos mercados no detalhe e, enquanto isso, temos optado por manter o portfólio mais leve 
e montar posições táticas quando observamos distorções de preços. Atualmente possuímos pequenas posições 
compradas em Dólar contra Real, neutras em bolsa e aproveitando oportunidades táticas de inclinação na curva de juros. 

JGP SulAmérica FIM CP - (Acesse a página do fundo) 

Seguimos cautelosos em relação às perspectivas, mesmo com a grande reprecificação dos ativos financeiros. 
Acompanharemos o desenrolar dos mercados no detalhe e, enquanto isso, temos optado por manter o portfólio mais leve 
e montar posições táticas quando observamos distorções de preços. Atualmente possuímos pequenas posições 
compradas em Dólar contra Real e em ações brasileiras e aproveitando oportunidades táticas de inclinação na curva de 
juros. 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2911
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/22759978000174
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Kadima Asset 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Icatu Seg Kadima FIM CP Prev -8,35% -6,68% 6,60% 6,36% 8,78% 8,70% -12,05% 116,2  

Kadima II FIC de FIM 0,13% 1,96% 4,04% 7,41% 9,27% 3,84% -2,53% 444,3  

Kadima XP Seg Prev FIE FIC FIM -8,25% -6,63% - - - 9,15% -12,16% 37,4  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Icatu Seg Kadima FIM CP Prev - (Acesse a página do fundo) 

O Icatu Kadima acumula uma rentabilidade desde o início de 102,27% (119% do CDI). Nos últimos 12 meses, o fundo 
apresentou rentabilidade de 6,60% (121% do CDI).  

O mês de março foi marcado por uma fortes crise. Infelizmente nesse mês todas as diferenças do nosso fundo de 
previdência em relação ao fundo Kadima II acabaram pesando contra o mesmo. Enumeramos à seguir: 

1) Menores posições em dólar (melhor mercado para nossos modelos em março) 

2) Ausência de operações off-shore (contribuição positiva no Kadima II) 

3) Maior alocação em DIs longos, que tiveram resultados piores que os DIs curtos 

4) Maior alocação no modelo de fatores, que acabou contribuindo negativamente 

5) Pequena posição estrutural de NTNB (por conta do enquadramento), que contribuiu negativamente; 

6) Impedimento de posições net short na bolsa. 

Como já falamos em diversas ocasiões, em janelas curtas (1 a 3 anos), é esperado que o fundo de previdência tenha 
resultados significativamente diferentes do Kadima II. Contudo continuamos acreditando que no longo prazo (10 a 15 
anos) os resultados esperados são similares. Continuamos acreditando que o produto é capaz de entregar excelentes 
resultados no longo prazo. 

 

Kadima XPS Prev FIE FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

O Kadima XP Seguros Prev acumula uma rentabilidade desde o início de 6,13% (126% do CDI).  O mês de março foi 
marcado por uma fortes crise. Infelizmente nesse mês todas as diferenças do nosso fundo de previdência em relação ao 
fundo Kadima II acabaram pesando contra o mesmo. Enumeramos à seguir: 

 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/15862867000123
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/30898110000183
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1) Menores posições em dólar (melhor mercado para nossos modelos em março) 

2) Ausência de operações off-shore (contribuição positiva no Kadima II) 

3) Maior alocação em DIs longos, que tiveram resultados piores que os DIs curtos 

4) Maior alocação no modelo de fatores, que acabou contribuindo negativamente 

5) Pequena posição estrutural de NTNB (por conta do enquadramento), que contribuiu negativamente; 

6) Impedimento de posições net short na bolsa. 

Como já falamos em diversas ocasiões, em janelas curtas (1 a 3 anos), é esperado que o fundo de previdência tenha 
resultados significativamente diferentes do Kadima II. Contudo continuamos acreditando que no longo prazo (10 a 15 
anos) os resultados esperados são similares. Continuamos acreditando que o produto é capaz de entregar excelentes 
resultados no longo prazo 

Posicionamento 
Icatu Seg Kadima FIM CP Prev | Kadima XPS Prev FIE FIC FIM 

Apesar desta situação que estamos vivenciando nos mercados definitivamente não ser normal, acreditamos que em 
algum momento isso vai se estabilizar. A maior alocação de risco do fundo segue nos modelos seguidores de tendência 
de curto prazo, obedecendo às restrições da legislação de previdência. Esse modelo historicamente tem um melhor 
desempenho médio em cenários de maior volatilidade do mercado. 

Atribuição de Performance 
Kadima II FIC FIM 

O Kadima II FIC FIM acumula uma rentabilidade desde o início de 262,31% (127% do CDI). Nos últimos 12 meses, acumulou 
uma rentabilidade de 4,04% (74% do CDI). No ano, até o fechamento de março, o acumula rentabilidade de 1,96% (192% 
do CDI). O mês de março foi marcado por uma forte crise. Nossos modelos ajustam o tamanho das operações de forma 
inversamente proporcional à volatilidade do mercado, fazendo com que mesmo em cenários como o atual, o fundo 
mantenha seu risco constante. Em média, a volatilidade mais alta costuma ser benéfica para nossa principal família de 
modelos, o trend-following de curto prazo. Contudo, esta é uma condição necessária, mas não suficiente, para seu bom 
desempenho. Os limites de alta/baixa e os circuit breaks que ocorreram ao longo do mês atrapalham o modelo, uma vez 
que impediram o mesmo de abrir novas posições e de fazer arbitragens. As repetidas reversões intraday também foram 
prejudiciais, pois levaram o mesmo a dar sinais falsos. Apesar destas adversidades, os modelos de trend-following de 
curto prazo aplicados no dólar e nos mercados internacionais tiveram ganhos significativos. O principal detrator de 
performance foi o nosso modelo de fatores. 

Posicionamento 
Kadima II FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

Apesar desta situação que estamos vivenciando nos mercados definitivamente não ser normal, acreditamos que em 
algum momento isso vai se estabilizar. A maior alocação de risco do fundo segue nos modelos seguidores de tendência 
de curto prazo. Esse modelo historicamente tem um melhor desempenho médio em cenários de maior volatilidade. 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2747
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Kairós Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Kairós Macro Adv FIC FIM -3,65% -6,51% - - - 7,59% -10,10% 21,1  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Kairós Macro Adv FIC FIM 

O mês de março foi marcado pelo rápido aumento dos casos e das fatalidades causadas pelo Coronavírus. A restrição à 
circulação de pessoas tem grande efeito nas economias, com a forte limitação da oferta produzindo um choque superior 
ao de uma crise bancária. A paralização das atividades deverá causar desemprego e falências, com efeitos devastadores 
sobre a demanda. A crise atual provocará perda de produto maior e mais generalizada do que a da crise global de 
2008/2009. Apesar do alto grau de incerteza no momento, revisamos nossas estimativas para o PIB global e brasileiro em 
2020, com resultados desoladores: 0,0% na China, -1,5% nos EUA, -5,0% na Zona do Euro e -3,0% no Brasil. Esses resultados 
deverão ser em parte compensados em 2021, se a destruição de capital físico e humano em 2020 não for muito grande. 
O preço dos ativos de risco foi afetado de maneia muito forte e rápida, com desvalorizações fortes de moedas em relação 
ao dólar americano e quedas enormes nas bolsas globais. Atribuição de performance no mês: juros +0.37%, moedas -
0.45%, bolsas -4.3%, commodities +0.65%, renda fixa +0.28% e despesas -0.20% 

Posicionamento 
Kairós Macro Adv FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

Apesar de termos reduzido o risco do fundo desde antes do carnaval e ainda ao longo do mês, nossas proteções não 
foram suficientes para limitar mais as perdas. Neste momento preferimos manter o risco do portfólio baixo e com 
posições majoritariamente no mercado de juros locais. Em nossa opinião, o Banco Central ainda tem espaço para cortes 
na taxa básica de juros, à luz das cadentes expetativas de inflação tanto para 2020 como 2021. Entendemos que o 
momento requer calma e paciência na retomada de risco. Assim, levando em consideração a grande correção observada 
nos preços de ativos de risco globalmente, alguns preços já nos parecem baratos e estamos atentos para voltar a 
aumentar as posições à medida que a volatilidade dos mercados diminuir, juntamente com dados melhores no aspecto 
médico. 

 

 
 
 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800695
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Kapitalo Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Kapitalo Kappa FIN FIC FIM -5,93% -8,49% -1,73% 3,00% 7,03% 10,36% -14,45% 1.659,9  

Kapitalo Kappa Adv FIC FIM -5,91% -8,48% -1,74% 2,96% 6,85% 10,35% -14,43% 2.029,0  

Kapitalo K10 Adv FIC FIM 0,67% -3,08% - - - 10,57% -10,72% 9,3  

Kapitalo Zeta Adv FIC FIM -10,82% -15,28% -6,61% - - 18,07% -24,64% 272,6  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Kapitalo Kappa Adv FIC FIM | Kapitalo Kappa FIN FIC FIM | Kapitalo Zeta Adv FIC FIM 

O surto de Covid-19 levou diversos países a adotar protocolos de afastamento social severos, o que causará queda 
expressiva do PIB global nos próximos trimestres e fortes reações de políticas monetária e fiscal em diversas regiões do 
mundo. Nos EUA, o Fed cortou a taxa do fed funds em 0,5% em uma reunião extraordinária no início do mês e em mais 
1% em outra reunião, expandiu o programa de compra de Treasuries e MBS e criou diversos outros para manter o canal 
de crédito privado funcionando adequadamente. O Congresso aprovou medidas de estímulo fiscal, incluindo um pacote 
amplo de cerca de US$ 2 tri. Na Europa, o ECB anunciou expansão do seu programa de QE, um novo programa de compras 
emergenciais e leilões de TLTRO com condições ainda mais favoráveis. No Brasil também haverá queda abrupta da 
atividade com consequências baixistas na inflação. O governo está adotando diversas medidas fiscais e o banco central 
deverá promover novos cortes da taxa Selic. O desempenho negativo foi devido à posições compradas em bolsas 
brasileira e globais e posições aplicadas em juros domésticos. Tivemos ganhos em posições de inclinação de juros 
internacionais. 

Posicionamento 
Kapitalo Kappa Adv FIC FIM | Kapitalo Kappa FIN FIC FIM | Kapitalo Zeta Adv FIC FIM 

O desempenho negativo foi devido à posições compradas em bolsas brasileira e globais e posições aplicadas em juros 
domésticos. Tivemos ganhos em posições de inclinação de juros internacionais.Reduzimos risco de forma generalizada 
em função do forte aumento de incertezas relacionadas ao crescimento global. 

Em juros, mantivemos posição aplicada na parte curta da curva brasileira em juros reais e através de uma estrutura de 
opções em juros nominais, posições aplicadas em África do Sul e posições de inclinação no México. Abrimos posição 
aplicada na curva de Fed Funds. 

Em bolsa, reduzimos significativamente as posições compradas em ações brasileiras e globais. 

Em moedas, estamos comprados JPY, AUD, CHF, EUR, e MXN e vendidos em BRL e USD. 

Em commodities, seguimos comprados em ouro e proteínas e abrimos posições vendidas em milho. 
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Posicionamento 
Kapitalo Alpha Global Adv FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

O desempenho negativo foi devido a posições compradas em bolsas globais e posições vendidas no dólar americano. 
Tivemos ganhos em posições aplicadas e de inclinação em juros internacionais. Reduzimos risco de forma generalizada 
em função do forte aumento de incertezas relacionadas ao crescimento global. Em juros, mantivemos posições aplicadas 
em África do Sul e reduzimos posições de inclinação no México. Abrimos posição aplicada na curva de Fed Funds. Em 
bolsa, reduzimos significativamente as posições compradas em ações globais. Em moedas, estamos comprados JPY, 
AUD, CHF, EUR, e MXN e vendidos em USD. Em commodities, seguimos comprados em ouro e proteínas e abrimos 
posições vendidas em milho. 

Kapitalo K10 Adv FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

Os livros de moeda e commodities tiveram resultados positivos no mês. O livro de bolsa teve resultado negativo no mês. 
Já o livro de juros ficou zerado. Seguimos comprados no rublo russo, no peso mexicano, no iene japonês e no dólar 
australiano contra o dólar americano e vendidos no rand sul-africano contra o dólar americano. Adicionamos uma posição 
vendida em real contra o dólar americano. Reduzimos a posição comprada em proteína animal e adicionamos uma 
posição vendida em milho americano. Seguimos com uma posição comprada em ouro. Zeramos posição aplicada em 
juros longo americano e posição comprada em ações no Brasil porém adicionamos uma posição comprada em ações 
americanas. 

 

Kinea Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Kinea Apolo Adv XP Seg Prev FIC FIM - - - - - - - - 

Kinea Atlas II FIM -5,60% -7,36% 4,08% - - 7,43% -11,51% 2.483,4  

Kinea Chronos FIM -3,28% -4,25% 3,20% 5,37% 7,78% 4,32% -6,91% 9.206,9  

Kinea Xtr XP Seg Prev FIC FIM - - - - - - - - 

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Kinea Apolo Adv XPS Prev FIC FIM | Kinea Atlas II FIM | Kinea Chronos FIM | Kinea Xtr XPS Prev FIC FIM 

Resultado foi negativo na maioria das estratégias devido aos impactos gerados pela pandemia. Em juros, passamos de 
posições mais longas para mais curtas no Brasil e México. Redução da atividade e queda das commodities devem 
compensar impacto do câmbio. Assim, juros devem seguir caindo no México e permanecerem baixos no Brasil. Em ações 
o resultado foi negativo. Reduzimos posições direcionais logo no início do mês e voltamos a comprar ativos com balanços 
sólidos nas últimas semanas, alocando em bancos, mineração e elétricas no Brasil. Nos EUA, compramos ações de 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2917
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800766
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tecnologia e saúde. Nos pares, os resultados foram negativos principalmente nos setores de consumo, imobiliário e 
telecomunicações. Posições compradas em volatilidade de moedas e commodities tiveram resultado positivo no mês. 

Posicionamento 
Kinea Apolo Adv XPS Prev FIC FIM | Kinea Atlas II FIM | Kinea Chronos FIM | Kinea Xtr XPS Prev FIC FIM 

Em juros concentramos posições em juros curtos e intermediários do Brasil e do México. Reduzimos nossas posições 
direcionais de bolsa no início do mês e começamos a comprar ativos com balanços sólidos, bancos, mineração e elétricas 
no Brasil e tecnologia e saúde nos EUA. Não temos posição em moedas. Iniciamos posição vendida em inclinação de vol 
do S&P. 

 

 

Legacy Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Legacy Capital Adv FIC FIM -3,97% -4,76% 4,98% - - 9,69% -11,80% 1.599,4  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Legacy Capital Adv FIC FIM 

A queda generalizada nos preços dos ativos impactou negativamente as nossas posições, em especial, as aplicadas em 
renda fixa de Brasil e EUA, e a carteira de ações brasileiras. A carteira de ações offshore teve boa performance relativa ao 
MSCI global, e contribuiu positivamente para o resultado. As posições compradas em volatilidade de diversos mercados 
voltaram a mitigar as perdas do fundo. A economia global experimentará uma intensa recessão no 1S de 2020. Como 
diversos setores e regiões inteiras de inúmeros países estão parados, as contrações do PIB no 1T e no 2T serão severas. 
Haverá retomada do nível de atividade no 2S, mas insuficiente para que o PIB deixe de registrar queda em quase todas as 
economias em 2020. 

Posicionamento 
Legacy Capital Adv FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

Tencionamos manter posições aplicadas em juros curtos de países com espaço para queda da taxa de política monetária 
(Brasil e México); posição comprada em ouro, para capturar a perspectiva de debasement fiscal e monetário de 
praticamente todas as moedas e aumentar progressivamente as posições compradas em ações nos EUA, pois, em nossa 
avaliação, a economia dos EUA é a mais apta a recuperar-se com rapidez após este epísódio. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800496
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Macro Capital Gestão de Resursos LTDA 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Macro Capital One Adv FIC FIM -10,56% -11,29% - - - 10,74% -12,11% 18,5  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Macro Capital One Adv FIC FIM 

A volatilidade dos preços da maioria dos ativos, como o S&P, alcançou extremos no mercado global em março. Os preços 
dos ativos locais acompanharam esse movimento, com quedas expressivas do Ibovespa, variações diárias enormes das 
taxas de juros em vários vértices da curva de juros e expressiva depreciação cambial. O Macro Capital One não escapou 
dessa dinâmica. A expressiva alta dos juros ao longo de toda curva nos dias 11 e 12 de março demandou, em linha com 
a nossa política de riscos, redução das posições e, posterior, zeragem, mesmo após a significativa redução da exposição 
em renda varável e o encurtamento e diminuição das posições aplicadas em juros locais promovida anteriormente. As 
posições em renda fixa, concentradas na parte curta da curva de juros – até o contrato DI Jul21, foram responsáveis por 
parte expressiva do recuo da cota em 10,62% no mês, com a posição em renda variável no mercado local também 
afetando de forma importante o resultado. Mesmo com a expectativa de confirmação do nosso cenário, a enorme 
volatilidade de mercado levou-nos a reconstruir a nossa carteira de forma gradual na 2ª metade do mês. 

Posicionamento 
Macro Capital One Adv FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

No início de abril, nossas principais alocações estão concentradas em ações no mercado local, em particular em utilities, 
commodities, consumo e proteínas, sendo complementadas por estruturas de opções como proteção para recuos de 
preços mais expressivos. Temos posições em renda variável também no mercado global, em particular no S&P, também 
complementadas por estrutura de opções. Em renda fixa, a incerteza sobre a propagação do Covid-19 e seu impacto 
global e doméstico justifica a posição tática tomada na parte intermediária e mais longa da curva de juros local. Em uma 
visão estratégica, a dinâmica desfavorável da economia tende a exigir cortes adicionais da Selic e sua manutenção nesse 
patamar por período prolongado, beneficiando posições aplicadas em juros para prazos mais curtos. 

 

 
 
 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800784
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Mauá Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Mauá Institucional FIC FIM -1,96% -2,36% 5,25% 5,28% 6,75% 4,12% -5,35% 244,8  

Mauá Macro FIC FIM -1,67% -0,88% 9,54% 2,79% 6,63% 7,85% -7,28% 548,5  

Mauá Macro Adv FIC FIM -1,77% -0,99% 9,73% 2,69% - 8,04% -7,52% 75,8  

Mauá Prev Adv Icatu FIM -11,20% -14,21% 0,06% - - 18,91% -23,47% 47,4  

Mauá XP Prev FIE FIM *** - - - - - - - - 

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Mauá Inst FIC FIM 

No mês de fevereiro, o fundo Mauá Institucional FIC FIM apresentou retorno de -1,96%. O mês foi marcado pelo rápido 
avanço do Coronavírus no mundo, o que resultou no lockdown de diversos países e levantou questionamentos sobre 
estímulos oferecidos pelos governos o que, novamente, tornou os mercados extremamente voláteis. Mantivemos ao longo 
do mês alguns hedges que contribuíram positivamente (aplicado em juros brasil). Do lado negativo, perdemos nas nossas 
posições compradas em bolsa e moeda local, que foram neutralizadas ao longo do mês. 

Posicionamento 
Mauá Inst FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

Em juros Brasil, estamos com um combo de posições aplicadas na parte curta da curva. Na parte de bolsas, estamos com 
a posição praticamente zerada em bolsa local, com eventual descasamento entre posição e hedge. Em moedas, pequena 
posição comprada em USDBRL.  

Atribuição de Performance 
Mauá Macro Adv FIC FIM | Mauá Macro FIC FIM 

No mês de março, o fundo Mauá Macro Advisory FIC FIM apresentou retorno de -1,77%. O mês foi marcado pelo rápido 
avanço do Coronavírus no mundo, o que resultou no lockdown de diversos países e levantou questionamentos sobre 
estímulos oferecidos pelos governos o que, novamente, tornou os mercados extremamente voláteis. Tivemos destaque 
positivo com as posições offshore de juros (LatAm), bolsa (US) e moeda (EUR e Pesos Chilenos e Mexicanos). Além disso, 
mantivemos ao longo do mês alguns hedges que contribuíram positivamente (aplicado em juros brasil e US). Do lado 
negativo, perdemos nas nossas posições compradas em bolsa e moeda local, que foram neutralizadas ao longo do mês. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2618


 
 
 

109 

   ABRIL 2020 

Posicionamento 
Mauá Macro Adv FIC FIM | Mauá Macro FIC FIM 

Em juros Brasil, estamos com um combo de posições aplicadas na parte curta da curva. Em juros offshore, posições 
aplicadas na curva de juros mexicanos e chilenos e tomada na curva de juros americanos. Na parte de bolsas, estamos 
com a posição praticamente zerada em bolsa local, com eventual descasamento entre posição e hedge e uma pequena 
posição comprada em bolsa offshore (US). Em moedas, pequena posição comprada em USDBRL, vendido em EUR, pesos 
chilenos e comprada em pesos mexicanos.  

Atribuição de Performance 
Mauá Prev Adv Icatu FIM 

No mês de março, o fundo MAUÁ PREVIDÊNCIA ICATU FIC FIM apresentou retorno de -11,20%. O mês foi marcado pelo 
rápido avanço do Coronavírus no mundo, o que resultou no lockdown de diversos países e levantou questionamentos 
sobre estímulos oferecidos pelos governos o que, novamente, tornou os mercados extremamente voláteis. Mantivemos 
ao longo do mês alguns hedges que contribuíram positivamente (aplicado em juros brasil). Do lado negativo, perdemos 
nas nossas posições compradas em bolsa e moeda local, que foram neutralizadas ao longo do mês. 

Posicionamento 
Mauá Prev Adv Icatu FIM - (Acesse a página do fundo) 

Em juros Brasil, estamos com um combo de posições aplicadas na parte curta da curva. Na parte de bolsas, estamos com 
a posição praticamente zerada em bolsa local, com eventual descasamento entre posição e hedge. Em moedas, pequena 
posição comprada em USDBRL. 

 

 

Moat Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Moat Capital Equity Hedge FIC FIM -5,49% -5,75% 4,11% 4,22% 6,78% 7,96% -9,47% 275,5  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 

O fundo fechou o mês com rentabilidade de -5,49% (CDI de 0,34%), ano de -5,75% (CDI de 1,02%) e nos últimos 12 meses 
3,94% (CDI de 5,40%).  

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29045219000199
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Posicionamento 
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

O mercado foi dominado por ordens de venda fruto da necessidade de liquidez e “stops“, ficando muito disfuncional. Assim, 
optamos por reduzir o risco da carteira, encerrando o mês com uma exposição bruta de 90%. 

 

 

Murano Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Murano FIC FIM 9,04% 6,05% -13,24% -1,24% 1,85% 15,58% -22,86% 35,3  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Murano FIC FIM 

Em Março, o Murano FIC FIM teve rentabilidade de +9.04% com grande destaque para os modelos de seguimento de 
tendência com retorno mensal de 14.1%. Nosso resultado mensal só não foi melhor devido às perdas com modelos de 
reversão, com destaque negativo para os modelos de arbitragem estatística (-3.6%) do mercado local que foram 
temporariamente suspensos para reavaliação. Importante destacar que, historicamente mesmo antes dessa crise, o 
Murano FIC FIM é um dos fundos, senão o fundo, que apresenta os melhores retornos acumulados nos momentos com 
maior volatilidade no mercado. Como esses momentos de maior nervosismo no mercado muitas vezes coincidem com 
os piores momentos para a maioria dos fundos multimercados, essa característica do Murano FIC FIM o torna um ótimo 
instrumento de diversificação de carteiras, ou seja, um fundo que tende a ganhar quando a maioria perde. Com volatilidade 
ainda alta e sem previsão de encerramento da crise que estamos passando,  o ambiente atual parece bem favorável às 
nossas estratégias. 

Posicionamento 
Murano FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

O posicionamento da carteira é baseado em diversos modelos quantitativos (local e offshore) que tendem a se beneficiar 
de momentos de alta volatilidade. Apesar das posições direcionais no curto prazo, o fundo não apresenta nenhum viés no 
longo prazo. Com baixíssima correlação com os principais indicadores, é um dos fundos mais descorrelacionados da 
indústria, ideal para compor um portfólio. 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2839
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2809
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MZK Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

MZK Dinâmico Adv FIC FIM -3,67% -5,89% 2,44% - - 5,12% -7,28% 224,1  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
MZK Dinâmico Adv FIC FIM 

O MZK Dinâmico Advisory apresentou resultado de -3,67% no mês e acumula alta de 2,44% (45% do CDI) em 12 meses. 

Com o aumento expressivo da volatilidade nos mercados durante março, intensificamos a componente de trading com 
horizontes de curto prazo e diminuímos substancialmente o tamanho das posições, reforçando a atenção ao 
dimensionamento das estratégias para manter o orçamento de risco em linha com o mandato do fundo. 

O destaque negativo ficou para a compra de Ibovespa e do índice de bolsas de emergentes, combinada com proteções 
através da venda de S&P-500 e uma estrutura com opções de venda de Ibovespa (puts de Ibov.). Os hedges ajudaram, 
mas não o suficiente. Toda a exposição em bolsa foi fortemente reduzida ao longo do mês. Ainda pelo lado negativo, a 
compra de NTB-Bs com vencimentos de longo prazo registrou perdas assim como a compra das taxas alemães de 10 
anos e as posições táticas tentando capturar movimentos em favor do Real contra o Dólar. 

Pelo lado positivo, ganhos com as posições vendidas em juros de curto prazo, junto com proteções via inclinação tomada 
na parte longa da curva. As estratégias no mercado de cupom cambial e o book sistemático também registraram ganhos. 

Posicionamento 
MZK Dinâmico Adv FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

A pandemia de Coronavírus trará um impacto grande no crescimento econômico global e a dinâmica de recuperação 
dependerá da ajuda coordenada dos Governos e BCs ao redor do mundo para não deixar nenhuma engrenagem estrutural 
das economias quebrar. Nossa leitura é que ambos estão adotando as medidas necessárias (monetárias e fiscais), de 
forma enérgica, coordenada e rápida. Entendemos que o choque na precificação dos ativos está superestimado, o cenário 
é de inflação baixa, taxas de juros baixas e devemos nos deparar com oportunidades à frente. No entanto, ainda não é 
possível mensurar de maneira precisa a magnitude dos impactos na atividade econômica, tampouco a sua duração. Dito 
isso, cautela e a intensificação da componente de trading nos parece ser a postura mais adequada para o momento. 

 

 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800472
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Navi Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Navi LS FIC FIM -0,10% -1,13% 4,98% 8,46% 9,84% 4,19% -3,35% 839,7  

Navi LS Icatu Prev FIM -1,28% -2,21% 6,20% 10,00% - 3,81% -4,05% 86,6  

Navi LS I XP Seg FIC FIM - - - - - - - - 

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Navi Inst FIC FIA | Navi Cruise Adv FIC FIA | Navi Long Short FIC FIM | Navi Long Short Icatu Prev FIM | Navi Long Short I 
XPS FIC FIM 

Março está sendo um mês de forte correção nas bolsas por conta da disseminação do Covid-19 por todos os continentes 
do mundo, com a OMS declarando a doença como uma pandemia. Como consequência, políticas extremas, e extensas, 
de restrição de mobilidade foram tomadas nas principais economias globais, incluindo a americana. Isso levou a grandes 
revisões baixistas nas projeções de crescimento da atividade global, gerando um possível cenário de depressão 
econômica. Como algum alívio, mais agora para o fim do mês, entrou em cena a discussão sobre o trade-off entre 
lockdown e crescimento das economias, com os mercados reduzindo o tempo estimado de paralisia das atividades 
econômicas, apesar de ainda elevado. O vírus também avançou em terras brasileiras, em uma dinâmica que menos 
intensa que o verificado na Europa. De fato, o Brasil possui alguns fatores que podem minimizar o estrago da doença 
sobre a população, fora que os brasileiros entraram em fase de restrição de mobilidade em um estágio anterior da doença 
se comparado com a maioria dos demais países. 

 

Posicionamento 
Navi Inst FIC FIA | Navi Cruise Adv FIC FIA | Navi Long Short FIC FIM | Navi Long Short Icatu Prev FIM | Navi Long Short I 
XPS FIC FIM 

As maiores posições estão nos setores de: consumo, commodities e financeiro 
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Neo Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Neo Multi Estratégia 30 FIC FIM 2,01% 3,70% 10,95% 7,55% 9,32% 8,06% -3,85% 278,5  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Neo Multi Estratégia 30 FIC FIM 

'O NEO Multi Estratégia 30 apresentou valorização de 2,0% (586% CDI). No ano, o fundo acumula alta de 3,7% (364% CDI). 
O resultado foi construído através de operações relativas no mercado de juros local. Acreditamos que os impactos da 
paralisação de atividade econômico serão bastante amortecidos por todas as medidas de sustentação monetária e fiscal 
que foram anunciadas no Brasil e no mundo. Nosso grande receio é se o período de paralisação de atividade precisar ser 
maior que os 2 meses que vêm sendo tratados como padrão em praticamente todas as economias do mundo. Se o 
período não for maior que esse, acreditamos em uma recuperação do mercado. Se for maior, a incerteza é muito grande. 
Vale destacar que o fundo apresentou uma volatilidade bem acima daquela de costume, que foi resultante de distorções 
de marcação, e não necessariamente risco de mercado.  

Posicionamento 
Neo Multi Estratégia 30 FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

' 90% risco do fundo está em 2 posições de juros: 1) posição vendida em inclinação de curva de juros entre os vencimentos 
JAN22 e JAN23, apostando em precificação de um ciclo de alta de juros menor que o precifiado pelo mercado atulmente 
(em torno de 500 bps hoje). 2) Posição relativa de compra de inclinação entre os vencimentos JAN23 e JAN25,e vendida 
em inclinação entre os vértices JAN25 e JAN27. 

 

 
 

Nest Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Nest Absolute Return FIM -9,50% -12,78% -7,44% 0,60% - 12,59% -17,90% 85,6  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2955
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Atribuição de Performance 
Nest Absolute Return FIM 

Acreditamos que os impactos do coronavirus nos mercados tendem a se dissipar conforme a epidemia vai seguindo seu 
ciclo em cada país por onde passa. Ainda faltam algumas semanas até esse processo se completar, e até lá seguiremos 
em um ambiente de elevada volatilidade. No entanto, acreditamos que as diversas medidas de estímulo fiscal e monetário 
adotadas por governos e bancos centrais serão suficientes para conter os impactos econômicos da quarentena. Em nossa 
visão o maior risco no momento é termos algum agente financeiro com problemas graves de liquidez. A injeção de liquidez 
pelo Fed reduz este risco, mas não o elimina. Seguimos mantendo a exposição liquida do fundo mais alta, dado que nossa 
visão de médio prazo continua sendo otimista para o mercado local. Estamos buscando oportunidades para recolocar as 
posições de proteção, mas o custo desse tipo de posição ainda continua alto. 

 

 

Novus Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Novus Macro FIC FIM -2,51% -7,52% 0,68% 3,19% 4,77% 7,09% -9,28% 233,8  

Novus Capital Prev Adv Icatu FIM -1,01% -2,34% 3,37% 4,50% 5,82% 3,29% -3,28% 65,3  

Novus Institucional FIC FIM -0,27% -0,67% 4,58% 5,31% 6,37% 1,80% -1,67% 382,1  

Novus Macro D5 FIC FIM -2,52% -7,53% 0,83% 1,79% 5,76% 7,11% -9,29% 59,3  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Novus Capital Prev Adv Icatu FIM - (Acesse a página do fundo) 

O Novus Prev Advisory rendeu -1,01% em março, com perdas em renda fixa e renda variável. Seguimos observando o 
avanço do Coronavírus e seus possíveis impactos negativos sobre a atividade econômica global. A contaminação da 
patologia para o resto do mundo segue se intensificando, e o receio de que as economias sofram por conta do isolamento 
social vem se confirmando com as revisões dos indicadores de atividade pelo mundo. Estamos otimistas que o lockdown 
tenha efeito positivo no controle da curva de infectados pelo coronavírus. Acreditamos que até o final de abril podemos 
ver o mundo começando a voltar à normalidade, migrando gradualmente para um processo menos restritivo de circulação 
das pessoas que não pertençam ao grupo de risco. Junto a isso, observamos o avanço dos testes de um antiviral, que 
poderá ajudar no combate da doença. Por essa razão, vemos uma assimetria positiva em renda variável para os próximos 
meses. 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/26180316000104
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Novus Inst FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

O Novus Institucional rendeu -0,27% em março, com perdas em renda fixa e renda variável. Seguimos observando o avanço 
do Coronavírus e seus possíveis impactos negativos sobre a atividade econômica global. A contaminação da patologia 
para o resto do mundo segue se intensificando, e o receio de que as economias sofram por conta do isolamento social 
vem se confirmando com as revisões dos indicadores de atividade pelo mundo. Estamos otimistas que o lockdown tenha 
efeito positivo no controle da curva de infectados pelo coronavírus. Acreditamos que até o final de abril podemos ver o 
mundo começando a voltar à normalidade, migrando gradualmente para um processo menos restritivo de circulação das 
pessoas que não pertençam ao grupo de risco. Junto a isso, observamos o avanço dos testes de um antiviral, que poderá 
ajudar no combate da doença. Por essa razão, vemos uma assimetria positiva em renda variável para os próximos meses. 

Novus Macro D5 FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

O Novus Macro rendeu -2,51% em março, com perdas em renda fixa e renda variável. Seguimos observando o avanço do 
Coronavírus e seus possíveis impactos negativos sobre a atividade econômica global. A contaminação da patologia para 
o resto do mundo segue se intensificando, e o receio de que as economias sofram por conta do isolamento social vem se 
confirmando com as revisões dos indicadores de atividade pelo mundo. Estamos otimistas que o lockdown tenha efeito 
positivo no controle da curva de infectados pelo coronavírus. Acreditamos que até o final de abril podemos ver o mundo 
começando a voltar à normalidade, migrando gradualmente para um processo menos restritivo de circulação das pessoas 
que não pertençam ao grupo de risco. Junto a isso, observamos o avanço dos testes de um antiviral, que poderá ajudar 
no combate da doença. Por essa razão, vemos uma assimetria positiva em renda variável para os próximos meses. 

Novus Retorno Absoluto FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

O Novus Retorno Absoluto rendeu -16,89% em março, com perdas em renda fixa e renda variável. Seguimos observando 
o avanço do Coronavírus e seus possíveis impactos negativos sobre a atividade econômica global. A contaminação da 
patologia para o resto do mundo segue se intensificando, e o receio de que as economias sofram por conta do isolamento 
social vem se confirmando com as revisões dos indicadores de atividade pelo mundo. Estamos otimistas que o lockdown 
tenha efeito positivo no controle da curva de infectados pelo coronavírus. Acreditamos que até o final de abril podemos 
ver o mundo começando a voltar à normalidade, migrando gradualmente para um processo menos restritivo de circulação 
das pessoas que não pertençam ao grupo de risco. Junto a isso, observamos o avanço dos testes de um antiviral, que 
poderá ajudar no combate da doença. Por essa razão, vemos uma assimetria positiva em renda variável para os próximos 
meses. 

 

Occam Brasil 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Occam Equity Hedge FIC FIM 0,07% 0,67% 8,33% 8,05% 8,98% 2,79% -1,54% 1.698,8  

Occam Retorno Absoluto FIC FIM 0,04% 0,91% 12,69% 11,63% 11,51% 5,33% -3,08% 2.320,5  

Occam Icatu Prev FIC FIM -0,40% 0,03% 6,08% 6,62% 7,34% 2,24% -1,40% 185,5  

Occam Institucional FIC FIM -0,13% 0,50% 6,43% 6,89% 8,10% 1,38% -0,73% 21,4  

Occam LS Plus FIC FIM -2,57% -3,45% 8,13% 10,74% 11,94% 7,31% -7,34% 469,5 

Occam XP Seg Prev FIC FIM -0,60% -0,10% - - - 3,00% -1,91% 63,6 

Occam Institucional FIC FIM II -0,14% 0,47% 6,22% 6,69% 7,88% 1,38% -0,76% 1.197,6 

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=1480
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2466
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800780
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Atribuição de Performance 
Occam Inst FIC FIM | Occam Inst FIC FIM II | Occam Icatu Prev FIC FIM | Occam XPS Prev FIC FIM 

A crise do mês de março trouxe sucessivos episódios de quebra de volatilidade em praticamente todos os ativos 
financeiros. Diante disso, optamos por reduzir risco. Vemos um cenário de forte recessão à frente com uma profusão de 
estímulos monetários e fiscais praticados pelos principais blocos econômicos do mundo. Dessa forma, gostamos de 
aplicar juros onde ainda vemos assimetrias. 

O Ibovespa caiu 30% no mês, seguindo o movimento de todas bolsas mundiais. Pela característica do choque e suas 
incertezas geradas, reduzimos nossas exposições (bruta e líquida) de forma significativa no início do mês. Zeramos 
posições em empresas alavancadas, pouco líquidas e nos setores mais impactados nesse crise. Mantivemos posições 
em empresas líderes, que acreditamos que conseguirão atravessar relativamente bem essa fase. Aproveitamos para 
capturar, de forma tática, algumas assimetrias que enxergávamos no Brasil e voltamos a expandir o risco na bolsa 
americana, onde caminhamos para uma normalização da volatilidade, e as respostas monetária, fiscal e de gestão da 
crise serão mais consistentes. 

Posicionamento 
Occam Inst FIC FIM | Occam Inst FIC FIM II | Occam Icatu Prev FIC FIM | Occam XPS Prev FIC FIM 

Ao longo do mês, reduzimos nossa posição em juros nos EUA mas mantivemos nossa posição aplicada em Brasil. No 
câmbio, seguimos com posições compradas em Dólar contra o Real, mas trocamos a estrutura de opções por uma 
posição menor através de futuros. Zeramos nossa posição vendida em Euro ao longo do mês. Em bolsa, estamos 
observando um cenário de grandes oportunidades a frente, mas precisamos ter mais clareza da duração e intensidade 
deste movimento para voltarmos a aumentar o risco de forma relevante. Estamos mais focados no setor de tecnologia, 
utilites e consumo (empresas que usam o e-commerce como vantagem competitiva). 

Atribuição de Performance 
Occam Equity Hedge FIC FIM | Occam Retorno Absoluto FIC FIM | Occam Retorno Absoluto Adv FIC FIM 

A crise do mês de março trouxe sucessivos episódios de quebra de volatilidade em praticamente todos os ativos 
financeiros. Diante disso, optamos por reduzir risco e transformar nossas principais posições no mercado de juros em 
estruturas de opções. Vemos um cenário de forte recessão à frente com uma profusão de estímulos monetários e fiscais 
praticados pelos principais blocos econômicos do mundo. Dessa forma, gostamos de aplicar juros onde ainda vemos 
assimetrias. 

O Ibovespa caiu 30% no mês, seguindo o movimento de todas bolsas mundiais. Pela característica do choque e suas 
incertezas geradas, reduzimos nossas exposições (bruta e líquida) de forma significativa no início do mês. Zeramos 
posições em empresas alavancadas, pouco líquidas e nos setores mais impactados nessa crise. Mantivemos posições 
em empresas líderes, que acreditamos que conseguirão atravessar relativamente bem essa fase. Aproveitamos para 
capturar, de forma tática, algumas assimetrias que enxergávamos no Brasil e voltamos a expandir o risco na bolsa 
americana, com foco no setor de tecnologia, onde caminhamos para uma normalização da volatilidade, e as respostas 
monetária, fiscal e de gestão da crise serão mais consistentes. 
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Posicionamento 
Occam Equity Hedge FIC FIM | Occam Retorno Absoluto FIC FIM | Occam Retorno Absoluto Adv FIC FIM 

Ao longo do mês, reduzimos nossa posição em juros nos EUA mas mantivemos nossa posição aplicada em Brasil. 
Zeramos a posição comprada em CDS do Chile e Colômbia. No câmbio, seguimos com posições compradas em Dólar 
contra o Real, mas trocamos a estrutura de opções por uma posição menor através de futuros. Zeramos nossa posição 
vendida em Euro ao longo do mês. Em bolsa, estamos observando um cenário de grandes oportunidades a frente, mas 
precisamos ter mais clareza da duração e intensidade deste movimento para voltarmos a aumentar o risco de forma 
relevante. Estamos mais focados no setor de tecnologia, utilites e consumo (empresas que usam o e-commerce como 
vantagem competitiva). 

Atribuição de Performance 
Occam Long & Short Plus FIC FIM | Occam Long Biased Adv FIC FIM | Occam FIC FIA 

O Ibovespa caiu 30% no mês, seguindo o movimento de todas bolsas mundiais. Pela característica do choque e suas 
incertezas geradas, reduzimos nossas exposições (bruta e líquida) de forma significativa no início do mês. Zeramos 
posições em empresas alavancadas, pouco líquidas e nos setores mais impactados nesse crise. Mantivemos posições 
em empresas líderes, que acreditamos que conseguirão atravessar relativamente bem essa fase. Aproveitamos para 
capturar, de forma tática, algumas assimetrias que enxergávamos no Brasil e voltamos a expandir o risco na bolsa 
americana, com foco no setor de tecnologia, onde caminhamos para uma normalização da volatilidade, e as respostas 
monetária, fiscal e de gestão da crise serão mais consistentes. 

Posicionamento 
Occam Long & Short Plus FIC FIM | Occam Long Biased Adv FIC FIM | Occam FIC FIA 

Em bolsa, estamos observando um cenário de grandes oportunidades a frente, mas precisamos ter mais clareza da 
duração e intensidade deste movimento para voltarmos a aumentar o risco de forma relevante. Estamos mais focados no 
setor de tecnologia, utilites e consumo (empresas que usam o e-commerce como vantagem competitiva). 

 

 

Opportunity Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Opportunity Total FIC de FIM -8,78% -10,05% -0,97% 3,81% 5,80% 12,52% -16,48% 1.682,0  

Opportunity Icatu Prev FIM -6,16% -7,39% 1,02% - - 9,54% -12,36% 123,4  

Opportunity Market FIC DE FIM -3,46% -3,76% 2,40% 4,62% 6,12% 4,91% -6,66% 248,6  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 
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Atribuição de Performance 
Opportunity Market FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

O Opportunity Market encerrou março com uma queda de 3,46% e acumulou no ano - 3,76%. O mês foi marcado pela 
propagação do Coronavirus ao redor do mundo e a adoção de medidas de contenção em diversos países. A Bolsa 
brasileira sofreu sua maior queda mensal desde a crise da Rússia (98), superando o pior mês da crise de 2008. As posições 
em Bolsa, tanto em Brasil quanto em EUA, responderam pelas maiores perdas do mês. Os resultados positivos no mercado 
de Juros nominais foram insuficientes para reduzir a queda. Continuamos em um ambiente de grande incerteza sobre os 
impactos econômico-financeiros das medidas de contenção da disseminação da doença. No entanto, os diversos 
estímulos monetários e fiscais já anunciados, e a disposição das autoridades em atenuar o choque sobre a economia, 
devem contribuir para uma futura recuperação. 

 

Opportunity Total FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

O Opp Total encerrou março com uma queda de 8,78% e acumulou no ano -10.05%. O mês foi marcado pela propagação 
do Coronavirus ao redor do mundo e a adoção de medidas de contenção em diversos países. A Bolsa brasileira sofreu sua 
maior queda mensal desde a crise da Rússia (98), superando o pior mês da crise de 2008. As posições em Bolsa, tanto 
em Brasil quanto em EUA, responderam pelas maiores perdas do mês. Os resultados positivos no mercado de Juros 
nominais foram insuficientes para reduzir a queda. Continuamos em um ambiente de grande incerteza sobre os impactos 
econômico-financeiros das medidas de contenção da disseminação da doença. No entanto, os diversos estímulos 
monetários e fiscais já anunciados, e a disposição das autoridades em atenuar o choque sobre a economia, devem 
contribuir para uma futura recuperação.  

Atribuição de Performance 
Opportunity Icatu Prev FIM 

O Opp Icatu Prev encerrou março com uma queda de 6,16% e acumulou no ano -7.39%. O mês foi marcado pela propagação 
do Coronavirus ao redor do mundo e a adoção de medidas de contenção em diversos países. A Bolsa brasileira sofreu sua 
maior queda mensal desde a crise da Rússia (98), superando o pior mês da crise de 2008. As posições em Bolsa 
responderam pelas maiores perdas do mês. Os resultados positivos no mercado de Juros nominais foram insuficientes 
para reduzir a queda. Continuamos em um ambiente de grande incerteza sobre os impactos econômico-financeiros das 
medidas de contenção da disseminação da doença. No entanto, os diversos estímulos monetários e fiscais já anunciados, 
e a disposição das autoridades em atenuar o choque sobre a economia, devem contribuir para uma futura recuperação. 

Posicionamento 
Opportunity Icatu Prev FIM - (Acesse a página do fundo) 

Estamos adotando uma postura conservadora e tentando manter a serenidade e racionalidade para aproveitar as 
distorções que estes movimentos de correção tipicamente apresentam. No portfólio, temos prezado por liquidez e 
simplicidade. Em Bolsa continuamos com posições em Brasil. Já em Juros, temos posições aplicadas na parte curta da 
curva de juros nominal e na parte intermediaria e longa da curva real. 

 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=6086
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=6060
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/30869348000180
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Pacifico Gestão de Recursos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Pacifico Macro FIC FIM -2,23% -2,44% 6,73% 6,36% 9,30% 5,12% -5,89% 1.084,0  

Pacifico Macro Prev Advisory XP Seg FIC FIM - - - - - - - - 

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Pacifico Macro FIC FIM 

Em março, o Pacifico Macro teve uma rentabilidade de -2,2%. Desde o início do fundo, em meados de 2015, a rentabilidade 
acumulada é de +77,8%, equivalente a 160% do CDI. No Pacifico Macro, havíamos reduzido risco de forma importante no 
final de fevereiro pois projetávamos crescimento local abaixo do consenso. As principais posições no final de fevereiro 
eram compradas em USDxBRL, em bolsa (índice e carteira) e aplicadas em juro nominal, sendo que todas em baixas 
exposures. 

No começo de março reduzimos novamente as posições a favor (bolsa e juro nominal) em função da imprevisibilidade 
do cenário no curto prazo. De fato, desde o dia 6/março, essas posições do fundo somam somente 10% do limite de 
risco aproximadamente. Por processo de gestão, acreditamos ser ideal manter risco baixo enquanto os mercados 
dependem de fatores tão pouco previsíveis, como o desenrolar da crise do Covid19.  Encerramos também a principal 
posição contrária, que era a compra de dólar. Acreditamos que o risco-retorno se tornou pior nesses níveis de preço e de 
volatilidade. O fundo permaneceu com baixíssima utilização de risco durante quase todo o mês de março. 

Posicionamento 
Pacifico Macro FIC FIM | Pacifico Macro Prev Advisory XP Seg FIC FIM 

Estamos monitorando com atenção, inclusive junto com especialistas, a disseminação do vírus no mundo, a evolução 
das medidas de contenção e os seus impactos econômicos, que já parecem ser enormes. No final do mês, realizamos 
um aumento de risco através de maiores posições aplicadas na curva local de juros nominais, por acreditar no efeito 
deflacionário da crise. Também aproveitamos a grande correção para comprar um pouco de bolsa nos EUA, país com a 
maior capacidade de sair vigoroso da crise. Estamos prontos para aumentar risco de forma relevante assim que a 
previsibilidade macroeconômica se tornar mais clara. Muitas oportunidades voltaram e podem ser grandes. 
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Atribuição de Performance 
Pacifico Macro Prev Advisory XP Seg FIC FIM 

Havíamos reduzido risco de forma importante no final de fevereiro pois projetávamos crescimento local abaixo do 
consenso. As principais posições no final de fevereiro eram compradas em USDxBRL, em bolsa (índice e carteira) e 
aplicadas em juro nominal, sendo que todas em baixas exposures. 

No começo de março reduzimos novamente as posições a favor (bolsa e juro nominal) em função da imprevisibilidade 
do cenário no curto prazo. De fato, desde o dia 6/março, essas posições do fundo somam somente 10% do limite de 
risco aproximadamente. Por processo de gestão, acreditamos ser ideal manter risco baixo enquanto os mercados 
dependem de fatores tão pouco previsíveis, como o desenrolar da crise do Covid19.  Encerramos também a principal 
posição contrária, que era a compra de dólar. Acreditamos que o risco-retorno se tornou pior nesses níveis de preço e de 
volatilidade. O fundo permaneceu com baixíssima utilização de risco durante quase todo o mês de março. 

 

Paineiras Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Paineiras Hedge II FIC FIM -8,25% -12,14% -7,14% -2,45% 0,79% 9,85% -15,67% 64,9  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Paineiras Hedge II FIC FIM 

Fundo terve perdas concentradas nas posições compradas na bolsa brasileira e nas posições de renda fixa locais 

Posicionamento 
Paineiras Hedge II FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

Zeramos nossa posição em bolsa brasileira. Zeramos também as posições em juro real de longo prazo e aproveitamos 
prêmios que consideramos excessivos para montar posição aplicada em juros nominais intermediários na curva local. No 
Brasil, os efeitos da atual crise indicam que poderemos ver em breve inflação abaixo do limite inferior da meta do Banco 
Central, além de PIB negativo em função da paralisação econômica. O caráter deflacionário da crise sugere que 
observaremos no mundo um nível muito baixo de juros por mais tempo. Esse quadro é reforçado pela postura declarada 
dos bancos centrais ao redor do globo indicando um nível extremo de acomodação monetária pelo horizonte relevante de 
tempo.  

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2874
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Perfin Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Perfin Equity Hedge 15 FIC FIM -22,77% -23,85% -12,99% -3,31% 1,47% 23,50% -30,69% 191,2  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Perfin Equity Hedge 15 FIC FIM 

O fundo Equity Hedge rendeu -22,77%. A parcela comprada do portfólio foi prejudicada com a performance negativa da 
maioria dos setores. A expansão COVID-19 já resultou nos primeiros sinais de uma retração da economia global e os 
impactos nas empresas se tornaram visíveis. Reforçamos que a estrutura do portfólio consiste em replicar a posição 
comprada da estratégia Long Only (Perfin Foresight FIC FIA) de forma matricial e, alocar em posição vendida do índice 
ibovespa. Ambas estratégias buscam comprar empresas em níveis de valuation baixo e por isso se aproveitaram das 
quedas exageradas comprar algumas empresas em níveis atrativos.  O fundo pode ter uma exposição máxima bruta de 
100% com uma posição líquida que pode variar entre -20% a +80% de seu patrimônio líquido. Na média, temos um fundo 
com exposição líquida comprada de ~30%. 

Posicionamento 
Perfin Equity Hedge 15 FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

No começo do mês cehgamos a ter uma posição net mais elevada, mas viemos em algumas altas isoladas aumentando 
a parcela short, (via posição em índice bovespa). Finalizamos o mês com direcional comprado de ~56%. A exposição bruta 
se encontra em 81%. As principais alocações na parcela comprada estão no setor de Energia, Consumo, TI & Serviços e 
Serviços Financeiros 

 

 

Persevera Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Persevera Compass Adv FIC FIM 0,67% -0,62% 7,51% - - 9,34% -9,63% 141,3  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2169
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Atribuição de Performance 
Persevera Compass Adv FIC FIM 

O resultado em março correspondeu a nossa expectativa em termos absolutos e relativos. Apesar de termos entrado o 
mês com posições bastante relevantes, quando ficou mais claro que as medidas de contenção da epidemia causariam 
uma queda catastrófica de atividade, promovemos um importante ajuste em nossas posições de risco. Dessa forma, 
saímos da compra de bolsa local e das posições relativas em moedas. Conforme as taxas de juros no mercado americano 
caíam, fomos também diminuindo as posições aplicadas. Além disso, fomos direcionando as posições de renda fixa local 
para as estratégias de opções e para a parte curta da curva nominal. 

Tais mudanças geraram um ótimo resultado no mês. As posições de juros nominais e reais trouxeram contribuição de 
+310 bps. Adicionalmente, nossas posições aplicadas em juros americanos agregaram 19 bps. Do lado negativo, as 
posições de renda variável tiveram resultado de -188 bps, apesar do excelente desempenho da carteira de ações 
fundamentalista. As posições de moedas e commodities subtraíram respectivamente 14 e 38 bps. Os resultados do mês 
confirmam que a paridade de risco está se mostrando uma estratégia interessante para o mercado brasileiro. 

Posicionamento 
Persevera Compass Adv FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

Acreditamos que o Banco Central deverá promover uma agressiva resposta de política monetária, trazendo a taxa Selic 
para próximo a zero e atuando para que os juros na parte longa da curva também permaneçam em patamares reduzidos. 
Por esse motivo, neste momento temos uma posição um pouco menos diversificada, o que não é usual para o nosso 
estilo. Mantemos posição direcional aplicada 0,8 ano na parte intermediária da curva nominal e 1,2 ano nas partes 
intermediária e longa da curva real. Além disso, temos posições em opções que contribuirão de forma relevante para o 
desempenho do fundo caso nosso cenário de juros se materialize. Temos também uma posição tática vendida de cerca 
de 6% na bolsa local e 8% comprada em Dólar/Real como hedges para a carteira de renda fixa. 

 

 

Polo Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Polo Macro FIM -23,83% -29,87% -24,57% -6,55% -0,07% 24,58% -38,71% 132,1  

Polo Norte I FIC FIM -8,94% -8,21% -1,90% 4,79% 10,78% 12,71% -15,88% 229,9  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800632
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Atribuição de Performance 
Polo Macro FIM 

Tivemos perdas disseminadas por diversas estratégias, sendo que a única contribuição positiva veio da posição aplicada 
em juros mexicanos. Nossa diversificação geográfica nas posições compradas em cestas de ações em diversos paises 
não adiantou e nossas proteções, em retrospecto, zeramos muito cedo. O principal detrator foi a parte de bolsa macro, 
com destaque negativo para a cesta de ações em argentina e a posição comprada sinteticamente em S&P. 

Acreditávamos que os movimentos bruscos nos preços fossem a correção de um mercado altista.  

Conforme os dias passaram, a doença se espalhava exponencialmente e a queda no preço do petróleo que historicamente 
libera renda e reduz inflação em diversos países, foi um novo gatilho para uma queda brutal e disseminada de preços.  O 
mercado passou a não responder às tentativas de estabilização do FED e ativos, setores e geografias que acreditávamos 
ser completamente descorrelacionados tiveram suas correlações elevadas para 1. Então vimos que estavamos perante a 
algo diferente do nosso diagnóstico inicial. 

Posicionamento 
Polo Macro FIM - (Acesse a página do fundo) 

Analisando o mercado hoje, após a correção, existem ativos com preços atrativos. Dito isso, a equipe de gestão buscou 
rebalancear a carteira, reduzindo ou zerando posições que não apresentem assimetria tão relevante, com o objetivo de 
liberar risco para alocação em posições que temos maior conforto na recuperação em termos de preço e oportunidades, 
como por exemplo trades de pré-inclinação para capturar assimetrias da curva de juros brasileira. Mantemos nossas 
posições na estratégia de Bolsa Macro: cesta de ações de consmo e malls no Brasil, empresas Argentina, Fibras no México 
e malls no Chile. Nosso segundo maior risco é em Global Rates, com posição aplicada em juro mexicano.  

 

Atribuição de Performance 
Polo Norte I FIC FIM 

O fundo sofreu um impacto significativo no mês, em retrospecto reduzimos nossas proteções vendidas muito cedo, 
apostando que a correçaõ seria de um mercado de bull market. Dito isso, aumentamos a exposição liquida do fundo em 
diversos momentos ao longo do mês, sendo prejudicados com a queda da bolsa. As contribuições positivas do mês vieram 
do setor de Financials e Papel e Celulose. No setor de Financials a posição oportunítica comprada em IRB e vendida em 
BB Seguridade foi destaque positivo. Em Papel e Celulose, o trade comprado em Suzano e vendido em Klabin contribuiu 
positivamente para o fundo. 

Os principais detratores do mês foram no setor de Óleo e Petroquímico, Varejo e Eletricidade. 

Em Óleo e Petroquímico, a posição em BR Distribuidora impactou negativamente o fundo. Mantemos esta posição no 
portfólio pois o atual nível de precificação da empresa caracteriza uma oportunidade.  

 

 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800671
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Posicionamento 
Polo Norte I FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

Nesses patamares de preço da bolsa brasileira enxergamos muitas oportunidades, a exposição bruta do fundo hoje é de 
de 124.55% e exposição líquida de 30.25% ajustada para beta, acima do típico do fundo.  Este posicionamento é explicado 
pela redução da ponta short em alguns trades, com destaque para a maior posição do fundo, comprada em Tenda e até 
então vendida numa cesta de incorporadoras.  Também aumentamos a exposição na ponta comprada em algumas idéias 
que o nível de valuation estivesse descontado e mostrasse oportunidade considerando a linha de negócio e a operação 
das empresas. Durante o mês também montamos posições oportunísticas identificadas pela equipe de gestão. 

 

Porto Seguro Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Porto Seguro Macro FIC FIM -1,43% -0,90% 7,04% 6,17% 6,80% 5,90% -6,34% 176,1  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Porto Seguro Macro FIC FIM 

Ao longo do mês de março, mantivemos exposição em ativos que se beneficiariam de atuações dos BCs e dos governos, 
mas, obviamente, não sabíamos exatamente quando ocorreriam. Neste sentido, tínhamos posições para a queda das 
taxas de juros americanas e seguíamos comprados em bolsas. Reduzimos praticamente todas as posições em moedas 
e commodities, e concentramos esforços em administrar a posição de juros americanos diante da volatilidade e de um 
mercado que, durante algum tempo, esteve completamente disfuncional. Adotamos exposição em ativos que se 
beneficiariam de uma postura mais agressiva do ECB, o que de fato ocorreu e, taticamente, atuamos comprados em ouro 
e vendidos no dólar americano. O fundo rendeu -1,43% no mês e -0,90% no ano. A estratégia do fundo baseia-se em uma 
combinação de alocações de longo prazo, baseadas em cenários macroeconômicos, e alocações táticas, baseadas em 
visão técnica de curto prazo, atuando nos mercados local e offshore. Este modelo permitiu que posições mais táticas de 
curto prazo navegassem a tempestade, defendendo grande parte das posições de mais médio/longo prazo. 

Posicionamento 
Porto Seguro Macro FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

De maneira cautelosa e com uma melhor compreensão dos efeitos do Coronavírus na economia, estamos retomando as 
posições construtivas, especialmente no mercado de renda fixa internacional e mantemos reduzida exposição em bolsa. 
As posições em renda fixa local que visam a atuação dos Bancos Centrais, e se mostraram acertadas, foram reduzidas, 
mas seguem no portfólio. Proteções do portfólio serão mantidas, como ouro e iene. Dessa maneira entendemos que o 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800476
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=12345
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portfólio está balanceado, como mostrou-se em março ao limitar as perdas num momento bastante delicado para os 
mercados. 

 

Quantitas Gestão de Recursos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Quantitas FIC FIM Mallorca -1,87% -2,70% 4,07% 5,60% 7,24% 6,94% -6,69% 114,4  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Quantitas FIC FIM Mallorca 

Em março'20, o resultado do fundo foi de -1,87%. O impacto negativo é explicado pela posição comprada em bolsa local, 
possuíamos aproximadamente 15% de exposição net. Os demais books apresentaram um desempenho bastante positivo, 
com destaque para os books de juros e inflação, amenizando, de forma relevante, os efeitos na rentabilidade do fundo no 
mês. Ainda que não tenha sido um mês positivo, entendemos que a política de diversificação de estratégias 
(descorrelacionadas) dentro do FIC FIM Mallorca se comportou dentro do esperado, levando em consideração que 
passamos por um dos meses de maior estresse dos mercados. 

A performance do fundo no mês pode ser resumida da seguinte forma: 

Bolsa Local: -5,48%; Book de juros (comprado nas precificações de 2021 + posições táticas em distorções na curva): 
+2,04%; Compra Inflação Implícita 2023 a 2028 (FRA): +0.83%;  Long-short (Fundamentalista + Quant): +0.49%; Demais 
estratégias: +0.06%; Caixa - Custos: +0.19% 

Posicionamento 
Quantitas FIC FIM Mallorca - (Acesse a página do fundo) 

Bolsa Local: Estamos gerenciando ativamente a posição em comprada em bolsa de forma a melhorar nosso preço de 
alocação sem a necessidade de reduzirmos nossa posição em ações, que representem hoje um % menor do Fundo (10% 
do PL) em função da própria queda da bolsa. Juros: Zeramos boa parte das posições nos books de juros e inflação com 
resultados positivos.  Mantivemos pequenas posições vendidas no juro curto e um posicionamento tático de valor relativo 
na curva em trechos que ainda apresentam uma relação de risco x retorno atrativa. Inflação: Zeramos as posições 
compradas em Inflação Implícita no trecho de 2023 a 2028. Câmbio: sem posições. Outros books sistemáticos: Seguem 
com suas estratégias normalmente. 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800606
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RPS Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

RPS Equity Hedge Adv D30 FIC FIM - - - - - - - - 

RPS Equity Hedge D30 FIC FIM -3,62% -5,24% 1,77% 4,09% 6,19% 5,17% -8,29% 346,4  

RPS Total Return D30 FIC FIM -7,41% -11,36% -1,25% 3,48% 7,09% 10,68% -16,87% 178,6  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
RPS Equity Hedge Adv D30 FIC FIM | RPS Equity Hedge D30 FIC FIM | RPS Total Return D30 FIC FIM | RPS Long Bias Adv 
D60 FIC FIA | RPS Selection FIC FIA 

Nossos fundos tiveram performances mais fracas já que decidimos carregar posições marginalmente compradas no 
período. Isto porque depois da queda acentuada dos mercados até meados de março, entendíamos que apesar das 
incertezas do cenário que estávamos (e estamos) vivendo, o valuation precificava boa parte do impacto negativo criado 
pela pandemia. Em função desse contexto, resolvemos reduzir a zero nossa exposição direcional em Latam. Estamos 
com uma carteira defensiva nessa região, comprado em setores com elevada previsibilidade (Saneamento e Telecom) 
empresas com balanços robustos e ligadas a economia digital (e-commerce) ou com receitas em dólar, ligadas a 
recuperação Chinesa (mineração e proteínas).Quanto nossa exposição direcional comprada (que permanece 
relativamente pequena e inalterada) foi direcionada ao mercado acionário americano no S&P, empresas de tecnologia 
(FANGS & QQQ) e numa proporção menor em empresas cíclicas locais, também nos EUA. Entendemos que o mercado 
americano apresenta a melhor relação de risco & retorno no cenário que visualizamos para os próximos meses. 

Posicionamento 
RPS Equity Hedge Adv D30 FIC FIM | RPS Equity Hedge D30 FIC FIM | RPS Total Return D30 FIC FIM | RPS Long Bias Adv 
D60 FIC FIA | RPS Selection FIC FIA 

Em função do contexto global, resolvemos reduzir a zero nossa exposição direcional em Latam. Estamos com uma 
carteira defensiva nessa região, comprado em setores com elevada previsibilidade (Saneamento e Telecom) empresas 
com balanços robustos e ligadas a economia digital (e-commerce) ou com receitas em dólar, ligadas a recuperação 
Chinesa (mineração e proteínas).Quanto nossa exposição direcional comprada (que permanece relativamente pequena e 
inalterada) foi direcionada ao mercado acionário americano no S&P, empresas de tecnologia e numa proporção menor 
em empresas cíclicas locais, também nos EUA. Entendemos que o mercado americano apresenta a melhor relação de 
risco & retorno no cenário que visualizamos para os próximos meses. 
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SAGMO Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

SAGMO Global Macro Adv FIC FIM -7,83% -12,00% -6,14% - - 6,73% -12,46% 38,0  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
SAGMO Global Macro Adv FIC FIM 

Ao longo do mês, o Fundo obteve ganhos de destaque em posições de opções de índice da bolsa brasileira (indice 
Ibovespa) e vendido em Dolar contra o Iene. As principais perdas vieram de posições em bolsa Brasil via uma cesta de 
ações e em juros nominais de Brasil. Outras perdas vieram de uma cesta de moedas contra o Dólar. 

O que está acontecendo no mundo foi visto antes apenas nas telas de Hollywood. Uma pandemia desta proporção, se 
dissipando em um mundo cada vez mais globalizado, não tem precedentes. A súbita paralização da economia global é 
inédita. E como se isso não bastasse, um ambiente geopolítico complicado agrava a situação, adicionando pressão em 
setores econômicos que já fragilizados pelo problema sanitário. 

Fica imperativo dizer que qualquer estratégia de investimentos precisa levar em consideração a preservação de capital e 
a disciplina em relação a limites de risco. Estamos passando por um evento que deve trazer mudanças comportamentais 
e acreditamos que esta crise pode demorar mais do que os mercados precificam. Desejamos muita saúde a todos e 
apesar da grande incerteza neste momento, temos certeza de que o mundo vai sair desta crise melhor e mais preparado.  

Posicionamento 
SAGMO Global Macro Adv FIC FIM 

O fundo terminou o mês com posições zeradas. Das nossas análises para a retomada de posições: 

Com relação à bolsa, temos muita dificuldade, neste momento, de acreditar em uma recuperação consistente sem que 
consigamos: 1) enxergar o pico do contágio nos EUA ou 2) identificar uma cura/tratamento claro contra o COVID-19.   

Vemos um cenário no qual as empresas deixarão de pagar dividendos para defender seus caixas somado à um choque 
negativo de demanda que, mesmo de natureza temporária, é muito intenso. O desemprego deve aumentar muito em todos 
os lugares do mundo. 

Em relação às moedas, estamos vendo uma enorme demanda por dólares. Por causa da parada da atividade econômica, 
o ciclo de pagamentos foi subitamente interrompido, criando ao mesmo tempo uma demanda enorme por liquidez. 
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Sharp Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Sharp LS FIM 3,63% 6,00% 11,55% 9,63% 9,49% 2,98% -0,48% 218,5  

Sharp LS 2X FIM 7,18% 11,63% 19,70% 15,14% 13,87% 5,90% -1,08% 1.397,9  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Sharp Long Short FIM 

O Sharp Long Short FIM obteve um retorno no mês de 3,63% (+3,29p.p. vs CDI). O fundo obteve ganhos nas estratégias 
de Double Alpha, Pares e Bond vs Equity e apresentou perdas na estratégia Carteira vs Índice. 

Destaques em pares: Positivos → Seguradoras x Energia Elétrica, Bancos e Telefonia; Negativos → Energia Elétrica, 
Consumo e Índices 

Destaques em Double Alpha: Positivos → Seguradoras (short), Consumo (long) e Varejo (long); Negativos → Energia 
Elétrica (short), Papel e Celulose (short) e Seguradoras (short) 

- Carteira vs Índice:  Positivos: Seguradoras (underweight), Mineração (underweight), Educação (underweight) 

Negativos: Varejo (overweight), Transportes (underweight) e Papel e Celulose (underweight) 

- Bond vs Equity: Positivos: Setor de mineração; Negativos: Sem destaques 

Posicionamento 
Sharp Long Short FIM - (Acesse a página do fundo) 

EXPOSIÇÃO DO FUNDO (%) 

• Bruta:              30,0%; Comprada:     16,0%; Vendida:         14,0% 

 

 
 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=438
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Solana Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Solana LS FIC de FIM -4,70% -0,79% 5,89% 6,87% 6,84% 4,17% -5,31% 374,9  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Solana Long Short FIC FIM 

Os destaques positivos em março foram: i) Mitre x Even (+37bps), ii) B2W x Lojas Americanas (+35bps), e iii) Hedge S&P 
(+33bps). Do lado negativo tivemos i) Linx x Telefônica (-82bps), ii) Natura x Pão de Açúcar (-57bps), e iii) Lojas Marisa x 
Hering (-50bps). 

Posicionamento 
Solana Long Short FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

O fundo encerrou o mês de março com: (i) exposição bruta de 92% (posições compradas mais vendidas) e 
aproximadamente 35 pares; (ii) destaque para as exposições nos setores de Utilidade Pública, Construção Civil e Serviços 
Financeiros. 

 

 
 

Sparta Fundos de Investimento 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Sparta Dinâmico FIC FIM 2,37% 3,78% 11,45% 9,15% 9,41% 1,66% -0,51% 27,8  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2553
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Atribuição de Performance 
Sparta Dinâmico FIC FIM 

A rentabilidade do fundo em Mar/20 foi de 2,37%, significativamente acima do CDI do período, de 0,34%. O retorno no ano 
atingiu 3,78%, contra 1% do CDI. A elevada volatilidade das bolsas e demais ativos financeiros no período levaram a gestão 
a reduzir os tamanhos máximos de posição em mais de 50%. O número maior de operações, 30% acima da média, mais 
do que compensaram a redução do risco. A gestão segue focada na busca de novas estratégias e na manutenção das 
existentes, buscando o aumento da rentabilidade e da capacidade. 

Posicionamento 
Sparta Dinâmico FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

O fundo fechou o trimestre com forte retorno de 3,78%. Nossa expectativa é de adicionar e remodelar mais estratégias ao 
longo de 2020. O retorno continuou descorrelacionado dos demais ativos financeiros (bolsa, câmbio e juros). 

 

 

SPX Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

F-22 Adv IE FIC FIM CP 0,03% 2,33% 10,93% 3,85% - 5,85% -1,65% 330,8  

Gripen Adv FIC FIM 0,19% 1,51% 7,16% 4,01% 7,67% 4,95% -4,34% 1.440,0  

SPX Lancer XP Seg Prev I FIC FIM -1,09% -0,89% - - - 3,47% -4,06% 28,8  

SPX Lancer Adv Icatu Prev FIC FIM -1,10% -0,85% 3,42% 2,50% - 3,33% -4,10% 397,4  

SPX Nimitz Fd FIC de FIM 0,19% 1,53% 7,19% 4,06% 7,72% 5,01% -4,42% 1.995,5 

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
F-22 Adv IE FIC FIM CP - (Acesse a página do fundo) 

No mês, o fundo apresentou performance negativa nos books de ações e juros local e positiva em moedas, juros 
internacionais e commodities. 

No cenário externo, a epidemia do coronavírus evoluiu rapidamente, se tornando uma questão global. Um salto no número 
de casos críticos levou vários governos a adotarem medidas restritivas de distanciamento social, cujos efeitos 
econômicos são brutais e ainda bastante subestimados pelo mercado. Estamos mais pessimistas, tanto pelo tamanho 
do impacto na economia, quanto pela velocidade da recuperação. A questão fundamental agora é como controlar o vírus, 
de forma que a economia global possa voltar aos trilhos. Esse contexto ainda foi agravado pela guerra de preços de 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=6525
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2927
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petróleo, o que trouxe mais incerteza e volatilidade aos mercados. O contexto doméstico ainda tem o agravante fiscal: o 
choque pega o país numa posição frágil com uma dívida pública elevada, déficits primários sequenciais antes da crise e 
num ambiente político difícil, em que o presidente está em constante conflito com todos os poderes, no momento em que 
é urgente formar consensos.  O Brasil precisa de um relaxamento fiscal esse ano, mas quem vai pagar a conta? 

Posicionamento 
F-22 Adv IE FIC FIM CP | SPX Nimitz Fdr FIC FIM | Gripen Adv FIC FIM 

Nas moedas, seguimos comprados no dólar americano contra moedas de países  emergentes. No book de ações, 
estamos com exposição neutra no Brasil e no mercado internacional, mantendo alocações relativas. No book de juros, 
estamos com posições aplicadas em alguns emergentes e desenvolvidos. Nas commodities, o destaque são posições 
vendidas em metais industriais. 

Posicionamento 
SPX Lancer Adv Icatu Prev FIC FIM | SPX Lancer XPS Prev I FIC FIM 

Nas moedas, seguimos comprados no dólar americano contra moedas de países emergentes. No book de ações, estamos 
com exposição neutra no Brasil e no mercado internacional. No book de juros, estamos com posições aplicadas em alguns 
emergentes e desenvolvidos. Nas commodities, o destaque são posições vendidas em metais industriais. 

 

Sul América Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

SulAmérica Tático FIM -0,74% -0,36% 2,69% 4,99% - 3,30% -3,67% 83,3  

SulAmérica Evolution FI Multimercado -2,89% -2,66% 1,57% 3,93% 5,87% 2,30% -3,78% 645,3  

SulAmérica Apollo FI Multimercado -2,91% -2,31% 4,60% - - 6,82% -8,27% 185,1  

SulAmérica Endurance FIM -0,62% -0,67% 2,88% 4,44% 6,19% 0,97% -1,04% 97,2  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
SulAmérica Endurance FIM 

O mês de março experimentou movimentos extremos nas moedas. O FED com seus inéditos 2 cortes extraordinários de 
juros dentro do mesmo mês, e as outras economias desenvolvidas promovendo ajustes monetários como um seguro pra 
amenizar a queda de atividade que se desenha, acirrou os temores de um cenário de recessão mais profunda.  Esse 
ambiente errático onde as correlações históricas perderam relevância, gerou perdas no fundo. A carteira teve perdas de 
96 bps em relação ao CDI. Em termos de contribuição, tivemos nas posições compradas BRL (-14bps ), RUB (-25bps), 
ZAR(-4bps), MXN(-52bps)  e nas vendidas EUR(+5bps),CAD(+4bps).  
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Posicionamento 
SulAmérica Endurance FIM - (Acesse a página do fundo) 

Dado o comportamento disfuncional dos ativos que passam a responder menos a divulgacoes economicas e mais a 
movimentos de aversao a risco e busca por liquidez, o posicionamento do fundo atualmente segue zerado 
estruturalmente, fazendo uso de posicoes mais taticas e menores. O viés ainda é de trades relativos, long EM com hedge 
no MXN e uma posicao long JPY que amortece a portfolio nesse ambiente de aversão ao risco.  

Atribuição de Performance 
SulAmérica Apollo FIM 

O Fundo Apollo rendeu no mês -2,91% em termos nominais, gerando perdas de 325 bps em relação ao CDI. Em termos de 
performance, temos no livro de Renda Fixa: comprado em NTN-B (-160bps); DI Direcional (+261 bps); DI Valor Relativo(+44 
bps); compra de inflação longa(+100bps). O livro de moedas (compra tática de BRL vs USD) contribuiu com -29 bps. No 
livro de volatilidade:  VIX (-234 bps) e no livro de RV: Bolsa Brasil (-110 bps), Bolsa EUA (-172 bps). Adicionalmente tivemos 
alguns ganhos em valor relativo Dolar vs Bolsa (+10bps).  

Posicionamento 
SulAmérica Apollo FIM - (Acesse a página do fundo) 

Em RF zeramos nossa posição comprada em NTN-Bs longas e a compra de inflação implícita. Temos algumas posições 
de valor relativo na parte intermediária da curva e adicionamos  NTN-Bs intermediárias no portfólio. Em Renda Variável, 
estamos com um posicionamento mais tático. No contexto atual acreditamos que os prêmios dos ativos de renda fixa 
são os que devem mais rapidamente se ajustar aos fundamentos correntes de baixo crescimento. 

Atribuição de Performance 
SulAmérica Evolution FIM 

A questão da pandemia segue ofuscando a dinâmica natural dos ativos que, em condições normais, flutuam ao sabor das 
divulgações econômicas. No contexto atual, o alcance das medidas de contenção aliadas com as ajudas fiscais e 
monetárias seguem sem formação de um consenso sobre eficácia, e acabam aumentando a aversão ao risco e busca 
por liquidez de uma forma geral. Tivemos mês mais agudo da história, olhando para as perdas de valor dos ativos e a 
volatilidade persistentemente alta.  Nesse contexto, o fundo no mês sofreu perdas de 322bps em relação ao CDI, onde a 
nossa posição comprada em Bolsa Brasileira sofreu perdas de 138bps. No livro de RF, tivemos perdas nas posições 
aplicadas em juros reais intermediarios (109 bps) e aplicadas em nominais curtos (87 bps). Nosso hedge de compra de 
inflação implícita longa gerou ganhos de 25 bps.  

Posicionamento 
SulAmérica Evolution FIM - (Acesse a página do fundo) 

Em RF, zeramos todas as posições direcionais  e reduzimos parte das estratégias de valor relativo na parte curta e 
intermediária da curva, que tem um viés de inclinação. Estamos zerados nos demais mercados. A despeito da incerteza 
imposta pela pandemia, a consequencia mais clara são os impactos negativos em atividade, e nesse contexto vemos 
muito prêmio na estrutura a termo de juros tanto nominais quanto na de juros reais. 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2861
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800903
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2677
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Távola Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Távola LS FIM -2,69% -3,00% 1,55% 5,38% 6,58% 2,28% -3,36% 333,1  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Távola Long Short FIM 

Em marco os mercados tiveram uma correcao sem precedente, numa magnitude enorme e concentrada num intervalo de 
1 mes. O impacto na atividade vai ser gigantesco, sem comparaveis com o passado. Dessa forma o cenario tem grande 
incerteza, mas comecam a aparecer forcas pra atenuar esse impacto, sejam elas os governos atraves de um esforco fiscal 
enorme, sejam os Bancos Centrais oferecendo liquidez pra estabilizar os mercados de credito e por fim, algum esperanca 
do lado da ciencia para descobrir um tratamento eficaz. Dito isso, acreditamos que sendo seletivo na escolha de empresas 
menos expostas a esse momento, conseguimos encontrar investimentos que oferecam precos muito interessantes 
olhando numa otica de normalizacao. 

Posicionamento 
Távola Long Short FIM - (Acesse a página do fundo) 

Em março o fundo apresentou rentabilidade de -2,69%. Apesar da exposição líquida neutra, houve uma grande distorção 
entre as carteiras long e short, ainda que o fundo não tivesse posição em setores que são mais diretamente impactados 
pela crise, como airlines, shoppings e locadoras de veículos. O setor de utilities, que geralmente é mais defensivo em crises, 
foi o principal destaque negativo. 

Atribuição de Performance 
Trafalgar Royal Long Bias Latam FIC FIA 

Durante o mês, o nosso book estrutural foi o principal destaque de retorno negativo, principalmente os ativos do setor de 
varejo e energia elétrica. Acreditamos que o processo de retomada do varejo será longo, portanto, ajustes foram feitos e 
mantivemos posição em empresas que possuem crescimento secular com posição confortável de endividamento, 
consequentemente dependem menos do crescimento do país e devem sair da crise com uma posição competitiva mais 
forte. As posições do book macro também foram negativas, com destaque para a nossa posição comprada em petróleo. 
Mantivemos nossa posição comprada em China e montamos uma posição tática no mercado norte-americano, 
entendendo que o valuation atual é atrativo. Nosso book de hedge, funcionou como o esperado, e defendeu a carteira 
total por volta de 6%. Continuamos com uma visão cautelosa, porém construtiva, avaliando as melhores estruturas e 
ativos para defender a carteira para cenários adversos. Por fim, o fundo fechou março com uma variação de -19%, contra 
uma performance de -30% do ibov. Desde o seu início (Abril de 2018) o fundo apresentou variação positiva de 12% 
superando o índice bovespa em mais de 26% no período. 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=1256


 
 
 

134 

   ABRIL 2020 

Posicionamento 
Trafalgar Royal Long Bias Latam FIC FIA - (Acesse a página do fundo) 

Começamos março com exposição líquida de 60%, e viemos aumentando esta exposição ao longo do mês para próximo 
de 85%, aproveitando a depressão no preço de alguns ativos que julgamos interessantes para o longo prazo. Dado o 
valuation atrativo, também decidimos concentrar mais a carteira. Continuamos construtivos com os setores de 
tecnologia, educação, consumo e energia elétrica. Nossas principais posições são Mercado Livre, Equatorial, Arco 
Plataforma, B2W e Globant. Por fim, para nosso book de hedge mantemos uma put de ibov e compra de inflação implícita.  

 

Truxt Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Truxt Long Short Adv FIC FIM 1,08% 2,21% 9,28% 7,59% - 4,22% -2,20% 133,0  

Truxt Macro Adv FIC FIM 0,76% -0,85% 3,66% 5,15% - 3,26% -2,89% 344,0  

Truxt Macro Prev Icatu FIC FIM 1,39% 0,47% 4,63% - - 2,07% -1,43% 32,0 

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Truxt Long Short Adv FIC FIM 

No mês de março, o fundo operou com exposição bruta média de 98% e líquida de 10%. O aumento das incertezas 
decorrente da contínua disseminação do coronavírus seguiu impactando negativamente os ativos de risco no Brasil e no 
mundo. Nesse contexto conturbado, o fundo gerou alfa com posições nos setores de serviços financeiros e varejo, ao passo 
que apresentou perdas com investimentos nos setores de consumo e bancos.  

Posicionamento 
Truxt Long Short Adv FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

Temos privilegiado investimentos em empresas com modelos de negócio comprovados, com um time de gestão altamente 
qualificado e com um balanço e posição de liquidez confortáveis para atravessar a crise sem maiores complicações. 
Atualmente, o fundo tem suas principais posições nos setores de mineração e varejo. 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800694
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2823
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2823
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Atribuição de Performance 
Truxt Macro Adv FIC FIM 

No mercado de juros locais, a curva de juros se equilibrou com a parte curta ancorada e expectativa ao redor de mais um 
corte de 50 bps pelo Copom na próxima reunião e curva mais longa de juros ampliando inclinação, refletindo maiores riscos 
fiscais a frente. A posição aplicada na parte curta via opções, acreditando em possibilidade de mais relaxamento monetário, 
teve contribuição positiva para o fundo. No mercado de câmbio, o Real, assim como demais moedas de países emergentes, 
teve grande performance negativa, refletindo as fragilidades desses países em meio à recessão mundial, com déficits fiscais 
e em conta corrente. No começo do mês, voltamos a nos posicionar esperando maior desvalorização dessas moedas, com 
boa contribuição positiva para o fundo no período. No México, o mercado de juros teve um movimento de forte correção 
para baixo, embutindo um cenário muito benigno de política monetária, mesmo com uma forte depreciação da moeda e 
deterioração dos fundamentos estruturais da economia. A posição aplicada, encerrada ao longo do mês, foi a maior 
contribuição negativa para o fundo no período. No mercado de renda variável, as posições táticas contribuíram de forma 
positiva. A posição comprada em ouro, cujo tamanho variou de forma relevante no período, obteve resultado positivo, bem 
como a carteira Long Short de ações. 

Posicionamento 
Truxt Macro Adv FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

 Posição comprada em dolar x real, comprado em ouro e posiçoes taticas nos juros. 

Atribuição de Performance 
Truxt Macro Prev Icatu FIC FIM 

No mercado de juros locais, após muita disfuncionalidade e acionamento de sucessivos limites de altas, a curva de juros se 
equilibrou com a parte curta ancorada e expectativa ao redor de mais um corte de 50 bps pelo Copom na próxima reunião 
e curva mais longa de juros ampliando inclinação, refletindo maiores riscos fiscais a frente. Optamos por ter posicionamento 
na parte curtíssima via opções, acreditando em possibilidade de mais relaxamento monetário. A estratégia teve contribuição 
positiva para o fundo. No mercado de câmbio, o BRL, assim como demais moedas de países emergentes tiveram grande 
performance negativa. No começo do mês voltamos a nos posicionar esperando maior desvalorização do BRL, com boa 
contribuição positiva para o fundo no período.  

Posicionamento 
Truxt Macro Prev Icatu FIC FIM 

 Posição comprada em dolar x real e posiçoes taticas nos juros. 

 

 
 
 
 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2822
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2822
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Verde Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Verde AM Scena Adv FIC FIM -8,85% -9,18% 0,05% 4,22% - 13,05% -17,37% 1.595,0  

Verde AM X60 Adv FIC FIM -11,48% -14,23% -7,14% - - 14,62% -20,88% 645,0  

Verde AM Icatu Prev FIC FIM -6,67% -6,87% 3,77% 6,69% 8,04% 10,58% -13,77% 4.015,0  

Verde AM Scena Adv XP Seg FIC FIM -6,67% -6,97% 2,88% - - 10,51% -13,72% 917,0  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Verde AM Scena Adv XPS Prev FIC FIM  

O Scena Prev teve perdas vindas das posições de ações, especialmente no Brasil. O portfólio de juro real também trouxe 
resultado negativo. Os ganhos vieram das posições aplicadas em juros nominais na parte curta da curva, e da pequena 
posição comprada em dólar. Este foi o pior primeiro trimestre da história dos mercados globais, e março, o mês que 
parecia não ter fim, foi o mais volátil da história do  mercado americano – por exemplo, o S&P mexeu em média 4.8% por 
dia em março, comparado com 3.9% em média em outubro/2008 quando a Lehman quebrou. Os mercados emergentes, 
Brasil incluso, não foram diferentes. O cenário tem evoluído em velocidade brutal, e por isso escrevemos duas semanas 
atrás um relatório descrevendo nossas visões até aquele momento. Quem ainda não teve oportunidade de ler, pode 
encontrá-lo neste link https://www.verdeasset.com.br/comentarios-gestao-verde/..  As conclusões e a estratégia 
delineadas naquele relatório continuam em grande medida válidas. 

Posicionamento 
Verde AM Scena Adv XPS Prev FIC FIM  - (Acesse a página do fundo) 

O fundo mantém exposição de 10.5% em ações no Brasil, e tem focado a adição marginal de risco no S%P500, onde a 
posição chega a 9.6% hoje. A posição em juro real no meio da curva se manteve estável, assim como as posições aplicadas 
em pré. A posição em dólar contra o Real foi mantida. 

Atribuição de Performance 
Verde AM Icatu Prev FIC FIM Prev  

O fundo teve perdas vindas das posições de ações, especialmente no Brasil. A exposição de juro real também trouxe 
resultado negativo. Os ganhos vieram das posições aplicadas em juros nominais na parte curta da curva, e da pequena 
posição comprada em dólar. Este foi o pior primeiro trimestre da história dos mercados globais, e março, o mês que 
parecia não ter fim, foi o mais volátil da história do  mercado americano – por exemplo, o S&P mexeu em média 4.8% por 
dia em março, comparado com 3.9% em média em outubro/2008 quando a Lehman quebrou. Os mercados emergentes, 
Brasil incluso, não foram diferentes.  

 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/30994931000113
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O cenário tem evoluído em velocidade brutal, e por isso escrevemos duas semanas atrás um relatório descrevendo nossas 
visões até aquele momento. Quem ainda não teve oportunidade de ler, pode encontrá-lo neste link 
https://www.verdeasset.com.br/comentarios-gestao-verde/. As conclusões e a estratégia delineadas naquele relatório 
continuam em grande medida válidas.  

Posicionamento 
Verde AM Icatu Prev FIC FIM Prev  - (Acesse a página do fundo) 

O fundo reduziu a alocação comprada em ações brasileiras, e tem focado o aumento marginal de risco na alocação global, 
aproveitando a correção dos mercados. A posição em juro real no meio da curva se manteve estável, assim como as 
posições aplicadas em pré. A posição em dólar contra o Real foi mantida. 

 

Atribuição de Performance 
Verde AM X60 Adv FIC FIM  

O Verde X60 teve perdas significativas vindas da posição em ações brasileiras. A exposição global também trouxe 
resultado negativo, mas menor. As perdas em juro real foram parcialmente compensadas por hedges no pré. O livro de 
moedas trouxe pequenos ganhos no mês. Este foi o pior primeiro trimestre da história dos mercados globais, e março, o 
mês que parecia não ter fim, foi o mais volátil da história do  mercado americano – por exemplo, o S&P mexeu em média 
4.8% por dia em março, comparado com 3.9% em média em outubro/2008 quando a Lehman quebrou.  

Os mercados emergentes, Brasil incluso, não foram diferentes. O cenário tem evoluído em velocidade brutal, e por isso 
escrevemos duas semanas atrás um relatório descrevendo nossas visões até aquele momento. Quem ainda não teve 
oportunidade de ler, pode encontrá-lo neste link https://www.verdeasset.com.br/comentarios-gestao-verde/.  As 
conclusões e a estratégia delineadas naquele relatório continuam em grande medida válidas.  

Posicionamento 
Verde AM X60 Adv FIC FIM  - (Acesse a página do fundo) 

O fundo mantém por volta de 50% do portfólio alocado em ações, sendo 37% no exterior e 13% no Brasil. Trocamos parte 
da posição no Brasil por posição no S&P500, e todo aumento marginal de risco foi feito no mercado externo. As posições 
em juro real foram marginalmente aumentadas, com redução de hedges em pré. Em moedas as alocações continuam 
pequenas, com posição comprada em Libra contra o Euro e em Yen contra o Dólar. 

 

Atribuição de Performance 
Verde AM Scena Adv FIC FIM  

O Scena teve perdas vindas das posições de ações, especialmente no Brasil. O portfólio de juro real e o livro de crédito 
também trouxeram resultado negativo. Os ganhos vieram das posições aplicadas em juros nominais na parte curta da 
curva, e da pequena posição comprada em dólar. Este foi o pior primeiro trimestre da história dos mercados globais, e 
março, o mês que parecia não ter fim, foi o mais volátil da história do  mercado americano – por exemplo, o S&P mexeu 
em média 4.8% por dia em março, comparado com 3.9% em média em outubro/2008 quando a Lehman quebrou. Os 
mercados emergentes, Brasil incluso, não foram diferentes. O cenário tem evoluído em velocidade brutal, e por isso 
escrevemos duas semanas atrás um relatório descrevendo nossas visões até aquele momento. Quem ainda não teve 
oportunidade de ler, pode encontrá-lo neste link https://www.verdeasset.com.br/comentarios-gestao-verde/.  As 
conclusões e a estratégia delineadas naquele relatório continuam em grande medida válidas. 

https://www.verdeasset.com.br/comentarios-gestao-verde/
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/23339936000147
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800552


 
 
 

138 

   ABRIL 2020 

Posicionamento 
Verde AM Scena Adv FIC FIM  - (Acesse a página do fundo) 

O fundo mantém exposição de 12% em ações no Brasil, e tem focado a adição marginal de risco no S%P500, onde a 
posição chega a 17% hoje. A posição em juro real no meio da curva se manteve estável, assim como as posições aplicadas 
em pré. A posição em dólar contra o Real foi mantida. 

 

 

Vinci Partners 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Vinci Atlas FIC FIM -0,27% 2,67% 16,05% 5,58% 9,68% 4,33% -2,22% 258,0  

Vinci Equilibrio Adv XP Seg Prev FIM -2,62% -2,52% - - - 5,67% -6,38% 39,0  

Vinci Equilíbrio Icatu Prev FIC FIM II -2,72% -2,78% 4,68% 5,38% 8,01% 4,75% -6,44% 343,8  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Vinci Atlas FIC FIM 

O afrouxamento fiscal e monetário nas principais economias, função da disseminação do coronavírus e da consequente 
recessão, não foi suficiente para sustentar os mercados. Desta forma, as bolsas tiveram quedas em velocidade e 
magnitude nunca vistas e as moedas emergentes sofreram relevante depreciação. No Brasil, o BC cortou os juros, porém 
com o relaxamento fiscal para ações contra o vírus e as dúvidas com relação ao futuro das reformas e da política fiscal 
no médio prazo, a curva de juros abriu bastante. O cenário futuro depende da capacidade dos países lidarem com a 
disseminação do vírus e do tempo de lockdown. Esperamos que no curto prazo os mercados operem com bastante 
volatilidade, podendo inclusive atingir novas mínimas, enquanto para o médio/longo prazo acreditamos em uma volta 
lenta das economias. 

O Fundo obteve uma rentabilidade de -0,27% no mês e rende +2,67%, em 2020. Os principais ganhos foram no mercado 
de juros e as perdas na pequena posição de bolsa. Nesse mês, o controle estrito de riscos, com foco em preservação de 
patrimônio e com stops bem definidos para cada portfolio manager contribuiu para que evitássemos perdas relevantes, 
preservando os ganhos do ano. 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2806
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Posicionamento 
Vinci Atlas FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

O Fundo terminou o mês com o menor risco dos últimos anos, com pequena posição aplicada nos juros curtos, uma 
aposta em deslocamentos na curva de juros e posição residual em FII. Dada a incerteza atual, onde análises 
macroeconômicas são dependentes de opiniões de epidemiologistas, entendemos ainda não ser hora de assumir 
posições relevantes, mas de fazer apostas táticas. Apesar dos preços de vários ativos, tanto no mercado local quanto 
internacional, parecerem atrativos, antes de um aumento relevante do risco da carteira, acreditamos ser fundamental 
termos uma maior visibilidade, por exemplo, sobre o tempo de lockdown e do impacto das medidas emergenciais. Desta 
forma, estamos atentos às oportunidades para aumentar o risco do portfólio quando tivermos maior clareza sobre os 
temas acima.  

 

 

 

Atribuição de Performance 
Vinci Equilíbrio Icatu Prev FIC FIM II | Vinci Equilibrio Adv XPS Prev FIM 

Em março o fundo teve ganhos na posição comprada em dólar contra real, tomada em juro nominal curto e vendida no 
bolsa norte-americana, o S&P 500, em todo caso não foram suficientes para compensar as perdas nas posições comprada 
em bolsa local e comprada em títulos públicos ligados à inflação. 

O fundo já carregava posições mais conservadoras desde o início do ano, dado o nível de preço dos ativos, e possuía 
proteções no juro e no dólar. A parcela de renda variável também tinha hedge, via estruturas de opções, e dado o forte 
movimento de queda do mercado essas proteções atingiram o nível de ganho máximo. Como a volatilidade aumentou, 
aumentado assim a amplitude dos movimentos de altas e baixas dos preços dos ativos, ajustamos o tamanho das 
posições, gerando liquidez e preservando o capital investido. 

A crise do coronavírus traz incerteza quanto ao tempo de recuperação da atividade econômica, além de trazer para as 
economias sinais claros de recessão e choques de oferta e demanda. Dada essa imprevisibilidade, se torna bastante difícil 
avaliar os preços justos dos ativos. Nesse sentido, seguimos com posições mais conservadoras, com foco em liquidez e 
preservação de capital. 

Posicionamento 
Vinci Equilíbrio Icatu Prev FIC FIM II | Vinci Equilibrio Adv XPS Prev FIM 

O fundo mantém posição em torno de 55% em NTN-Bs de vencimento mais curto, em 2021 e 2022, principalmente, por 
conta do nível de juro real, duration e inflação implícita. Além disso, a posição tomada em juro nominal curto foi reduzida 
e alongada para vencimentos intermediários. Segue, também, comprado em dólar via estrutura de opções, em cerca de 
4,5%. 

Na renda variável, fechou o mês com posição comprada em cerca de 4% na bolsa local, via carteira de ações dividendos, 
e em torno de 1% no S&P. 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2931
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Vinland Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Vinland Macro Adv XP Seg Prev FIC FIM 0,01% 0,13% - - - 3,04% -1,65% 3,0  

Vinland Macro Adv FIC FIM 1,35% 1,86% 12,32% 7,23% - 5,52% -3,00% 98,0  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Vinland Macro Adv FIC FIM 

O Vinland Macro encerrou o mês de março com um ganho de 1.35% e acumulou no ano alta de 1.86% (183% CDI). A 
principal contribuição positiva de performance ao longo do mês, foi a posição comprada em dólar versus uma cesta de 
moedas, seguido das posições aplicadas em juros no Brasil e no México. De modo geral entendemos que os impactos do 
vírus na economia global ainda serão sentidos ao longo do tempo e, por este motivo, estamos com um orçamento de risco 
mais conservador. É fundamental atentar para os números de atividade que serão bastante negativos durante os próximos 
meses. Embora parte destes números fracos já estejam incorporados aos preços dos ativos, acreditamos que a 
volatilidade seguirá alta. Para fazer uso de uma alocação de risco maior, é importante entender quando ocorrerá a volta 
da atividade na economia e qual a velocidade de recuperação. 

Posicionamento 
Vinland Macro Adv FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

A principal posição do fundo hoje é aplicada em juros. Esta posição reflete a decepção com o crescimento provenientes 
do ciclo econômico global, este por sua vez severamente afetado pelo vírus. Entendemos que este ambiente de incerteza 
favorece a compra de dólar, posição que estamos carregando há algum tempo de forma mais tática. As posições de bolsa 
seguem menores, com um tamanho adequado às incertezas descritas acima. Neste ambiente, no book de ações 
buscamos operações de long/short e arbitragem que oferecem assimetria favorável no Brasil e nos EUA.   

 

 
 
 
 
 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=29431
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Vintage Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Vintage Macro Adv FIC FIM -14,81% -16,00% - - - 15,80% -23,61% 30,6  

Vintage Asset Allocation Prev Adv Icatu FIC FIM -9,96% -11,25% -5,39% 1,09% - 8,33% -13,05% 22,0  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Vintage Macro Adv FIC FIM 

O Fundo fechou o mês de março com rentabilidade de -14,81%. Os destaques negativos do fundo no mês foram 
explicados, principalmente, pelas posições de Bolsa Brasil, tanto as posições direcionais quanto as de valor relativo, pelo 
livro de Volatilidade e pela carteira de Eurobonds de empresas brasileiras. Os destaques positivos ficaram por conta das 
posições em juros pré no Brasil, tanto direcional quanto Inclinação, compensando o desempenho negativo dos livros de 
Inflação Brasil e Juro Real. 

Posicionamento 
Vintage Macro Adv FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

Ao longo do mês, executamos, de forma racional, a redução do risco, mantendo o fundo com caixa e investido em posições 
sem alavancagem, que demonstram as melhores relações risco retorno. Já no final do mês, após recuperação de mais de 
20% nos preços do Ibovespa e do S&P500, reduzimos um pouco as posições em índices, mantendo as single names, e 
aumentamos as posições aplicadas em juros no Brasil, após o sell-off no mercado, tanto no juro nominal quanto juro real, 
alterando na margem o balanço de risco entre classes de ativos. 

Atribuição de Performance 
Vintage Asset Alloc Prev Adv Icatu FIC FIM 

O Fundo fechou o mês de março com rentabilidade de -9,96%. O destaque negativo veio da carteira de ações brasileiras e 
o book de Juro Real. A bolsa brasileira sofreu forte correção, acompanhando o ambiente extremamente negativo pelo qual 
passa os mercados e o mercado de juros cada vez mais precifica um ambiente de inflação no curto prazo extremamente 
baixa, refletindo uma expectativa de desaceleração econômica brusca também para o país. 

Posicionamento 
Vintage Asset Alloc Prev Adv Icatu FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

Dado a magnitude do movimento, decidimos incrementar nossa posição comprada em ações no Brasil.  

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800701
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/27974819000106
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Vista Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Vista Hedge FIM 1,29% -0,03% 10,24% - - 10,40% -7,25% 49,0  

Vista Multiestratégia FIM 3,17% -1,79% 19,30% 13,63% 15,48% 30,02% -20,04% 400,7  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Vista Multiestrat FIM | Vista Hedge FIM 

Nesse mês atipico para o mercado, conseguimos gerar performance obtendo ganhos em hedges e posições de proteção 
de patrimonio. Estavamos com receio de ficar comprado em ativos que na nossa opinião estavam sobre precificados. O 
maior detrator de cota foram as posições compadas em Vale e Petrobras. As demais linhas do fundo tiveram atribuição 
positiva. O book de moedas o ganho veio da venda de moedas de paises emergentes (Turquia e Africa do sul). O book de 
juros, inicialmente estavamos tomados, mas quando o stress do mercado acalmou e os bancos centrais entenderam que 
teriam que estimular a economia, ficamos aplicados ganhando nas duas pontas. 

Posicionamento 
Vista Multiestrat FIM | Vista Hedge FIM 

Estamos com dificuldade de avistar o fim dessa crise sanitaria que acarreta, inevitavelmente, em crise economica. Além 
disso, achamos que o momento politico e posteriormente Fiscal do Brasil é muito delicado. Bolsonaro nos parece 
abandonado, e as reformas, que deveriam ter sido priorizadas (adm e tributaria) nao foram. Apesar do preço dos ativos 
serem atraentes, achamos que a assimetria no mercado americano é melhor e com mais potencial de retorno. Em bolsa 
estamos net zero em Brasil, comprados em vale e petrobras, vendidos em indice e B3. Em bolsa offshore estamos 
comprados em bolsa americana e Grecia. Book de moedas segue comprado em Libras Esterlinas. Renda fixa, estamos 
tomados em juros na italia e vendidos em HYG (credito), ambas posições de hedge. 
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Votorantim Asset 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

BV Multistrategy Multimercado FI -3,75% -6,23% -1,09% 0,80% 3,77% 5,12% -8,29% 16,0  

Votorantim FIC de FI Cambial Dólar 15,18% 29,27% 34,85% 27,80% 20,32% 13,49% -8,74% 438,4  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Votorantim Multistrategy FIM 

Os preços de mercado antecipam uma piora significativa dos fundamentos da economia brasileira e mundial. A incerteza 
sobre a evolução do vírus no Brasil e no restante do mundo dificultam as previsões econômicas e mantém a aversão a 
risco muito alta. No curto prazo, apesar de toda a incerteza, acreditamos que o ambiente de crescimento baixo deve ser 
acompanhado por um longo período de juros baixos tanto no Brasil, como no exterior. Os maiores riscos estão na 
possibilidade das medidas de isolamento social terem que permanecer por muito tempo e no descontrole fiscal que pode 
acontecer se as políticas de combate ao COVID-19 não forem bem formuladas.  

Posicionamento 
Votorantim Multistrategy FIM - (Acesse a página do fundo) 

As posições foram reduzidas para diminuir as perdas e o fundo deve trabalhar com menos risco até que o horizonte fique 
mais claro. Atualmente temos posições aplicadas na curva de juros locais, porque acreditamos que o ambiente de 
crescimento baixo deve ser acompanhado por um longo período de juros baixos tanto no Brasil como no exterior. Além 
disso, mantemos a estratégia long-short na carteira. 

 

Atribuição de Performance 
Votorantim FIC Cambial Dólar 

No mês de Março o dólar sofreu uma expressiva valorização, não somente contra o real mas contra as moedas das 
principais economias. Alguns fatores internos como o grau de incerteza política e decisões monetárias e fiscais, ajudaram 
a adicionar volatilidade no câmbio. No panorama mundial, a briga entre Russia e Arábia Saudita sobre cortes na produção 
de petróleo combinada com a elevada incerteza econômica, levou à escassez de dólares nos mercados e fez com que a 
moeda disparasse de valor, mesmo com algumas medidas adotadas pelo BCB - leilões de linha e swap e compromissadas 
em dólar - e pelo FED - swap com outros bancos centrais. Mesmo tendo um diferencial de juros e de crescimento entre 
US e outros países, o nível de incerteza guiará a trajetória do dólar enquanto os mercados tentam se ajustar. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2474
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Posicionamento 
Votorantim FIC Cambial Dólar - (Acesse a página do fundo) 

Com aproximadamente 99,5% do patrimônio líquido do fundo alocado em posições compradas em dólar futuro, o fundo 
teve uma valorização de 15,18% no mês de março. No ano, tem ganhos acumulados de 29,27% e, em 12 meses, apresenta 
rentabilidade de 34,85%. O dólar, por sua vez, teve variação positiva 15,56% no mês de março, 29,28% no ano e 33,41% em 
12 meses. 

 

Western Asset 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Western Asset Multitrading H Multimercado FI -2,33% -3,02% 3,15% 3,88% 5,78% 3,70% -5,16% 55,8  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Western Multitrading H FIM 

No mês de março, o mercado local apresentou uma alta volatilidade, seguindo o aumento da percepção de risco dos 
investidores globais por conta da propagação do surto de Coronavirus. Os números na Europa assustaram os investidores 
que passaram a refletir em preços de ativos uma grande probabilidade de recessão global. Como contraponto à essa 
piora, Governos e Bancos Centrais anunciaram medidas para atenuar os impactos econômicos da crise. Entre outros, FED 
cortou sua taxa básica de juros para próximo a zero e implementou um pacote de compra de ativos para suportar os 
preços desses ativos e prover liquidez para mercados que ficaram disfuncionais. Do lado Fiscal, houve a aprovação de um 
pacote de 2 trilhões de dólares como forma de socorrer a economia americana. Localmente, o BC também cortou juros e 
diversas medidas de suporte a empresas e cidadãos foram anunciadas. A piora das expectativas de atividade econômica 
fizeram com que a bolsa sofresse fortemente e as taxas de juros de curto prazo cedessem. Já a piora da percepção de 
risco também afetou negativamente a bolsa e fez com que a parcela longa das curvas de juros subissem, assim como 
câmbio que sofreu bastante no mês. 

Posicionamento 
Western Multitrading H FIM - (Acesse a página do fundo) 

O fundo reduziu significativamente suas posições, notadamente em bolsas, tanto local quanto americana como forma de 
defender o portfolio e reduzir sua volatilidade. Adicionalmente, o fundo permanece aplicado em taxas de juros tanto reais 
como nominais dada a perspectiva de taxas de juros baixas por um período prolongado. A posição aplicada em dólar 
permanece como uma forma de diversificação da carteira. 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2476
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2630
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XP Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

XP Icatu Horizonte Macro Prev FIM -4,01% -4,68% 2,44% 3,20% 5,49% 5,45% -7,56% 279,7  

XP LS 60 FIC FIM -4,11% -2,48% -1,47% 2,03% 4,35% 5,79% -6,67% 167,6  

XP LS FIC FIM -4,13% -2,50% -1,51% 2,09% 4,43% 5,81% -6,69% 104,0  

XP Macro Institucional FIC FIM -3,66% -4,18% 2,77% 3,95% 6,09% 5,24% -7,21% 457,8  

XP Macro Plus FIC FIM -18,59% -21,89% -13,88% - - 22,50% -30,97% 205,1 

XP Macro FIM -9,58% -11,19% -5,45% -1,07% 4,00% 11,59% -16,85% 2.101,1 

XP Macro XP Seg Prev FIC FIM ** - - - - - - - - 

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
XP Macro Plus FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

Em março, o fundo caiu 18,59%. O mês foi marcado por 3 eventos que chamamos de cisne negro no mercado, eventos 
imprevisíveis e de impacto forte. São eles: o Corona vírus, a quebra do acordo da OPEP e no Brasil a queda do veto 
presidencial para estender o Benefício de Prestação Continuada, com impacto estimado de R$ 210 bilhões em 10 anos. 
Neste contexto os principais governos e BC’s responderam com pacotes de estímulos fiscais e redução de juros, para 
tentar mitigar os impactos. No Brasil, pacotes fiscais estão sendo divulgados e o BC voltou a cortar juros de 4,25% para 
3,75%. Diante desse cenário, o fundo teve perdas relevantes nos mercados de bolsa e nos juros reais e apresentou ganhos 
em posições em juros no México e no Chile.  

XP Macro Inst FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

Em março, o fundo caiu 3,66%. O mês foi marcado por 3 eventos que chamamos de cisne negro no mercado, eventos 
imprevisíveis e de impacto forte. São eles: o Corona vírus, a quebra do acordo da OPEP e no Brasil a queda do veto 
presidencial para estender o Benefício de Prestação Continuada, com impacto estimado de R$ 210 bilhões em 10 anos. 
Neste contexto os principais governos e BC’s responderam com pacotes de estímulos fiscais e redução de juros, para 
tentar mitigar os impactos. No Brasil, pacotes fiscais estão sendo divulgados e o BC voltou a cortar juros de 4,25% para 
3,75%. Diante desse cenário, o fundo teve perdas relevantes nos mercados de bolsa e nos juros reais e apresentou ganhos 
em posições em juros no México e no Chile 

XP Icatu Horizonte Macro Prev FIM - (Acesse a página do fundo) 

Em março, o fundo caiu 4,01%. O mês foi marcado por 3 eventos que chamamos de cisne negro no mercado, eventos 
imprevisíveis e de impacto forte. São eles: o Corona vírus, a quebra do acordo da OPEP e no Brasil a queda do veto 
presidencial para estender o Benefício de Prestação Continuada, com impacto estimado de R$ 210 bilhões em 10 anos. 
Neste contexto os principais governos e BC’s responderam com pacotes de estímulos fiscais e redução de juros, para 
tentar mitigar os impactos. No Brasil, pacotes fiscais estão sendo divulgados e o BC voltou a cortar juros de 4,25% para 
3,75%. Diante desse cenário, o fundo teve perdas relevantes nos mercados de bolsa e nos juros reais e apresentou ganhos 
em posições em juros no México e no Chile.  

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800478
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2807
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/18927174000160
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XP Macro FIM - (Acesse a página do fundo) 

Em março, o fundo caiu 9,58%. O mês foi marcado por 3 eventos que chamamos de cisne negro no mercado, eventos 
imprevisíveis e de impacto forte. São eles: o Corona vírus, a quebra do acordo da OPEP e no Brasil a queda do veto 
presidencial para estender o Benefício de Prestação Continuada, com impacto estimado de R$ 210 bilhões em 10 anos. 
Neste contexto os principais governos e BC’s responderam com pacotes de estímulos fiscais e redução de juros, para 
tentar mitigar os impactos. No Brasil, pacotes fiscais estão sendo divulgados e o BC voltou a cortar juros de 4,25% para 
3,75%. Diante desse cenário, o fundo teve perdas relevantes nos mercados de bolsa e nos juros reais e apresentou ganhos 
em posições em juros no México e no Chile.  

 

 

Atribuição de Performance 
XP Long Short 60 FIC FIM | XP Long Short FIC FIM 

Em um mês marcado por Circuit Breakers, o índice de ações IBOV fechou o mês com desvalorização de 29,9%, marcando 
o pior mês desde agosto/1998. As bolsas ao redor do mundo continuaram sofrendo grandes quedas devido a propagação 
do coronavirus pelo mundo e pela guerra de preços de petróleo entre Arábia Saudita e Rússia 

As principais contribuições positivas no mês foram as ações de Suzano, Vale e de JBS. Por outro lado, as ações de Via 
Varejo e Banco do Brasil foram os destaques negativos. 

Posicionamento 
XP Long Short 60 FIC FIM | XP Long Short FIC FIM 

Ao longo do mês adicionamos exposição em Suzano, Gerdau, e aumentamos a posição em Vale. Zeramos a posição de 
Unidas, Petrobras e IRB. Diminuímos a posição em Via Varejo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2719
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XP Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Selection Multimercado Acesso FIC FIM -9,52% -12,74% -6,49% - - 13,07% -17,82% 57,0  

Selection Multimercado Plus FIC FIM -8,68% -9,74% -0,49% - - 10,36% -14,50% 70,3  

Selection FIC FIM -6,00% -7,12% -1,23% 1,74% 4,42% 6,06% -10,39% 123,4  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Posicionamento 
Selection Multimercado Acesso FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

O fundo teve retorno de -9,52% no mês, acumulando -6,49% em 12 meses. A carteira segue alocada nos fundos Adam 
Macro, Gripen Advisory (SPX Nimitz), Kapitalo Zeta e Verde AM X60. O destaque positivo do portfólio foi o Adam Macro, 
enquanto na ponta negativa figuraram Kapitalo Zeta e Verde AM X60.  

 

Selection FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

O fundo teve retorno de -6,00% no mês, acumulando -1,23% em 12 meses. A carteira está alocada principalmente em 
fundos de estratégia macro (35% PL), além de fundos das classes multiestratégia e arbitragem (22% PL), quantitativos 
(6% PL), long short (9% PL) e investimento no exterior (5% PL). As principais alocações do portfólio são os fundos Verde 
AM X60, Occam Retorno Absoluto, Adam Macro e RPS Total Return. O destaque positivo do portfólio foi o Adam Macro 
(macro), enquanto na ponta negativa figuraram Exploritas Alpha Latam e JPM Global Income. 

 

Selection Multimercado Plus FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

O fundo teve retorno de -8,68% no mês, acumulando -0,49% em 12 meses. A carteira está alocada principalmente em 
fundos de estratégia macro (56% PL), além de fundos das classes long biased (25% PL) e quantitativos (11% PL). As 
principais alocações do portfólio são os fundos Absolute Vertex, Truxt Long Bias, Gripen Advisory e Adam Macro. Os 
destaques positivos do portfólio foram Giant Zarathustra e Adam Macro, enquanto na ponta negativa figuraram XP Macro 
Plus, XP Long Biased e Dahlia Total Return.  

 

 
  

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800640
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2813
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800568
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III) Renda Variável 

Março foi um dos piores meses da história para as bolsas 

de valores ao redor do mundo. O agravamento do cenário de 

aumento de casos do coronavírus no mundo e a consequente 

recessão que será causada pelas medidas dos governos que 

tentam conter a propagação do vírus é a principal causa desse 

movimento. Além disso, o mês foi marcado por uma das 

maiores quedas no preço do petróleo, que caiu 55% no período, 

por conta do desentendimento entre dois dos maiores 

produtores do mundo, Arábia Saudita e Rússia. 

No Brasil não foi diferente. O Ibovespa teve o pior mês 

desde 1998 e caiu quase 30%.  

No início, a queda foi rápida e atingiu todos os setores da bolsa, o que levou boa parte dos 

gestores a reduzir o risco de suas estratégias. Com a paralização da economia, a maioria das 

empresas deve sofrer no curto prazo. Mas, como a maior parte do valor de uma empresa está no longo 

prazo, gestores e analistas passaram a revisar seus modelos e chegaram à conclusão que, em muitos 

casos, as quedas tinham sido exageradas e surgiam ali ótimas oportunidades – que ainda se 

apresentam disponíveis, dado que a incerteza continua alta. 

No geral, os gestores voltaram a aumentar suas exposições, mas estão cientes de que, no curto 

prazo, ainda haverá muita volatilidade por conta da incerteza sobre quando a atividade econômica 

voltará à normalidade. No médio e longo prazos, porém, ainda acreditam que o investimento em ações 

é atrativo, tanto pelo preço atual das empresas quanto pelo nível dos juros no Brasil e no resto do 

mundo, que deverão ficar baixos por muito tempo. 

No mês, todos os fundos de Renda Variável da plataforma tiveram retorno negativo. O que 

chamou atenção foi a grande dispersão de retornos dos fundos, que caíram entre 5,9% e 57,5%. Os 

fundos que conseguiram se defender foram aqueles que vinham mais defensivos, com um caixa maior 

ou com proteções na carteira. Também se destacaram fundos que tinham posição vendida em setores 

mais vulneráveis à crise. 

 Os fundos Long Biased caíram, na média, 26,0%, um pouco melhor do que o fundos Long Only 

que tiveram uma queda média de 29,8% em março. Na Previdência, os fundos com limite de 49% em 

renda variável caíram, na média, 15,9%, nos que podem ter até 70%, a queda foi de 21,8%, e os fundos 

que podem ter até 100% em ações tiveram queda média de 30,8%.  

Classes de Fundos 
 

▪ Índice Ativo 

▪ Long Biased 

▪ Long Only Livre 

▪ Long Only Dividendos 

▪ Long Only Small/Mid Caps 

▪ Previdência 
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Absolute Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Absolute Pace Long Biased Adv FIC FIA -23,38% -28,06% - - - 33,32% -40,34% 157,1  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Absolute Pace Long Biased Adv FIC FIA 

No mês de Março, o fundo Absolute Pace Long Biased teve retorno de -23,4%. Os destaques positivos foram: i) Posição 
vendida em Índice; e ii) Posições vendidas nos setores de aviação, construção e properties. Já os destaques negativos 
foram posições direcionais compradas em empresas do setores de petróleo e gás, bancos, mineração, seguros e 
consumo. 

Posicionamento 
Absolute Pace Long Biased Adv FIC FIA - (Acesse a página do fundo) 

O fundo está com posição líquida comprada de 86% e bruta de 149%, com elevada diversificação entre empresas e setores. 
A exposição líquida é dividida entre: (i) 58% bolsa local; (ii) 21% bolsa internacional; (iii) 4% Fundos Imobiliários; e (iv) 3% 
Arbitragem de Eventos. Também possuí posição pequena comprada em dólar americano. 

 

Alaska Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Alaska Black 70 Adv XP Seg Prev FIC FIM - - - - - - - - 

Alaska Black Institucional FIA -32,19% -38,27% -24,18% -2,18% 19,54% 46,01% -51,93% 1.505,7  

Alaska 70 Icatu Prev FIM -20,82% -23,77% -13,51% - - 30,38% -36,35% 251,2  

Alaska Black 100 Adv XP Seg Prev FIC FIM - - - - - - - - 

Alaska Black FIC FIA  - BDR Nível I -59,72% -66,52% -56,80% -28,08% -8,10% 68,81% -73,36% 1.239,7 

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800737
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Atribuição de Performance 
Alaska Black FIC FIA  - BDR Nível I 

Em março a carteira de ações apresentou desempenho inferior ao Ibovespa (-36,48% vs -29,90% do Ibovespa) e a 
estratégia de juros contribuiu negativamente ao fundo (-13,96%), assim como a estratégia de câmbio (-9,31%). Cogna e 
Magazine Luiza foram os destaques negativos (-9,21% e -5,08%). Outros destaques negativos foram Petrobrás e Aliansce 
Sonae (-4,03% e -3,76%). Aproveitamos para fazer rebalanceamentos pontuais, priorizamos empresas com maior 
exposição ao mercado doméstico ou que terão algum tipo de vantagem competitiva após normalização desse cenário de 
pandemia, como empresas bem posicionadas para captar o crescimento do e-commerce ou que se beneficiam do 
aumento da cotação do dólar e das exportações resilientes de commodities como celulose e grãos. Ainda temos muitas 
incertezas pela frente, especialmente sobre a duração do lockdown e de seus impactos econômicos. Estamos confiantes 
que nosso portfólio está posicionado em empresas bastante descontadas, com taxas interna de retorno (TIRs) muito 
acima do que víamos antes, sobretudo diante do nível atual da taxa de juros brasileira, o que faz com que os prêmios 
estimados estejam ainda maiores mirando o longo prazo. 

Posicionamento 
Alaska Black FIC FIA  - BDR Nível I - (Acesse a página do fundo) 

O fundo não tem mais a posição em dólar vendido na proporção de 1 patrimônio líquido do fundo, e nem as posições 
vendidas em taxa de juros. Quando julgarmos que o mercado está negociando com racionalidade, poderemos retomar as 
estratégias de dólar e juros no Alaska Black FIC FIA BDR Nível I, com limites de risco menores num primeiro momento. A 
carteira de ações continua 100% posicionada, com as 5 principais posições abaixo: Magazine Luiza, Suzano, Klabin, Cogna 
e Aliansce Sonae. 

 

Atribuição de Performance 
Alaska 70 Icatu Prev FIM 

Em março os principais destaques negativos foram Cogna e Petrobrás foram os destaques negativos (-6,51% e -3,49%). 
Outros destaques negativos foram Braskem e Magazine Luiza (-2,50% e -2,11%). Aproveitamos para fazer 
rebalanceamentos pontuais, priorizamos empresas com maior exposição ao mercado doméstico ou que terão algum tipo 
de vantagem competitiva após normalização desse cenário de pandemia, como empresas bem posicionadas para captar 
o crescimento do e-commerce ou que se beneficiam do aumento da cotação do dólar e das exportações resilientes de 
commodities como celulose e grãos. Ainda temos muitas incertezas pela frente, especialmente sobre a duração do 
lockdown e de seus impactos econômicos. Estamos confiantes que nosso portfólio está posicionado em empresas 
bastante descontadas, com taxas interna de retorno (TIRs) muito acima do que víamos antes, sobretudo diante do nível 
atual da taxa de juros brasileira, o que faz com que os prêmios estimados estejam ainda maiores mirando o longo prazo. 

Posicionamento 
Alaska 70 Icatu Prev FIM - (Acesse a página do fundo) 

O fundo segue posicionado aprox. 70% em ações sendo as 5 maiores posições: Suzano, Klabin, Magazine Luiza, Cogna, 
Aliansce Sonae. 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2650
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29722458000136
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Alpha Key Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Alpha Key Long Biased II FIC FIM -37,94% -39,98% - - - 60,52% -52,23% 115,8  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Alpha Key Long Biased II FIC FIM 

Desde o final do ano passado, o Alpha Key Long Biased carregava proteções relevantes dentro do portfolio e aos poucos 
fomos aumentando as posições nas empresas que mais gostamos, ao mesmo tempo em que rolamos e ampliamos 
nossas proteções. Mantivemos uma estratégia semelhante ao longo de março e lamentavelmente obtivemos um 
resultado aquém do esperado.  

 

À medida em que nosso hedge ia crescendo por conta da queda, fomos aos poucos aumentando as posições em 
empresas que pareciam oferecer uma boa proposta de risco/retorno, além de parcialmente seguir a migração para 
companhias de maior capitalização, líderes de seus respectivos setores e que em alguns casos foram igualmente 
impactadas. Em retrospecto, temos a consciência que a velocidade dessa “compensação” do hedge foi, infelizmente, mais 
rápida que a ideal pelo fato de não termos vislumbrado que o “lockdown” italiano também seria aplicado nas principais 
cidades brasileiras e norte-americanas. Vale ressaltar também que no momento em que as volatilidades implícitas 
ultrapassaram os patamares da crise de 2008 (VIX>80), zeramos todas as proteções e passamos a carregar um portfolio 
mais simples. 

Posicionamento 
Alpha Key Long Biased II FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

No momento estamos investidos em companhias que conhecemos bem, fortamente capitalizadas e lideradas por 
executivos capacitados. Temos estressado cenários para entender como o balanço e a liquidez contábil se comportarão 
nesse ambiente adverso, além de estimar se a capacidade de gerar resultados recorrentes (earnings power) sofrerá algum 
tipo de perda permanente. Acreditamos que as principais empresas do portfólio tem condições de atravessar o atual 
momento com chances de saírem fortalecidas caso o impacto nos resultados fique restrito a um curto período de tempo 
(6 a 12 meses).  

 

 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800889
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Apex Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Apex Long Biased II FIC FIA -31,78% -34,02% -17,98% - - 35,89% -45,57% 14,3  

Apex Long Biased FIC FIM -30,79% -32,62% -16,27% -0,65% - 35,46% -44,43% 138,1  

Apex Long Biased Adv FIC FIM -30,00% -31,90% - - - 42,20% -43,89% 110,0  

Apex Long Biased Icatu Prev FIM 70 -23,05% -24,46% -10,87% - - 25,57% -34,23% 22,0  

Apex Infinity Long-Biased FIC FIA -31,79% -34,04% -17,46% -0,88% 8,35% 35,94% -45,64% 12,2 

Apex Ações 30 FIC FIA -35,73% -39,83% -25,63% -7,17% 5,65% 41,99% -50,39% 546,5 

Apex Long Biased Icatu Seg Prev FIM -19,32% -20,35% -6,51% 5,48% 10,21% 22,32% -30,37% 145,7 

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Apex Long Biased Icatu Seg Prev FIM 

No mês de Março de 2020, o fundo APEX LONG BIASED ICATU SEG PREV FIM apresentou retorno de -19,32% e o CDI 
+0,34%. Os destaques positivos foram principalmente nas Posições Vendidas.  

Os destaques positivos nas Posições Vendidas  foram em Shopping e Propriedades, Serviços Financeiros, Saúde, Energia, 
Construção, Indústria, Petroquímica e Siderurgia. Não houve destaque negativo nas Posições Vendidas. Não houve 
destaque positivo nas Posições Compradas. Os destaques negativos nas Posições Compradas foram em Alimentos e 
Bebidas, TI, Mineração, Serviços Financeiros, Saúde, Siderurgia, Bancos, Consumo Básico, Utilidade Pública, Energia, 
Varejo, Construção, Shopping e Propriedades, Educação e Transporte.  

Posicionamento 
Apex Long Biased Icatu Seg Prev FIM - (Acesse a página do fundo) 

O fundo terminou o mês com uma exposição líquida de 29% e bruta de 56%. A exposição bruta setorial do fundo está 
conforme a seguir: Petróleo, Gás e Bio. 5,10%; Materiais Básicos 5,80%; Bens Industriais 2,30%; Consumo Cíclico 17,10%; 
Consumo Não Cíclico 8,20%; Saúde 2,60%; Financeiro e Outros 6,60%; Tecnologia da Informação 2,40%; Telecomunicações 
0,10%; Utilidade Pública 5,70%; ETF 0,00% e IMA-B 56,10%. 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/20814969000103
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Atribuição de Performance 
Apex Infinity Long-Biased FIC FIA | Apex Long Biased Adv FIC FIM | Apex Long Biased FIC FIM | Apex Long Biased II FIC 
FIA 

No mês de Março de 2020, o fundo APEX LONG BIASED FIC FIM apresentou retorno de -30,79% e o índice Ibovespa -29,9%. 
Os destaques positivos foram principalmente nas Posições Vendidas. Os destaques positivos nas Posições Vendidas  
foram em Energia, Shopping e Propriedades, Investimento no exterior, Saúde, Serviços Financeiros, Construção, Indústria, 
Transporte, Petroquímica, TI, Siderurgia, Bancos e Utilidade Pública. Os destaques negativos nas Posições Vendidas foram 
em Varejo e Alimentos e Bebidas. Não houve destaque positivo nas Posições Compradas. Os destaques negativos nas 
Posições Compradas foram em Mineração, TI, Serviços Financeiros, Saúde, Siderurgia, Consumo Básico, Utilidade Pública, 
Bancos, Varejo, Construção, Investimento no exterior, Educação, Energia, Transporte e Shopping e Propriedades.  

Posicionamento 
Apex Infinity Long-Biased FIC FIA | Apex Long Biased Adv FIC FIM | Apex Long Biased FIC FIM | Apex Long Biased II FIC 
FIA 

O fundo terminou o mês com uma exposição líquida de 79% e bruta de 160%. A exposição bruta setorial do fundo está 
conforme a seguir: Petróleo, Gás e Bio. 18,60%; Materiais Básicos 17,50%; Bens Industriais 5,80%; Consumo Cíclico 49,00%; 
Consumo Não Cíclico 18,70%; Saúde 6,20%; Financeiro e Outros 23,70%; Tecnologia da Informação 6,50%; 
Telecomunicações 0,20%; Utilidade Pública 13,50% e ETF 0,00%. 

Atribuição de Performance 
Apex Long Biased Icatu Prev FIM 70 

No mês de Março de 2020, o fundo APEX LONG BIASED ICATU PREV FIM 70 apresentou retorno de -23,05% e o CDI 
+0,34%. Os destaques positivos foram principalmente nas Posições Vendidas. Os destaques positivos nas Posições 
Vendidas  foram em Shopping e Propriedades, Serviços Financeiros, Saúde, Energia, Construção, Indústria, Petroquímica, 
Siderurgia, Bancos e Transporte. Não houve destaque negativo nas Posições Vendidas. Não houve destaque positivo nas 
Posições Compradas. Os destaques negativos nas Posições Compradas foram em Alimentos e Bebidas, TI, Mineração, 
Serviços Financeiros, Saúde, Siderurgia, Bancos, Consumo Básico, Utilidade Pública, Energia, Varejo, Construção, Shopping 
e Propriedades, Educação e Transporte.  

Posicionamento 
Apex Long Biased Icatu Prev FIM 70 - (Acesse a página do fundo) 

O fundo terminou o mês com uma exposição líquida de 43% e bruta de 85%. A exposição bruta setorial do fundo está 
conforme a seguir: Petróleo, Gás e Bio. 7,80%; Materiais Básicos 8,80%; Bens Industriais 3,50%; Consumo Cíclico 25,90%; 
Consumo Não Cíclico 12,30%; Saúde 4,00%; Financeiro e Outros 10,00%; Tecnologia da Informação 3,60%; 
Telecomunicações 0,10%; Utilidade Pública 8,60%; ETF 0,00% e IMA-B 33,80%. 

Atribuição de Performance 
Apex Ações 30 FIC FIA 

No mês de Março de 2020, o fundo APEX AÇÕES teve retorno de -35,73% e o índice Bovespa -29,9%. Não houve destaque 
positivo em termos absolutos. Os destaques negativos em termos absolutos foram em Papel e Celulose, Alimentos e 
Bebidas, Mineração, TI, Siderurgia, Saúde, Serviços Financeiros, Utilidade Pública, Construção, Consumo Básico, Bancos, 
Shopping e Propriedades, Varejo, Educação, Transporte e Energia. Em termos relativos em relação ao índice Bovespa, os 
Destaques Positivos e Negativos foram: Positivos em Bancos, Serviços Financeiros, Alimentos e Bebidas, Indústria, 
Telecom e Petroquímica. Negativos em Saúde, Mineração, Siderurgia, TI, Utilidade Pública, Varejo, Energia, Transporte, 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29732909000116
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Consumo Básico, Construção, Shopping e Propriedades e Educação. Aumentamos o número de investimentos para 26 
empresas e a exposição líquida está em 94% do PL. As 15 maiores posições representavam 76% do PL. 

Posicionamento 
Apex Ações 30 FIC FIA - (Acesse a página do fundo) 

 A exposição bruta setorial do fundo está conforme a seguir: Petróleo, Gás e Bio. 0,00%; Materiais Básicos 14,10%; Bens 
Industriais 4,50%; Consumo Cíclico 27,00%; Consumo Não Cíclico 13,90%; Saúde 6,50%; Financeiro e Outros 15,80%; 
Tecnologia da Informação 2,00%; Telecomunicações 0,00% e Utilidade Pública 10,40%. 

 

ARX Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

ARX Income 100 XP Seg Prev FIC FIA - - - - - - - - 

ARX Income FIA -28,19% -33,75% -15,10% 0,24% 9,88% 37,57% -44,47% 501,7  

ARX Income Icatu Prev FIM -13,14% -16,65% -1,76% 5,28% 9,47% 16,84% -22,97% 180,3  

ARX Long Term FIC FIA -33,51% -39,69% -23,18% -6,69% 3,93% 40,73% -47,93% 65,5  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
ARX Income FIA | ARX Income 100 XPS Prev FIC FIA 

Os impactos relativos mais positivos para o fundo foram Vivo ON e Carrefour Brasil e os maiores detratores de retorno 
foram Petrobras e Metalúrgica Gerdau. A ação ON da Vivo valorizou devido à proposta de união de classes, garantindo 
mais liquidez, e pelo perfil defensivo da companhia frente a uma conjuntura de forte contração da atividade econômica 
causada pelos impactos do coronavírus. Por outro lado, a ação da Petrobras sofreu com o colapso ocorrido nas cotações 
do petróleo nos mercados mundiais, por conta da queda de demanda por derivados causada pandemia global e pela 
decisão da Arábia Saudita de encerrar o acordo de restrição de oferta da OPEP e de acelerar sua produção no curto prazo. 
A ação da Metalúrgica Gerdau foi impactada negativamente pelas as perspectivas muito negativas para a evolução tanto 
da atividade interna quanto da economia global nos próximos trimestres. 

Posicionamento 
ARX Income FIA | ARX Income 100 XPS Prev FIC FIA 

As principais alocações setoriais são varejo, com foco em e-commerce, bancos, energia elétrica, siderurgia e petróleo. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=6787
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Atribuição de Performance 
ARX Income Icatu Prev FIM 

O fundo mantem uma carteira balanceada, com limite de até 49% em renda variável, replicando a estratégia do fundo ARX 
Income FIA, cujos impactos relativos mais positivos foram Vivo ON e Carrefour Brasil e os maiores detratores de retorno 
foram Petrobras e Metalúrgica Gerdau. O restante da carteira é alocado em títulos públicos, balanceados entre LFT e NTN-
B longa. 

Posicionamento 
ARX Income Icatu Prev FIM - (Acesse a página do fundo) 

O fundo mantem uma carteira balanceada, com limite de até 49% em renda variável, replicando a estratégia do fundo ARX 
Income FIA, cujas principais alocações setoriais são varejo, com foco em e-commerce, bancos, energia elétrica, siderurgia 
e petróleo. O restante da carteira é alocado em títulos públicos, balanceados entre LFT e NTN-B longa. 

Atribuição de Performance 
ARX Long Term FIC FIA 

Em março, as principais contribuições para o resultado do fundo vieram de Vale e JBS, enquanto a perda mais relevante 
foi Petrobrás. A disrupção na oferta de minério de ferro transoceânico e usinas de aço chinesas demandando minério de 
ferro mesmo com o evento coronavirus ajudaram a sustentar o preço da commodity em um patamar bem positivo para 
as mineradoras. O dólar mais valorizado beneficiando o faturamento e o petróleo mais barato barateando os custos 
também influenciaram positivamente a ação da Vale. Do lado das perdas, a ação da Petrobrás sofreu com a queda 
relevante do petróleo no mês por conta dos desentendimentos entre Arábia Saudita e Rússia. Acreditamos que o preço 
atual do petróleo, de U$ 25/barril não é sustentável, uma vez que o breakeven das melhores áreas do Shale Oil está situado 
acima de U$ 40/barril. Adicionalmente, a Rússia necessita de preços acima de U$ 50/barril para equilibrar seu orçamento 
e a Arábia Saudita tem como premissa no seu orçamento fiscal um preço de petróleo próximo de USD 80/barril. 

Posicionamento 
ARX Long Term FIC FIA - (Acesse a página do fundo) 

O fundo possui suas maiores exposições nos setores de varejo, energia elétrica, mineração e petróleo. 

 

 

Athena Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Athena Total Return FIC FIA -35,24% -37,22% -13,96% -2,83% 4,16% 38,11% -46,74% 159,0  

Athena Total Return II FIC FIA -36,08% -38,39% -10,98% -1,51% 5,54% 39,97% -48,27% 266,7  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/3879361000148
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2938
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Atribuição de Performance 
Athena Total Return II FIC FIA 

O único ativo com performance positiva no mês foi Vale, comprado no meio do mês, com Consumo/Varejo tendo o maior 
impacto negativo. Houve uma diferenciação aguda do mercado em relação a segmentos mais obviamente afetados 
(como aviação) ou preservados (como drogarias), enquanto outros fatores (como alavancagem, resiliência, margem, etc.) 
foram pouco relevantes. Empresas com pouca dívida, margem operacional elevada e com resiliência para suportar 
cenários adversos por períodos prolongados, estiveram entre os ativos com maior queda como se tivessem tanta chance 
de quebrar quanto empresas perigosamente alavancadas. Movimentos com pouca diferenciação, que costumam ocorrer 
durante momentos de pânico, são muito punitivos para uma estratégia focada em buscar empresas diferenciadas, mas é 
também o que nos permite as melhores oportunidades de troca de carteira. São apenas em momentos de pouca 
visibilidade que uma empresa que normalmente tem um grande prêmio de valuation pode ser comprada com um desconto 
que deixa espaço para retorno mesmo em cenários pessimistas.  

Posicionamento 
Athena Total Return II FIC FIA - (Acesse a página do fundo) 

Temos focado em testar cenários de stress extremos e variados, verificando qual cenário cada empresa é capaz de 
suportar. Zeramos ativos com chance de problemas de solvência, mesmo que tivessem valuations atraentes, mantendo 
apenas empresas com capacidade de passar com segurança por um cenário pior e mais duradouro do que as estimativas 
atuais indicam. Semelhante ao que aconteceu durante a recessão do país as empresas menos capitalizadas ou eficientes 
terão dificuldade (ou impossibilidade) em atravessar o momento difícil, deixando o cenário competitivo muito melhor para 
as mais diferenciadas. Desde que tenhamos segurança sobre a capacidade da empresa de atravessar o momento atual 
a busca é pelas maiores distorções entre preços e valor, visando médio/longo prazo.  

Atribuição de Performance 
Athena Total Return FIC FIA 

O único ativo com performance positiva no mês foi Vale, comprado no meio do mês, com Consumo/Varejo tendo o maior 
impacto negativo. Houve uma diferenciação aguda do mercado em relação a segmentos mais obviamente afetados 
(como aviação) ou preservados (como drogarias), enquanto outros fatores (como alavancagem, resiliência, margem, etc.) 
foram pouco relevantes. Empresas com pouca dívida, margem operacional elevada e com resiliência para suportar 
cenários adversos por períodos prolongados, estiveram entre os ativos com maior queda como se tivessem tanta chance 
de quebrar quanto empresas perigosamente alavancadas. Movimentos com pouca diferenciação, que costumam ocorrer 
durante momentos de pânico, são muito punitivos para uma estratégia focada em buscar empresas diferenciadas, mas é 
também o que nos permite as melhores oportunidades de troca de carteira. São apenas em momentos de pouca 
visibilidade que uma empresa que normalmente tem um grande prêmio de valuation pode ser comprada com um desconto 
que deixa espaço para retorno mesmo em cenários pessimistas.  

Posicionamento 
Athena Total Return FIC FIA - (Acesse a página do fundo) 

Temos focado em testar cenários de stress extremos e variados, verificando qual cenário cada empresa é capaz de 
suportar. Zeramos ativos com chance de problemas de solvência, mesmo que tivessem valuations atraentes, mantendo 
apenas empresas com capacidade de passar com segurança por um cenário pior e mais duradouro do que as estimativas 
atuais indicam. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2693
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=7047
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Semelhante ao que aconteceu durante a recessão do país as empresas menos capitalizadas ou eficientes terão 
dificuldade (ou impossibilidade) em atravessar o momento difícil, deixando o cenário competitivo muito melhor para as 
mais diferenciadas. Desde que tenhamos segurança sobre a capacidade da empresa de atravessar o momento atual a 
busca é pelas maiores distorções entre preços e valor, visando médio/longo prazo.  

 

 

AZ Quest 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

AZ Quest TOP Long Biased FIC FIA -37,41% -37,60% -17,27% -0,43% 10,53% 40,29% -49,07% 916,1  

AZ Quest Ações FIC FIA -35,44% -38,53% -24,02% -7,90% 5,61% 40,81% -48,93% 661,5  

AZ Quest Small Mid Caps FIC FIA -37,75% -37,70% -8,27% 1,62% 13,37% 41,35% -49,66% 921,2  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Posicionamento 
AZ Quest Ações FIC FIA - (Acesse a página do fundo) 

Ao longo do mês, o Fundo aumentou a exposição em Mineração, Proteínas e Telecom & IT. O AZ Quest Ações segue com 
as maiores posições nos setores ligados à retomada do crescimento local - Varejo, Bancos e Utilidades Públicas (Rodovias, 
Saneamento e Elétricas). 

AZ Quest Small Mid Caps FIC FIA - (Acesse a página do fundo) 

Ao longo do mês, o Fundo aumentou a posição em Mineração, Bancos e Varejo. O AZ Quest Small Caps segue com as 
maiores posições nos setores ligados à retomada do crescimento local - Varejo, Bens de Consumo e e Utilidades Públicas 
(Rodovias, Saneamento e Elétricas). 

AZ Quest Top Long Biased FIC FIA - (Acesse a página do fundo) 

Ao longo do mês, o Fundo aumentou a posição comprada em Mineração, Bancos e Bens de Consumo. O AZ Quest Top 
Long Biased segue com as maiores posições nos setores ligados à retomada do crescimento local - Varejo, Bens de 
Consumo e Utilidades Públicas (Rodovias, Saneamento e Elétricas). 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=1633
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2402
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=6382
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Bahia Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Bahia AM Long Biased II Adv FIC FIM - - - - - - - - 

Bahia AM Valuation FIC FIA -30,69% -36,11% -21,54% -4,86% 6,10% 40,37% -46,77% 777,1  

Bahia AM Long Biased FIC FIM -29,98% -34,23% -21,90% -4,84% 4,44% 37,23% -44,13% 623,7  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Bahia AM Long Biased II Adv FIC FIM | Bahia AM Long Biased FIC FIM 

O fundo caiu 29,98% em março. As contribuições positivas ficaram concentradas nos setores de Mineração e Transportes. 
Vale se beneficiou da alta do dólar e da manutenção do preço de minério em patamares ainda elevados. Rumo também 
teve uma performance relativa boa, sustentada pela resiliência das suas operações de transporte de grãos. As principais 
contribuições negativas ficaram por conta de posições nos setores de Petróleo e Locadoras de Veículos. Petrobras sofreu 
com a queda do preço do petróleo nos mercados internacionais. As locadoras, por sua vez, são negativamente afetadas 
pela condição de isolamento social. 

Posicionamento 
Bahia AM Long Biased II Adv FIC FIM | Bahia AM Long Biased FIC FIM 

O grande impacto nas economias mundiais gerado pelo Coronavírus trouxe uma correção relevante nos preços dos ativos. 
Os policymakers de todo o mundo estão atuando de forma intensa para conter os efeitos dessa crise enquanto os 
primeiros números de confiança e emprego começam a aparecer. O fundo segue com uma carteira bastante líquida e 
diversificada e vem se aproveitando de algumas distorções de preços para aumentar posições específicas. As maiores 
posições compradas estão hoje nos setores de Mineração e Utilities e vendidas em Consumo Básico. 

 

Atribuição de Performance 
Bahia AM Valuation FIC FIA 

O fundo caiu 30,69% em março contra uma queda de 29,90% do Ibovespa. As contribuições positivas ficaram 
concentradas nos setores de Mineração e Transportes. Vale se beneficiou da alta do dólar e da manutenção do preço de 
minério em patamares ainda elevados. Rumo também teve uma performance relativa boa, sustentada pela resiliência das 
suas operações de transporte de grãos. As principais contribuições negativas ficaram por conta de posições nos setores 
de Petróleo e Locadoras de Veículos. Petrobras sofreu com a queda do preço do petróleo nos mercados internacionais. 
As locadoras, por sua vez, são negativamente afetadas pela condição de isolamento social. 
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Posicionamento 
Bahia AM Valuation FIC FIA - (Acesse a página do fundo) 

O grande impacto nas economias mundiais gerado pelo Coronavírus trouxe uma correção relevante nos preços dos ativos. 
Os policymakers de todo o mundo estão atuando de forma intensa para conter os efeitos dessa crise enquanto os 
primeiros números de confiança e emprego começam a aparecer. O fundo segue com uma carteira bastante líquida e 
diversificada e vem se aproveitando de algumas distorções de preços para aumentar posições específicas. As maiores 
posições estão hoje nos setores de Mineração e Utilities. 

 

BNP Paribas Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

BNP Paribas Small Caps FIA -39,40% -43,18% -16,75% -5,44% 4,71% 41,04% -52,17% 467,6  

BNP Paribas Action FIC FIA -29,79% -35,13% -18,70% -3,38% 1,17% 36,02% -45,29% 223,8  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
BNP Paribas Small Caps FIA 

Mês de março foi extremamente negativo para todos os mercados, principalmente os mercados de risco. Essa 
performance se deve as consequências da Pandemia do Corona Vírus. As proporções da pandemia ainda são 
imensuráveis pois não temos a certeza de quanto tempo vai durar no Brasil e no mundo, a quase que total paralização da 
atividade global. A consequência disso foi não só os mercados acionários, mas as commodities também. Dessa forma, 
decidimos alocar capital em ativos de maior risco de forma mais antecipada. Por outro lado, decidimos aumentar o caixa 
do fundo, para aproveitar outras oportunidades que poderiam acontecer. Porem, o fundo acabou por apresentar uma fraca 
performance tanto no absoluto quanto no relativo quanto o índice. Nossos principais detratores de resultados, foram 
empresas do setor Aéreo, consumo discricionário e locadores de veículos.  

Posicionamento 
BNP Paribas Small Caps FIA - (Acesse a página do fundo) 

Temos uma grande dificuldade em mensurar o impacto da pandemia na economia pois ainda não sabemos quanto tempo 
ficara parada a atividade. Por outro lado, a magnitude da queda da bolsa chama atenção e parece precificar uma grande 
desaceleração da economia, como também o risco estrutural. Dessa forma, decidimos dividir nosso portfolio em dois, um 
com uma carteira mais “agressiva”, com ativos que consideramos que caíram mais que o razoável. E outra com uma 
carteira mais defensiva. E estamos ajustando esses portfolios de acordo com a queda da bolsa. Quando tiver mais 
visibilidade de quão longo será o período e o possível impacto na economia, decidiremos em qual carteira concentrar mais.    

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=3932
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2377
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Atribuição de Performance 
BNP Paribas Action FIC FIA 

Mês de março foi extremamente negativo para todos os mercados, principalmente os mercados de risco. Essa 
performance se deve as consequências da Pandemia do Corona Vírus. As proporções da pandemia ainda são 
imensuráveis pois não temos a certeza de quanto tempo vai durar no Brasil e no mundo, a quase que total paralização da 
atividade global. A consequência disso foi não só os mercados acionários mas as commodities também. 

O fundo gerou um alfa de 0,25%  vs o Ibovespa. Como a queda da bolsa (-29.9%) foi violenta , os ativos que estávamos 
under-weight como Petrobras e Azul que caíram mais do que o índice, geraram alfa. Por outro lado, ativos que estávamos 
alocados como Cemig, Lojas Renner, Aliansce Sonae, Localiza e Cyrela caíram mais do que o índice e prejudicaram a 
performance. 

Posicionamento 
BNP Paribas Action FIC FIA - (Acesse a página do fundo) 

Temos uma grande dificuldade em mensurar o impacto da pandemia na economia pois ainda não sabemos quanto tempo 
ficara parada a atividade. Por outro lado, a magnitude da queda da bolsa chama atenção e parece precificar uma grande 
desaceleração da economia, como também o risco estrutural. O outro dado que nos deixa menos pessimista é a 
quantidade de liquidez que está sendo injetada na economia. Serao acima de  USD 7 trilhoes de Quantitative Easing (QE) 
e de USD 4 a 5 trilhoes de estimulo fiscal no mundo. Nos EUA, o estimulo fiscal pode representar acima de 10% do PIB. 
Dessa forma, estamos com o portfolio com o beta perto de 1, e não estamos tao defensivos, como há algumas semanas. 

Bradesco Asset 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Bradesco Asset FIC FIA Crescimento -31,60% -36,44% - - - 53,03% -46,01% 7,9  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Bradesco Asset FIC FIA Crescimento 

O Bradesco FIA Crescimento encerrou março com -31,6%. Em relaçao ao indice Ibovespa, os destaques positivos (alfa) 
foram as alocações nos setores de Bens de Capital, Mineração & Siderurgia e Serviços Públicos. Destacamos as 
exposições em Braskem e Helbor como agregadoras de resultado. Os destaques negativos foram as alocações nos 
setores de Varejo, Serviços Públicos e Consumo. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2418
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Posicionamento 
Bradesco Asset FIC FIA Crescimento - (Acesse a página do fundo) 

Em geral estamos aumentando o foco em empresas lideres no setor de atuação, reduzindo a exposição em empresas de 
menor liquidez. Ao longo do mês aumentamos a alocação em setores com menor endividamento e maior resiliência de 
resultados (menor dependência do PIB), como Energia Elétrica e Papel & Celulose. Reduzimos a exposição em setores 
como Varejo e Construção Civil. 

 

 

Brasil Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Brasil Capital 70 XP Seg Adv Prev FIM -26,02% -28,85% - - - 34,04% -36,55% 66,1  

Brasil Capital 30 Adv FIC FIA - - - - - - - - 

Brasil Capital 100 XP Seg Adv FIC FIA - - - - - - - - 

Brasil Capital 30 FIC FIA -37,53% -41,13% -17,93% -1,48% 7,82% 43,48% -51,14% 825,9  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Brasil Capital 100 XPS Adv FIC FIA | Brasil Capital 30 Adv FIC FIA | Brasil Capital 30 FIC FIA | Brasil Capital 70 XPS Adv 
Prev FIM 

As principais contribuições negativas do mês de março foram os setores de saúde/educação e transportes. As 
contribuições positivas vieram do setor de infraestrutura. 

Posicionamento 
Brasil Capital 100 XPS Adv FIC FIA | Brasil Capital 30 Adv FIC FIA | Brasil Capital 30 FIC FIA | Brasil Capital 70 XPS Adv 
Prev FIM 

Ao longo de março fizemos um round de conversas com as companhias do portfólio para termos uma visão mais precisa 
do impacto a médio e longo prazo do novo Vírus nos resultados das empresas, para assim tomarmos qualquer decisão 
de mudança estrutural de portfólio. É fundamental neste momento, entendermos quais empresas de fato podem ter 
problema de solvência se pararem de produzir ou faturar por 3 ou 6 meses. Acreditamos que embora a situação atual seja 
de extrema cautela, privilegiando a segurança das pessoas frente ao vírus, nossas companhias possuem fluxos de caixa 
robustos e valuations bastante atrativos.  Com isso, não fizemos alterações estruturais no portfólio, e sim ajustes pontuais, 
pois entendemos que a geração de resultado das companhias investidas será preservada no longo prazo.  

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800869
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BTG Pactual 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

BTG Pactual Absoluto FIC FIA -30,81% -34,24% -16,25% -1,56% 6,98% 39,29% -44,89% 892,8  

BTG Pactual Absoluto Institucional FIC FIA -31,71% -35,29% -13,47% -0,51% 9,30% 40,66% -45,47% 1.382,6  

BTG Pactual Dividendos FIC FIA -27,43% -31,56% -11,31% -3,51% 4,36% 35,59% -41,33% 68,3  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
BTG Pactual Absoluto FIC FIA - (Acesse a página do fundo) 

O Absoluto apresentou uma desvalorização de 30,8% em março, enquanto o Ibovespa registrou perda de 29,9%. O mês foi 
marcado pela maior queda dos mercados globais desde a crise de 2008, também ocorrendo em uma velocidade sem 
precedentes. Tal comportamento foi reflexo do ambiente singular de incerteza global diante da rápida disseminação do 
Covid-19 ao redor do mundo, uma vez que não havia registros históricos de eventos comparáveis acerca dos impactos 
primários e secundários na economia e no comportamento da sociedade. Embora sabido que a epidemia tem um fim, sua 
duração e a reação da população são ainda em parte desconhecidas, tornando o cenário econômico de curto e médio 
prazo ainda incerto. 

BTG Pactual Absoluto Inst FIC FIA - (Acesse a página do fundo) 

O Absoluto Institucional apresentou uma desvalorização de 31,7% em março, enquanto o Ibovespa registrou perda de 
29,9%. O mês foi marcado pela maior queda dos mercados globais desde a crise de 2008, também ocorrendo em uma 
velocidade sem precedentes. Tal comportamento foi reflexo do ambiente singular de incerteza global diante da rápida 
disseminação do Covid-19 ao redor do mundo, uma vez que não havia registros históricos de eventos comparáveis acerca 
dos impactos primários e secundários na economia e no comportamento da sociedade. Embora sabido que a epidemia 
tem um fim, sua duração e a reação da população são ainda em parte desconhecidas, tornando o cenário econômico de 
curto e médio prazo ainda incerto. 

Posicionamento 
BTG Pactual Absoluto FIC FIA | BTG Pactual Absoluto Inst FIC FIA 

Tendo em vista a queda homogênea do mercado, procuramos aproveitar o momento para concentrar o portfólio nos 
ativos de mais alta qualidade, uma vez que o maior empecilho para aumentarmos a participação em algumas ações num 
passado bem próximo, era exatamente o valuation, hoje se encontra em um nível mais favorável. Tais empresas, além dos 
nossos conhecidos critérios de investir onde haja pessoas excelentes a frente das operações e diferenciais competitivos 
perenes e dificilmente replicáveis, possuem balanços financeiros e liquidez robusta para não apenas passar pelo 
lockdown, mas para saírem na frente quando houver uma normalização. Além disso, a história nos ensina que choques 
dessa magnitude tem o potencial de gerar algumas mudanças estruturais no padrão de comportamento ou 
funcionamento tanto das sociedades e instituições, dessa forma seguimos curiosamente estudando buscando nos expor 
a novos temas de dinâmica própria.  

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2542
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2115
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Atribuição de Performance 
BTG Pactual Dividendos FIC FIA 

O Dividendos apresentou uma desvalorização de 27,4% em março, enquanto o Ibovespa registrou perda de 29,9%. O mês 
foi marcado pela maior queda dos mercados globais desde a crise de 2008, também ocorrendo em uma velocidade sem 
precedentes. Tal comportamento foi reflexo do ambiente singular de incerteza global diante da rápida disseminação do 
Covid-19 ao redor do mundo, uma vez que não havia registros históricos de eventos comparáveis acerca dos impactos 
primários e secundários na economia e no comportamento da sociedade. Embora sabido que a epidemia tem um fim, sua 
duração e a reação da população são ainda em parte desconhecidas, tornando o cenário econômico de curto e médio 
prazo ainda incerto. 

Posicionamento 
BTG Pactual Dividendos FIC FIA - (Acesse a página do fundo) 

Tendo em vista a queda homogênea do mercado, procuramos aproveitar o momento para concentrar o portfólio nos 
ativos de mais alta qualidade que geram caixa e pagam bons dividendos, uma vez que o maior empecilho para 
aumentarmos a participação em algumas ações num passado bem próximo, era exatamente o valuation, hoje se encontra 
em um nível mais favorável. Tais empresas, além dos nossos conhecidos critérios de investir onde haja pessoas 
excelentes a frente das operações e diferenciais competitivos perenes e dificilmente replicáveis, possuem balanços 
financeiros e liquidez robusta para não apenas passar pelo lockdown, mas para saírem na frente quando houver uma 
normalização.  

Além disso, a história nos ensina que choques dessa magnitude tem o potencial de gerar algumas mudanças estruturais 
no padrão de comportamento ou funcionamento tanto das sociedades e instituições, dessa forma seguimos 
curiosamente estudando buscando nos expor a novos temas de dinâmica própria.  

Canvas Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Canvas Dakar Long Bias FIC FIM -27,47% -37,35% -17,73% -0,71% - 34,27% -46,31% 20,0  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Canvas Dakar Long Bias FIC FIM 

O Fundo teve perda de -27.5% no mês de fevereiro: As posições direcionais em bolsa geraram resultado negativo (-31.6%), 
principalmente setor de varejo, bancos e petróleo. As posições long short geraram resultado positivo (0.1%). As posições 
de hedge geraram resultado positivo (5.7%). 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2308
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Posicionamento 
Canvas Dakar Long Bias FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

O Fundo segue com posições compradas no setor de varejo discricionário, alimentos e utilidades públicas. O Fundo tem 
posições vendidas como hedge em índice e shoppings. 

 

Claritas Investiments 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Claritas Valor Fd FIA -32,76% -35,57% -18,00% -2,25% 8,68% 39,06% -45,72% 139,8  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Claritas Valor Fdr FIA 

Tivemos perdas generalizadas, sendo os principais detratores as posições em Petrobras, prejudicada pela queda de 54,2% 
nos preços do petróleo, que terminou o mês cotado a US$20,4/barril, e em Via Varejo, que fechou, por tempo 
indeterminado, todas as suas lojas físicas em acordo com as medidas vêm sendo adotadas pelas autoridades públicas 
para conter o avanço da pandemia no país. 

Ao longo do mês, diversificamos mais o portfólio. Zeramos a posição em Petrobras diante de um cenário de recessão 
global, mas por outro lado, aumentamos posição em papéis muito descontados e que apresentam maior resiliência ao 
contexto atual.  

Posicionamento 
Claritas Valor Fdr FIA - (Acesse a página do fundo) 

Aumentamos a posição em São Martinho que, apesar de ser afetada pelos menores preços do petróleo, tem grande parte 
de sua produção de açúcar hedgeada e deve continuar gerando yield atrativo. Reduzimos as posições em Via Varejo e 
Renner que, além de serem impactadas no curto prazo pelo fechamento de lojas físicas, devem apresentar uma 
recuperação mais gradual após a crise por estarem ligadas a um consumo mais discricionário. No lugar, aumentamos 
nossa posição em B2W, que deve ser menos impactada por operar apenas no canal online e oferecer um sortimento mais 
amplo através da sua operação de marketplace. Por fim, ampliamos a parcela mais defensiva da carteira, aumentando as 
posições em CPFL e Sabesp, e adicionando CCR e as empresas de shopping centers Multiplan e Iguatemi. 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800845
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=3565
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Constellation Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Constellation Institucional Adv FIC FIA - - - - - - - - 

Constellation Icatu 70 Prev FIM -20,14% -20,97% -4,65% - - 25,49% -31,13% 199,1  

Constellation Institucional FIC FIA -31,13% -32,33% -7,39% 3,82% 13,34% 40,07% -44,57% 553,5  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Constellation Icatu 70 Prev FIM | Constellation Inst Adv FIC FIA | Constellation Inst FIC FIA 

A Constellation tem um portfólio equilibrado e diversificado, sem alavancagem, líquido, sem concentrações excessivas, 
focado em empresas de alta qualidade, o que é positivo para momentos como esse. A maioria dessas empresas 
sobreviveu a todas as crises pelas quais o país passou nos últimos 20 anos, saindo mais fortes de cada uma delas. 
Historicamente, durante crises, empresas com balanços e posição competitiva frágeis perderam market-share para as 
empresas líderes dos seus setores, e são justamente essas empresas líderes que estão no nosso portfólio hoje – 
companhias com balanço sólido, time de gestão competente, líderes, com barreiras de entrada e vantagens competitivas. 
Alguns exemplos são a B3, Lojas Renner, Totvs, Localiza, Raia Drogasil, Rumo Logística, Equatorial e Energisa.  

Posicionamento 
Constellation Icatu 70 Prev FIM | Constellation Inst Adv FIC FIA | Constellation Inst FIC FIA 

Por enquanto, não fizemos alterações relevantes no portfólio e continuamos praticamente 100% comprados. Algumas 
empresas em que investimos serão mais impactadas no curto prazo pelo coronavírus do que outras, mas entendemos 
que a capacidade de cada uma de gerar valor no longo prazo está preservada, assim como nosso desejo de sermos sócios 
de cada uma delas. 
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Dahlia Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Dahlia Total Return Adv FIC FIM -13,44% -16,10% - - - 21,48% -23,13% 701,3  

Dahlia Total Return FIC FIM -13,56% -16,59% 3,24% - - 17,69% -23,58% 998,7  

Dahlia 70 Adv XP Seg Prev FIM -12,09% -14,08% 7,17% - - 16,27% -21,61% 269,8  

Dahlia Institucional Adv FIC FIA -28,86% -33,23% - - - 42,94% -43,36% 52,3  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Dahlia 70 Adv XPS Prev FIM | Dahlia Total Return Adv FIC FIM | Dahlia Total Return FIC FIM 

O mês de março foi marcado por um aumento significativo da aversão à risco em todos os mercados globais, por conta 
da proliferação do coronavírus. A velocidade da queda de preços foi similar às grandes crises anteriores, como ocorreu 
em 2008. Nessas situações, existe uma busca por caixa e liquidez, não havendo uma grande diferenciação de performance 
entre os diferentes ativos. Ao longo do mês de março, reduzimos o risco da nossa carteira, dada a incerteza do cenário. 
Contudo, após as fortes quedas e as reações rápidas dos governos em estimular as economias, passamos a aumentar o 
risco ao longo da última semana do mês, movendo nossa carteira para um risco neutro. Em março, o fundo foi 
negativamente impactado pelas posições compradas em ações, mas que foram compensadas pelas proteções (sempre 
presentes em nossa carteira), principalmente em ouro e dólar. 

Posicionamento 
Dahlia 70 Adv XPS Prev FIM | Dahlia Total Return Adv FIC FIM | Dahlia Total Return FIC FIM 

Acreditamos que o nível de incerteza continua bastante alto no mercado, pela falta de visibilidade dos impactos negativos 
do coronavírus. A quarentena é fundamental para que se ganhe tempo, para a construção de novos leitos e o 
desenvolvimento de testes rápidos, e remédios. Isso permitiria uma gradual retomada da economia. Por conta da incerteza 
do cenário, achamos prudente mantermos uma carteira com o risco mais próximo do neutro, comprada em bolsa, NTNB 
e com proteções no dólar e no ouro.  

Atribuição de Performance 
Dahlia Inst Adv FIC FIA 

O mês de março foi marcado por um aumento significativo da aversão à risco em todos os mercados globais, por conta 
da proliferação do coronavírus. A velocidade da queda de preços foi similar às grandes crises anteriores, como ocorreu 
em 2008. Nessas situações, existe uma busca por caixa e liquidez, não havendo uma grande diferenciação de performance 
entre os diferentes ativos. Ao longo do mês de março, reduzimos o risco da nossa carteira, dada a incerteza do cenário, 
aumentando a alocação em setores mais defensivos. Em março, o fundo foi negativamente impactado pelas posições 
compradas em ações mais voltadas à economia doméstica, compensadas pela nossa exposição a setores mais 
defensivos, como o de energia elétrica. 
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Posicionamento 
Dahlia Inst Adv FIC FIA - (Acesse a página do fundo) 

Acreditamos que o nível de incerteza continua bastante alto no mercado, pela falta de visibilidade dos impactos negativos 
do coronavírus. A quarentena é fundamental para que se ganhe tempo, para a construção de novos leitos e o 
desenvolvimento de testes rápidos, e remédios. Isso permitiria uma gradual retomada da economia. Por conta da incerteza 
do cenário, achamos prudente mantermos uma carteira balanceada em setores que se protegem caso o mercado volte a 
cair mais e setores que já se encontram em um nível de preços muito atraentes e podem ser favorecidos por uma eventual 
recuperação. 

 

Equitas Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

EQUITAS SELECTION FIC FIA -37,96% -41,94% -14,46% 2,21% 11,18% 42,15% -50,47% 2.773,0 

EQUITAS SELECTION INST FIC FIA -36,81% -40,79% -11,95% 2,54% 11,23% 40,90% -49,52% 298,1 

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
EQUITAS SELECTION FIC FIA | EQUITAS SELECTION INST FIC FIA 

Equitas Selection: Petróleo, Gas e Petroquímico: -1,85%; Outros Setores: -5,30%; Finanças e Seguros; -6,84%; Transportes: 
-6,78%; Varejo: -4,10%; Utilities: -3,41%; Real Estate: -6,72%; Industrials: -0,04%; Saúde: -2,28%; Consumo: -0,08%; Educação: 
-0,20% ; Mineração  & Siderurgia: -0,01% 

Equitas Selection Institucional: Petróleo, Gas e Petroquímico: -1,78%; Outros Setores: -5,08%; Finanças e Seguros; -5,96%; 
Transportes: -7,01%; Varejo: -3,89%; Utilities: -3,24%; Real Estate: -6,44%; Industrials: -0,04%; Saúde: -2,98%; Consumo: -
0,32%; Educação: -0,19%; Mineração  & Siderurgia: -0,01%. 

Posicionamento 
EQUITAS SELECTION FIC FIA | EQUITAS SELECTION INST FIC FIA 

Tomamos medidas pontuais de diminuição imediata de algumas posições e de reposicionamento de outras, com o 
objetivo de adaptar o portfólio à luz de um novo cenário e buscar melhores assimetrias entre risco e retorno. Dentre as 
principais movimentações, zeramos a posição de Petrobrás, reduzimos posição de Azul e incrementos posições em 
empresas do setor elétrico, saneamento, infraestrutura e alimentos. Além disso, houve aumento da posição de caixa, cujo 
objetivo, é dar flexibilidade para que o time de gestão possa aproveitar de distorções neste momento de alta volatilidade 
para montar posições de longo prazo à preços atraentes. As principais posição são:GNDI3, IGTA3, EQTL3, RENT3 e EZTC3. 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800764
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Fama Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

FAMA FIC FIA -36,03% -39,17% -16,20% -5,86% 7,15% 42,17% -49,40% 122,4  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
FAMA FIC FIA 

O FAMA FIC apresentou queda de 36% em março, enquanto o Ibovespa caiu 30%. As principais contribuições negativas 
no mês vieram de Localiza, Duratex e Cogna Educação. 

De forma estrutural e pensando mais a médio e longo prazos, as consequências deste período de crise nos levam a 
aumentar substancialmente o otimismo com o nosso portfólio. Para tanto, vale ressaltar algumas características das 
empresas nas quais investimos: (i) companhias dominantes do mercado interno; (ii) excelência em gestão e governança 
e (iii) balanços fortes e altamente geradoras de caixa. 

Muitos economistas advogam que a recuperação será em formato “V”, outros em formato “U” e há quem diga que por um 
tempo teremos que nos contentar com um “L”. Independente de qual prevalecerá, a profundidade do impacto de curto 
prazo na economia e nas empresas secundárias deve ser forte o suficiente para desestruturar boa parte delas. Seja V, U 
ou L, as companhias dominantes devem passar por um novo ciclo de forte performance. 

Posicionamento 
FAMA FIC FIA - (Acesse a página do fundo) 

Março foi extremamente atípico para nós no que tange a turnover do portfólio, que é estruturalmente e historicamente 
muito baixo. Incorporamos duas novas posições além de termos alterado significativamente o peso de várias outras, de 
modo que o portfólio ao fim de março é, para os nossos parâmetros, bastante distinto daquele do início do mês. 

As alterações tiveram duas vertentes. A primeira é valuation, isto é, incorporamos ao portfólio companhias que estavam 
no nosso radar há muito tempo e que não havíamos investido ainda aguardando um melhor ponto de entrada. A segunda 
vertente é a análise contrarian, ou seja, interpretar os desenvolvimentos da crise de uma maneira distinta do senso comum. 

 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2824
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Franklin Templeton 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Franklin Valor e Liquidez 70 XP Seg FIM -18,86% -18,54% - - - 30,40% -28,42% 10,1  

Franklin Valor e Liquidez FVL FIC FIA -31,99% -37,92% -22,25% -7,80% 4,76% 38,24% -46,20% 284,3  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Franklin Valor e Liquidez FVL FIC FIA 

As ações que contribuíram para a performance da carteira no mês de março foram Raia Drogasil, B3 e Rumo. Os maiores 
detratores no mês foram BTG Pactual, TOTVS e Localiza. No cenário atual de paralização de atividade, os papéis de 
empresas classificadas como "essenciais" se beneficiaram e as empresas de setores cíclicos foram prejudicadas. 

Posicionamento 
Franklin Valor e Liquidez FVL FIC FIA - (Acesse a página do fundo) 

Tendo em vista a inversão do cenário base, a carteira do fundo foi ajustada para se adequar à nova realidade do mercado. 
O fundo está buscando ativos de qualidade, alto poder de definição de preços e com maior visibilidade de resultados. Além 
disso, o fundo vem adquirindo vagarosamente ativos que possuam métricas de valuation indiscutivelmente atraentes para 
se beneficiar do momento em que as incertezas começarem a se dissipar. Após quedas de preços significativas, muitas 
empresas estão sendo negociadas a preços de liquidação. 

 

Garde Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Garde Athos Long Biased FIC FIM -21,55% -28,96% -11,02% - - 36,73% -41,87% 25,6  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=3716
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Atribuição de Performance 
Garde Athos Long Biased FIC FIM 

O mês de março foi um dos piores meses da história do mercado acionário, queda acentuada em curto espaço de tempo 
com volatilidade em níveis nunca vistos. Os efeitos do COVID-19 foram perversos na atividade global, visto que a maioria 
dos países ocidentais passam de forma sincronizado por restrições, lockdowns, que tem afetado de forma drástica a 
atividade, e naturalmente o resultado das empresas. Estamos em um momento de grande incerteza, embora os governos 
de um modo geral tenham respondido ativamente e massivamente com estímulos fiscais e monetários nunca vistos. O 
destaque negativo de performance da carteira no mês veio essencialmente das posições domésticas em consumo e 
bancos, hoje bastante reduzidas diante das incertezas. 

Posicionamento 
Garde Athos Long Biased FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

Diante do grau de volatilidade e aumento das incertezas, reduzimos drasticamente o direcional da alocação em bolsa, 
optando por um perfil com apostas relativas mais concentrado em rates e nasdaq, onde vemos boa assimetria de risco 
retorno com uma visibilidade maior. Nas outras apostas, estamos bastante pulverizados, sem grandes concentrações. 

 

HIX Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

HIX Capital Adv FIC FIA - - - - - - - - 

HIX Icatu Prev Qualificado FIC FIM 100 -29,29% -31,42% - - - 35,17% -43,19% 68,4  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
HIX Capital Adv FIC FIA | HIX Icatu Prev Qualif FIC FIM 100 

 No mês de março, o Fundo apresentou uma performance de -29,56%%, contra o Ibovespa de -29,90%. No ano, o fundo 
está com -32,12% contra -36,86% do Ibovespa e 6,0% do seu Benchmark, IPCA+6%. Os principais detratores de 
performance para o mês de março foram Jereissati (-4,09%), Cogna (-2,79%) e PetroRio (-2,52%). No ano, Jereissati é a 
ação que mais contribuiu para detração de nossa performance com -4,33%, seguida de Cogna com -3,05% e Petrobrás 
com -3,02%. Atualmente, a Eneva (10,5%) continua a maior posição do fundo, seguido por Camil (8,5%), Jereissati 
Participações (7,8%), Aes Tietê (7,5%), Sulamérica (6,1%), Biotoscana (5,5%), Petrobrás (4,9%) e Hapvida (4,8%). Atualmente 
o fundo está 97,0% comprado, com 2,7% em caixa. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800865
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Posicionamento 
HIX Capital Adv FIC FIA | HIX Icatu Prev Qualif FIC FIM 100 

O mês de março foi marcado por muita turbulência no mercado internacional e nacional. Em meio ao momento 
extremamente delicado que vivemos como sociedade em função do COVID, com consequências na área da saúde, 
emprego, economia e mercados, julgamos relevante compartilhar nossa visão sobre o mercado com vocês. Antes de mais 
nada, vale mencionar que a HIX segue operando normalmente em regime de Home Office, com seus funcionários seguros. 
Implementamos comitês, ferramentas e práticas para que a gestão de portfólio, operações, trading e comunicação com 
clientes funcionem normalmente.  

Além disso, fazemos votos que vocês e suas famílias estejam seguros e tranquilos. Em relação ao mercado, o Brasil, não 
diferente do restante do mundo, está sofrendo com a crise de liquidação global das bolsas de valores causada 
principalmente pela propagação do COVID-19. O momento é delicado, repleto de incertezas, o que tem feito com que a 
precificação da bolsa esteja sendo dirigida especialmente pelo fluxo de capitais em detrimento dos fundamentos micro 
de empresas ou dos seus setores.  

Diferente do que aconteceu em 2008, quando o maior problema foi a liquidez do mercado e o contágio no mercado de 
crédito, hoje, o que está sendo precificado é a paralização de empresas, força de trabalho e também com consequências 
no mercado de crédito. Entendemos que o COVID e suas consequências (paralisações e etc.) causarão efeitos relevantes 
na economia e no mercado, como por exemplo a diminuição do consumo, aumento do desemprego e por conseguinte as 
perspectivas de crescimento de muitas empresas.  

Dito isso, nosso principal papel como gestores, não é acertar precisamente as taxas de crescimento futuro, mas sim 
identificar o que está precificado em termos de cenário e por consequência se conseguimos encontrar margem de 
segurança relevante o suficiente para justificar a manutenção, aumento ou compra dos ativos. Assim, em nossa opinião, 
o atual momento representa uma enorme oportunidade de compra, visto que temos valuations muito interessantes e uma 
alta assimetria risco x retorno, daquelas que acontece poucas vezes na história.  

Alem disso, a compreensão e opinião sobre os impactos nas diversas empresas, ou mesmo a precificação em função de 
fluxo de capitais, é um ambiente muito propício ao nosso trabalho como Stock Pickers, de escolher as melhores empresas 
com a maior margem de segurança. Em termos de ajustes de carteira, uma das nossas primeiras iniciativas, foi zerar a 
pequena exposição que tínhamos a empresas que achávamos muito alavancadas.  

Em seguida, gastamos quase todo o caixa que tínhamos, aproveitando o momento para aumentar a exposição em ativos 
mais resilientes da carteira (como utilities) que na pratica não são afetados pelo Virus, mas sofreram muito no período. 
Além disso, temos aumentado nossa exposição no setor de healthcare, que acreditamos que foram excessivamente 
penalizados em função de uma falha de compreensão do mercado em relação aos impactos do COVID e também a 
algumas outras empresas expostas ao consumo discricionário, mas muito sólidas, que sofreram demais.  

Estamos bastante confortáveis com a composição atual da carteira, e como é costume em situações de muita volatilidade 
aproveitamos o momento para fazer pequenos ajustes na carteira.  
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Ibiuna Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Ibiuna Equities 30 FIC FIA -34,44% -38,09% -19,57% -6,35% 5,35% 40,54% -49,45% 100,2  

Ibiuna Long Biased FIC FIM -32,21% -33,77% -14,36% -4,72% 5,81% 37,06% -44,59% 194,2  

SulAmérica Ibiuna Long Biased Prev FIM -15,34% -15,68% -1,80% - - 18,76% -24,36% 38,6  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Ibiuna Long Biased FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

O Ibiuna Long Biased apresentou um retorno de -32,21% no mês de Março/20. O setor financeiro gerou retorno de -12,92%, 
com destaque para posição comprada em BBAS3, ALSO3 e SULA11. Consumo discricionário gerou um retorno de -8,08% 
com destaque para a posição em VVAR3 e YDUQ3. Em Energia, BRDT3 foi o maior destaque, enquanto o setor apresentou 
queda de -5,04%.  

Conforme o cenário de uma crise mais aguda foi se desenhando (e nosso cenário mostrou-se incorreto), nós não só 
paramos o aumento de nossa alocação como também começamos a migrar nossas carteiras para empresas que 
apresentarão receitas mais resilientes durante a crise e que não tenham qualquer problema de dívida e fluxo de caixa no 
médio prazo. 

Ibiuna Long Short Adv FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

O Ibiuna Long Short Advisory apresentou um retorno de -6,21% no mês de Março/20. O setor de consumo básico gerou 
retorno de +1,34%, com maior relevância para posições em empresas de alimentos. No setor financeiro (-3,01%) os 
maiores destaques foram bancos e seguradoras. 

Conforme o cenário de uma crise mais aguda foi se desenhando (e nosso cenário mostrou-se incorreto), nós não só 
paramos o aumento de nossa alocação como também começamos a migrar nossas carteiras para empresas que 
apresentarão receitas mais resilientes durante a crise e que não tenham qualquer problema de dívida e fluxo de caixa no 
médio prazo.  

Ibiuna Long Short STLS FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

O Ibiuna Long Short STLS apresentou um retorno de -5,98% no mês de Março/20. O setor de consumo básico gerou retorno 
de +1,34%, com maior relevância para posições em empresas de alimentos. No setor financeiro (-3,01%) os maiores 
destaques foram bancos e seguradoras. 

Conforme o cenário de uma crise mais aguda foi se desenhando (e nosso cenário mostrou-se incorreto), nós não só 
paramos o aumento de nossa alocação como também começamos a migrar nossas carteiras para empresas que 
apresentarão receitas mais resilientes durante a crise e que não tenham qualquer problema de dívida e fluxo de caixa no 
médio prazo. 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2597
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800468
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2870
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Posicionamento 
Ibiuna Long Biased FIC FIM | Ibiuna Long Short Adv FIC FIM | Ibiuna Long Short STLS FIC FIM 

Nesse novo ambiente, nós aumentamos nossas posições em Cesp (CESP6), Totvs (TOTS3), e Locamérica (LCAM3) por 
terem uma fração relevante de suas receitas com característica recorrente e upsides atrativos. Também aumentamos 
posições em Yduqs (YDUQ3) e Ultra (UGPA3), e mantivemos Via Varejo (VVAR3), pois mesmo em nosso cenário “ácido” 
de quedas de receitas estas empresas têm mais de 50% de upside. Não alteramos nossas posições no setor de alimentos 
com Marfrig (MRFG3) e JBS (JBSS3) dada sua característica exportadora. Nesse processo, nós acabamos por reduzir 
nossas posições em incorporadoras, seguradoras de saúde e shoppings. 

Atribuição de Performance 
Ibiuna Equities 30 FIC FIA 

O Ibiuna Equities 30 apresentou um retorno de -34,44% no mês de Março/20. O setor financeiro gerou retorno de -14,87%, 
com destaque para posição comprada em BBAS3, ALSO3 e SULA11. Consumo discricionário gerou um retorno de -8,62% 
com destaque para a posição em VVAR3 e YDUQ3. Em Energia, BRDT3 foi o maior destaque, enquanto o setor apresentou 
queda de -5,49%. 

Conforme o cenário de uma crise mais aguda foi se desenhando (e nosso cenário mostrou-se incorreto), nós não só 
paramos o aumento de nossa alocação como também começamos a migrar nossas carteiras para empresas que 
apresentarão receitas mais resilientes durante a crise e que não tenham qualquer problema de dívida e fluxo de caixa no 
médio prazo. 

Posicionamento 
Ibiuna Equities 30 FIC FIA - (Acesse a página do fundo) 

Nesse novo ambiente, nós aumentamos nossas posições em Cesp (CESP6), Totvs (TOTS3), e Locamérica (LCAM3) por 
terem uma fração relevante de suas receitas com característica recorrente e upsides atrativos. Também aumentamos 
posições em Yduqs (YDUQ3) e Ultra (UGPA3), e mantivemos Via Varejo (VVAR3), pois mesmo em nosso cenário “ácido” 
de quedas de receitas estas empresas têm mais de 50% de upside. Não alteramos nossas posições no setor de alimentos 
com Marfrig (MRFG3) e JBS (JBSS3) dada sua característica exportadora. Nesse processo, nós acabamos por reduzir 
nossas posições em incorporadoras, seguradoras de saúde e shoppings. 

Atribuição de Performance 
SulAmérica Ibiuna Long Biased Prev FIM 

O Sulamérica Ibiuna Long Biased Previdência apresentou um retorno de -15,34% no mês de Março/20. O setor financeiro 
gerou retorno de -5,12%, com destaque para posição comprada em BBAS3, ALSO3 e SULA11. Consumo discricionário 
gerou um retorno de -4,01% com destaque para a posição em VVAR3 e YDUQ3. Em Energia, BRDT3 foi o maior destaque, 
enquanto o setor apresentou queda de -2,57%.  

Conforme o cenário de uma crise mais aguda foi se desenhando (e nosso cenário mostrou-se incorreto), nós não só 
paramos o aumento de nossa alocação como também começamos a migrar nossas carteiras para empresas que 
apresentarão receitas mais resilientes durante a crise e que não tenham qualquer problema de dívida e fluxo de caixa no 
médio prazo.  

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2940
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Posicionamento 
SulAmérica Ibiuna Long Biased Prev FIM - (Acesse a página do fundo) 

Nesse novo ambiente, nós aumentamos nossas posições em Cesp (CESP6), Totvs (TOTS3), e Locamérica (LCAM3) por 
terem uma fração relevante de suas receitas com característica recorrente e upsides atrativos. Também aumentamos 
posições em Yduqs (YDUQ3) e Ultra (UGPA3), e mantivemos Via Varejo (VVAR3), pois mesmo em nosso cenário “ácido” 
de quedas de receitas estas empresas têm mais de 50% de upside. Não alteramos nossas posições no setor de alimentos 
com Marfrig (MRFG3) e JBS (JBSS3) dada sua característica exportadora. Nesse processo, nós acabamos por reduzir 
nossas posições em incorporadoras, seguradoras de saúde e shoppings. 

 

 

Icatu Vanguarda 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Icatu Vanguarda Dividendos FIA -29,46% -33,99% -13,81% 0,85% 8,97% 33,87% -44,83% 1.330,4  

Icatu Vanguarda Dividendos 30 FIA -29,40% -33,95% - - - 45,44% -44,81% 143,2  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Posicionamento 
Icatu Vang Dividendos 30 FIA - (Acesse a página do fundo) 

O fundo Icatu Vanguarda Dividendos tem como principais participações ITSA4 – Itaúsa (7,69%), BRML3 – BR Malls (6,58%) 
e VALE3 – Vale (5,98%). 

Icatu Vang Dividendos FIA - (Acesse a página do fundo) 

O fundo Icatu Vanguarda Dividendos tem como principais participações ITSA4 – Itaúsa (7,69%), BRML3 – BR Malls (6,58%) 
e VALE3 – Vale (5,98%). 

 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29091970000121
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800864
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=1974
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Indie Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Indie Icatu Prev FIM -23,75% -26,12% - - - 31,28% -37,11% 22,3  

Indie FIC FIA -34,41% -37,23% -7,53% 1,84% 12,12% 43,59% -50,63% 574,9  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Indie FIC FIA | Indie Icatu Prev FIM 

Os principais detratores da performance do fundo no mês foram  as posições nos setores de consumo discricionário, 
energia e Saúde. A posição de proteção da carteira via índice foi o destaque . Em Março, o fundo rentabilizou -34,4%, contra 
-30,1% do IBX e -29,9% do IBOV. Desde o início do fundo, acumulamos um retorno de 146,5%, contra 40,3% do IBX e 19,8% 
do IBOV. Como já havíamos antecipado no mês anterior a epidemia de Coronavírus se alastrou pelo mundo, gerando um 
impacto na economia global e aumentando o nível de incerteza sobre os efeitos que a pandemia pode gerar no âmbito 
econômico, criando um ambiente de mercados disfuncional. Nesse contexto, estamos cautelosos e observando a 
evolução do mercado. Em relação ao nosso portfólio, temos estudado e conversado com as empresas que investimos 
para entender a resiliência de seus negócio e balanços nesse ambiente mais adverso. 

Posicionamento 
Indie FIC FIA | Indie Icatu Prev FIM 

Fizemos mudanças setoriais e aumentamos nosso net long a medida que as ações foram caindo, dando preferência a 
empresas mais líquidas e com sólido balanço para enfrentar a crise. Reduzimos a exposição a empresas de small caps 
em geral e aos setores de petróleo e saúde verticalizada e aumentamos seletivamente bancos, transportes e utilities. 

 

IP Capital Partners 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

IP - Participações IPG FIC FIA BDR Nível I  -14,38% -16,62% 4,05% 5,02% 7,27% 25,81% -29,85% 93,7  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 
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Atribuição de Performance 
IP - Participações IPG FIC FIA BDR Nível I  

Os mercados foram abatidos por um evento inesperado que pegou a maior parte das pessoas de surpresa. A IP existe 
desde 1988. Já passamos por algumas crises e aprendemos com elas. O principal aprendizado é que estar sempre 
preparado para eventos inesperados é fundamental para sobreviver. A melhor forma de estar sempre preparado para uma 
crise é ter um portfolio composto EXCLUSIVAMENTE de empresas excepcionais pois são essas que vão sobreviver a 
esses momentos e prosperar quando o pior passar. O que vimos fazendo nesses anos não é diferente do que estamos 
fazendo agora. Já há algum tempo que vínhamos com maior exposição no exterior por achar que os negócios aqui no BR 
estavam caros e que, caso algum choque ocorresse, essas empresas tinham muito espaço para cair. No mês, o fundo 
caiu 14,38% comparada com -30% no Ibovespa e -12,35% do S&P (US$). Ao longo do mês vimos substituindo algumas 
empresas que caíram menos lá fora por alguns negócios que caíram mais no BR e alocando caixa a medida que novas 
oportunidades surgiam. As principais contribuições positivas do fundo vieram das nossas proteções (put spreads em S&P 
e câmbio). As ações como um todo tiveram contribuição negativa.  

Posicionamento 
IP - Participações IPG FIC FIA BDR Nível I  - (Acesse a página do fundo) 

O cenário ainda é incerto, ninguém sabe quanto tempo mais a crise vai durar e quais os impactos que ainda vão ter nos 
mercados. Temos a tranquilidade de saber que estamos com um portfolio “a prova de bala” e a serenidade de ir 
aproveitando as oportunidades à medida que elas aparecem. Não temos a pretensão de fazer previsões para o mercado, 
a IP tampouco tem expertise em macro. O que temos muita convicção é que estamos em empresas sólidas, capitalizadas 
e que vão atravessar essa crise e gerar muito valor no longo prazo.  

Enxergamos o momento atual como uma oportunidade para o investidor de longo prazo. O fundo está com uma exposição 
líquida de 95% sendo 65% offshore e 30% no Brasil. As maiores posições são: Berkshire Hathaway, Google, Facebook, 
Charter e Charles Schwab. 

 

JGP Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

JGP Equity FIC FIM -28,13% -30,91% -16,99% -3,04% 4,48% 36,03% -42,36% 432,2  

JGP Long Only FIC FIA -28,15% -31,21% -15,69% -2,74% 4,76% 38,16% -43,64% 51,7  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800532
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Atribuição de Performance 
JGP Equity FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

Março foi um mês de notícias negativas em relação ao grande alastramento da Covid-19 pelo mundo. As autoridades dos 
países afetados lançaram mão da quarentena, orientando boa parte da sua população a ficar em casa. Com isso, a 
atividade econômica despencou, afetando principalmente os serviços e o consumo das famílias. Os mercados financeiros 
globais registraram fortes perdas, sendo mais afetados os ativos de crédito e ações. Nos EUA, as taxas de juros das 
Treasuries Bills caíram muito seguindo o FED que, em dois movimentos, cortou em 150 bps (1,5%) a taxa básica (fed 
funds), trazendo-a para praticamente zero.No Brasil, os ativos de crédito e bolsa acompanharam os movimentos globais, 
mas com quedas ainda mais fortes. No câmbio, houve uma forte desvalorização do Real, acelerando o movimento que já 
vinha ocorrendo. É provável que a taxa de câmbio tenha sofrido um deslocamento mais permanente, uma vez que os 
fundamentos se deterioram, refletindo uma maior aversão ao risco de países emergentes, pelo menos por enquanto. Além 
disso, a Selic foi reduzida em 50 bps, tornando ainda menos atrativo o carrego da moeda nacional. Em relação à economia, 
acreditamos que o PIB sofrerá uma grande contração (aprox. 4%) em 2020, se a quarentena durar um mês. Se for estendia, 
a queda do PIB pode ser ainda maior. O mercado de ações deve flutuar ao sabor das notícias internacionais e das 
perspectivas de encerramento da quarentena. 

Posicionamento 
JGP Equity FIC FIM | JGP Long Only FIC FIA 

Durante o mês, reduzimos a alocação em ações de 100% para 80%, além de termos mudado a composição da carteira. 
As ações do portfólio cujo as empresas dependem muito de fluxo de pessoas (mesmo as empresas que gostamos muito), 
aquelas com alta alavancagem operacional/financeira e as que não gerem demanda reprimida (que terá compensação 
após o fim da pandemia) deram lugar a empresas mais defensivas como as dos setores de utilities, e-commerce, 
alimentos, etc. Estamos monitorando cautelosamente as condições de alavancagem e principalmente de liquidez das 
empresas investidas. 

 

Kapitalo Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Kapitalo Tarkus FIC FIA -34,10% -42,46% -27,46% -1,99% - 43,70% -52,03% 795,4  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 
 
 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2782
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Atribuição de Performance 
Kapitalo Tarkus FIC FIA 

O surto de Covid-19 levou diversos países a adotar protocolos de afastamento social severos, o que causará queda 
expressiva do PIB global nos próximos trimestres e fortes reações de políticas monetária e fiscal em diversas regiões do 
mundo. 

Nos EUA, o Fed cortou a taxa do fed funds em 0,5% em uma reunião extraordinária no início do mês e em mais 1% em 
outra reunião, expandiu o programa de compra de Treasuries e MBS e criou diversos outros para manter o canal de crédito 
privado funcionando adequadamente. O Congresso aprovou medidas de estímulo fiscal, incluindo um pacote amplo de 
cerca de US$ 2 tri. 

Na Europa, o ECB anunciou expansão do seu programa de QE, um novo programa de compras emergenciais e leilões de 
TLTRO. 

No Brasil também haverá queda abrupta da atividade com consequências baixistas na inflação. O governo está adotando 
diversas medidas fiscais e o banco central deverá promover novos cortes da taxa Selic. 

 

Posicionamento 
Kapitalo Tarkus FIC FIA - (Acesse a página do fundo) 

Contribuíram negativamente para o desempenho relativo do fundo as posições acima do peso em mineração e siderurgia 
e petróleo e abaixo do peso em consumo. Contribuíram positivamente as exposições abaixo do peso em educação e 
construção e acima do peso em papel e celulose. A crise recente causou deslocamentos relevantes de preço entre as 
ações e procuramos ajustar nosso portfólio de acordo, reduzindo principalmente a nossa exposição bruta e focando nos 
casos em que possuímos maior convicção e empresas que apresentam resiliência de resultados. Estamos acima do peso 
do Ibovespa em utilities, transporte e logística, mineração e siderurgia, papel e celulose e saúde; estamos abaixo do peso 
em bancos, consumo, construção, educação e e bens de capital. Exposição líquida: 108% do PL, comprado em 122% e 
vendido em 14%. 

 

 
 

Kiron Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Kiron FIC FIA -35,66% -39,92% -12,45% 2,45% 9,20% 42,59% -49,52% 394,4  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800557
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Atribuição de Performance 
Kiron FIC FIA 

Encerramos o mês de março com uma rentabilidade de -35.6% vs IBOV -29.9%.  Os destaques do mês foram VVAR3 -62%, 
AZUL -60%, EVEN -57% e YDUQ3 -57% e MILS3 -55%. A Kiron entende que estamos diante de uma grave crise mundial 
com implicações ainda incertas. O cenário econômico foi alterado rapidamente, de forma substancial, em decorrência do 
choque provocado pela pandemia do COVID-19. Nas ultimas semanas, nosso foco tem sido analisar, criteriosamente, o 
impacto do choque de demanda nos mais diversos setores da economia. Nossa atenção esta 100% focada em entender 
a capacidade de resiliência dos mais diversos modelos de negócios. 

Posicionamento 
Kiron FIC FIA - (Acesse a página do fundo) 

Apesar das incertezas e pouca visibilidade, não fizemos alterações estruturais no portfólio e sim ajustes pontuais, pois os 
gestores entedem que apesar da relevância potencial desse choque de demanda a geração de resultado das companhias 
investidas será preservada no longo prazo.- O portfólio e composto por empresas dominantes em seus segmentos, 17% 
saúde, 13% financials, 11% energia elétrica, 9.5% alimento e bebidas, 8% distribuição de combustíveis - Empresas geridas 
por gestores de excelência com robustez, tanto para atravessar a crise quanto para se beneficiar da retomada da atividade. 

 

Leblon Equities 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Leblon Icatu Previdência FIM -17,10% -20,20% -5,08% 4,69% 9,75% 19,63% -28,88% 782,5  

Leblon Ações FIC FIA -34,05% -39,33% -20,06% -0,64% 9,22% 38,17% -50,15% 386,7  

Leblon 70 XP Seg Prev FIM -22,34% -26,56% - - - 27,35% -35,23% 91,2  

Leblon 100 XP Seg Prev FIM - - - - - - - - 

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Leblon 70 XPS Prev FIM - (Acesse a página do fundo) 

Em Março, o fundo teve um retorno de -22,3% contra -29,9% do Ibovespa. Os maiores detratores foram Petrobras (-1,9 
p.p.), Light (-1,5 p.p.) e Banco do Brasil (-1,5 p.p.). As proteções (hedges) contribuíram positivamente com (0,5 p.p) para a 
performance de Março. O Fundo gerou retornos de -14% desde o início em 03/07/2019 vs. -28% do Ibovespa no mesmo 
período. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800860
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/27793095000102
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Em função da forte volatilidade do preço das ações com as novas incertezas relacionadas à pandemia global estamos 
fazendo modificações pontuais na carteira para ajustar os casos específicos à nova expectativa de relação risco/retorno. 
Assim reduzimos algumas posições mais arriscadas e aumentamos casos onde o preço foi exageradamente impactado 
pelo novo cenário. Aumentamos a exposição a BRF, Banco do Brasil, B3 e Santos Brasil, reduzimos as posições em Hypera, 
BrMalls e Petrobras e zeramos a posição em Via Varejo, Guararapes, Lojas Renner e Azul. 

Leblon Ações FIC FIA - (Acesse a página do fundo) 

Em Março, o fundo teve um retorno de -34,0% contra -29,9% do Ibovespa. Os maiores detratores foram Petrobras (-3,5 
p.p.), Light (-2,6 p.p.) e Banco do Brasil (-2,6 p.p.). O Fundo gerou retornos de 261% desde o início em 30/09/2008 vs. 47% 
do Ibovespa no mesmo período. 

Em função da forte volatilidade do preço das ações com as novas incertezas relacionadas à pandemia global estamos 
fazendo modificações pontuais na carteira para ajustar os casos específicos à nova expectativa de relação risco/retorno. 
Assim reduzimos algumas posições mais arriscadas e aumentamos casos onde o preço foi exageradamente impactado 
pelo novo cenário. Aumentamos a exposição a BRF, Banco do Brasil, B3 e Santos Brasil, reduzimos as posições em Hypera, 
BrMalls e Petrobras e zeramos a posição em Via Varejo, Guararapes, Lojas Renner e Azul. 

Leblon Icatu Prev FIM - (Acesse a página do fundo) 

Em Março, o fundo teve um retorno de -17,1% contra -29,9% do Ibovespa. Os maiores detratores foram Petrobras (-1,5 
p.p.), Light (-1,1 p.p.) e Banco do Brasil (-1,1 p.p.). As proteções (hedges) contribuíram positivamente com (0,4 p.p) para a 
performance de Março. O Fundo gerou retornos de 116% desde o início em 02/12/2009 vs. 6% do Ibovespa no mesmo 
período. Em função da forte volatilidade do preço das ações com as novas incertezas relacionadas à pandemia global 
estamos fazendo modificações pontuais na carteira para ajustar os casos específicos à nova expectativa de relação 
risco/retorno. Assim reduzimos algumas posições mais arriscadas e aumentamos casos onde o preço foi 
exageradamente impactado pelo novo cenário. Aumentamos a exposição a BRF, Banco do Brasil, B3 e Santos Brasil, 
reduzimos as posições em Hypera, BrMalls e Petrobras e zeramos a posição em Via Varejo, Guararapes, Lojas Renner e 
Azul. 

 

Mauá Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Mauá Capital Ações FIC FIA -45,73% -51,02% -30,45% -9,95% - 54,28% -61,19% 201,2  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Mauá Capital Ações FIC FIA 

No mês de Março o Fundo Mauá Capital Ações FIA teve retorno de -45.73% vs -29.90% do índice. Dentre as posições do 
do portfólio, podemos destacar algumas que conseguiram manter certa estabilidade em relação ao Ibovespa, como 
Magalu (MGLU3), JBS (JBSS3) e Vale (VALE3).  

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2974
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/11098129000109
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Do lado negativo destacamos os setores de Energia e Educação. O mês foi marcado por uma acentuada queda nas bolsas 
de valores do mundo todo – sendo o Ibovespa um dos piores –  em decorrência da incerteza provocada pelo Coronavírus. 

Posicionamento 
Mauá Capital Ações FIC FIA - (Acesse a página do fundo) 

O cenário global de incerteza e volatilidade fez com que focássemos em empresas que tivessem o balanço forte e fossem 
resilientes o suficiente para passar por essa crise de forma mais amena. Com isso destacamos i) O aumento de nossa 
posição em bancos ( com foco em ITUB4); ii) Commodities ligadas ao dólar (com foco em VALE3); iii) Concessões (com 
foco em RAIL3); iv) Consumo não discricionário (com foco em JBSS3). Por fim seguimos vendidos em alguns papéis que 
mesmo com essa forte correção nos preços, consideramos ser empresas que sofrerão muito com a crise e terão 
dificuldades estruturais de voltar a ter um forte crescimento. Com isso, nos mantivemos 95% alocados e sem exposição 
a derivativos. 

 

Miles Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Miles Acer Long Bias Adv FIC FIM -23,08% -27,01% -12,53% - - 19,55% -31,39% 121,6  

Miles Virtus Adv FIC FIA -26,51% -31,48% - - - 28,68% -38,96% 59,4  

Miles Virtus Adv XP Seg Prev FIC FIA - - - - - - - - 

Miles Acer Long Bias I FIC FIM -23,05% -26,98% -12,51% 5,00% - 19,55% -31,40% 29,6  

Miles Virtus I FIC FIA -26,61% -31,58% -12,29% 13,71% - 28,25% -39,08% 96,8 

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Miles Acer Long Bias Adv FIC FIM | Miles Acer Long Bias I FIC FIM 

Nesse momento de grande pressão e insegurança no mundo devido à evolução da pandemia do COVID-19, guerra de 
preços do petróleo e, no Brasil, fortes embates entre Executivo e Legislativo, intensa discussão sobre a manutenção ou 
não do estado de quarentena e medidas emergenciais para salvaguardar a economia; a Miles intensificou a estratégia de 
defender seu portfolio através de derivativos, controle ativo da exposição e stock picking. Além disso, optamos por manter 
em nossa carteira ações que, na nossa visão, são mais resilientes e defensivas, mantivemos e aumentamos algumas 
posições em ações e índices no exterior, além, é claro de explorar ganhos pontuais em posições de curtíssimo prazo. 
Nesse contexto, ressalta-se que, em março, as maiores contribuições do fundo entre posições short e long, além de 
ganhos advindos de derivativos em estratégias de defesa vieram das seguintes posições: ABEV3, GUAR3, MRFG3, BRKM5. 
Contribuíram de forma mais negativa os setores de Utilities (CMIG3, SBSP3, etc), Serviços Financeiros e Bancos (BBDC4, 
ITUB4, etc), Saúde (AALR3, QUAL3) e Proteínas (JBSS3), Consumo/Varejo (BTOW3, LAME4, etc).  

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800495
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Posicionamento 
Miles Acer Long Bias Adv FIC FIM | Miles Acer Long Bias I FIC FIM 

 Destaca-se na carteira o setor de utilities(SABESP; CMIG3; CSMG3: CESP6 etc), varejo(BTOW3; CRFB3; RADL3 etc), 
alimentos e bebidas(JBSS3 etc), e mineração/infra(VALE3; RAIL3). 

Atribuição de Performance 
Miles Virtus Adv FIC FIA | Miles Virtus Adv XPS Prev FIC FIA | Miles Virtus I FIC FIA 

Nesse momento de grande pressão e insegurança no mundo devido à evolução da pandemia do COVID-19, guerra de 
preços do petróleo e, no Brasil, fortes embates entre Executivo e Legislativo, intensa discussão sobre a manutenção ou 
não do estado de quarentena e medidas emergenciais para salvaguardar a economia; a Miles intensificou a estratégia de 
defender seu portfolio através de derivativos, controle ativo da exposição e stock picking. Além disso, optamos por manter 
em nossa carteira ações que, na nossa visão, são mais resilientes e defensivas, além, é claro de explorar ganhos pontuais 
em posições de curtíssimo prazo. Nesse contexto, ressalta-se que, em março, as maiores contribuições do fundo vieram 
de ganhos de posições em derivativos voltados à defesa. Contribuíram de forma mais negativa os setores de Utilities 
(CMIG3, SBSP3, etc), Serviços Financeiros e Bancos (BBDC4, ITUB4, etc), Saúde (AALR3, QUAL3) e Proteínas (JBSS3), 
Consumo/Varejo (LAME4, MEAL3, etc). 

Posicionamento 
Miles Virtus Adv FIC FIA | Miles Virtus Adv XPS Prev FIC FIA | Miles Virtus I FIC FIA 

 Destaca-se na carteira o setor de utilities(SABESP; CMIG3; CSMG3: CESP6 etc), varejo(BTOW3; CRFB3; RADL3 etc), 
alimentos e bebidas(JBSS3 etc), e mineração/infra(VALE3; RAIL3). 

 

 
 
 

Moat Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Moat Capital FIC FIA -36,50% -42,44% -22,82% -2,62% 12,05% 44,62% -52,41% 1.339,0  

Moat Capital Adv FIC FIA - - - - - - - - 

Moat Capital Long Bias Adv FIC FIM -30,59% -34,37% -18,81% - - 37,74% -44,00% 22,4  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 
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Atribuição de Performance 
Moat Capital FIC FIA | Moat Capital Adv FIC FIA 

O fundo Moat Capital FIC FIA fechou o mês com rentabilidade de -36,50% (Ibov. de -29,90%), no ano de -42,44% (versus 
Ibov de -36,86%) e nos últimos 12 meses de -23,43% (Ibov. de -23,45%). Os destaques positivos do mês foram JBS, Tim e 
B2W e os detratores foram Via Varejo, Petrobras e Gol.  

Posicionamento 
Moat Capital FIC FIA | Moat Capital Adv FIC FIA 

As principais posições de fechamento do mês eram: Petrobras, Lojas Americanas, Petrobras e Cemig. 

Atribuição de Performance 
Moat Capital Long Bias Adv FIC FIM 

O fundo fechou o mês com rentabilidade de -30,59% (CDI de 0,34% e Ibov. de -29,90%), no ano de -34,37% (CDI de 1,02% e 
Ibov. de -36,86%) e nos últimos 12 meses de -19,09 % (CDI de 5,40% e Ibov. de -23,45%). 

Posicionamento 
Moat Capital Long Bias Adv FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

Março foi encerrado com exposição direcional comprada de 82% (39% na carteira alpha, 28% no Índice e 7% long and 
short) e exposição de 156% de exposição bruta. Iniciamos o mês com uma exposição direcional baixa e aumentamos no 
final. 

 

Módulo Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Modulo I FIC FIA -30,38% -33,38% -10,74% -0,12% 6,95% 33,45% -43,35% 76,0  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 
 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800674
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Atribuição de Performance 
Modulo I FIC FIA 

Em março, o fundo Módulo I FIC FIA rendeu -30,4%, enquanto o retorno do IPCA+Yield IMA-B5+ foi de +1,1% e o Ibovespa 
-29,9%. Foi o pior desempenho mensal do índice desde 1998. No acumulado do ano a perda é de 36,9% – vs 33,4% do 
Módulo I. Ainda no mês, o dólar subiu para R$ 5,20, uma alta de 15,9%. Diante do avanço do Covid-19 e as consequentes 
incertezas sobre seu real impacto, os mercados aumentam sua aversão a risco, resultando no fechamento das taxas. A 
maior parte do vendaval ocorreu entre 9 e 18 do mês, quando a OMS classificou como pandemia o novo coronavírus. Entre 
oito pregões, o circuit breaker precisou ser acionado seis vezes na B3. Para conter a disseminação, muitos países 
decretaram duras providências e partiram para o isolamento social. O FED reduziu as taxas de juros para 0,00-0,25%, 
anunciou programa de recompra e tomou medidas para garantir a liquidez do mercado. O governo dos EUA e seu 
congresso aprovaram pacote econômico de US$ 2,2 trilhões. Aqui, o Governo entrou com pedido de calamidade - que foi 
acatado pelo Congresso - podendo então descumprir a meta fiscal e destinar mais recursos ao combate do vírus. O 
compromisso é de injetar R$ 700 bilhões na economia. 

Posicionamento 
Modulo I FIC FIA - (Acesse a página do fundo) 

Conforme o ritmo de contágio não mostra uma resposta significativa, as iniciativas de isolamento vêm sendo prorrogadas. 
Nessa linha, o Governo revisou a expectativa de crescimento do PIB do ano para zero - algumas casas já projetam queda 
de 1-3% no ano. Para piorar, a falta de entendimento entre árabes e russos acerca do controle da produção ocasionou 
uma forte queda nos preços do barril, trazendo ainda mais volatilidade. No fundo, os maiores detratores foram os setores 
de Consumo & Varejo e Utilidades Públicas com -8,1% e -5,7%, respectivamente. Saúde apresentou a performance estável 
com -0,3%. Temos aumentado nossa exposição através da compra de ações de empresas de qualidade muito alta que 
têm sofrido com as grandes oscilações, mas que possuem potencial de valor no longo prazo. 

 

 
 
 
 

Navi Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Navi Cruise Adv FIC FIA - - - - - - - - 

Navi Institucional FIC FIA -27,86% -33,94% -14,99% 2,59% 12,50% 38,96% -45,08% 792,6  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2783
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Atribuição de Performance 
Navi Inst FIC FIA | Navi Cruise Adv FIC FIA 

Março está sendo um mês de forte correção nas bolsas por conta da disseminação do Covid-19 por todos os continentes 
do mundo, com a OMS declarando a doença como uma pandemia. Como consequência, políticas extremas, e extensas, 
de restrição de mobilidade foram tomadas nas principais economias globais, incluindo a americana. Isso levou a grandes 
revisões baixistas nas projeções de crescimento da atividade global, gerando um possível cenário de depressão 
econômica. Como algum alívio, mais agora para o fim do mês, entrou em cena a discussão sobre o trade-off entre 
lockdown e crescimento das economias, com os mercados reduzindo o tempo estimado de paralisia das atividades 
econômicas, apesar de ainda elevado. O vírus também avançou em terras brasileiras, em uma dinâmica que menos 
intensa que o verificado na Europa. De fato, o Brasil possui alguns fatores que podem minimizar o estrago da doença 
sobre a população, fora que os brasileiros entraram em fase de restrição de mobilidade em um estágio anterior da doença 
se comparado com a maioria dos demais países. 

Posicionamento 
Navi Inst FIC FIA | Navi Cruise Adv FIC FIA  

As maiores posições estão nos setores de: consumo, commodities e financeiro 

 

Neo Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Neo Future II FIC FIA -27,14% -30,66% -15,26% - - 41,47% -45,58% 41,8  

Neo Navitas B FIC FIA -37,35% -40,38% -19,78% -10,40% 3,47% 40,37% -50,53% 145,0  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Neo Future II FIC FIA 

'O NEO Future II FIC FIA apresentou queda de -27,1% no mês de março contra uma queda de -29,9% do Ibovespa. No ano, 
o fundo acumula queda de -30,7% contra queda de -36,9% do Ibovespa. Nossa orientação à retornos absolutos e foco em 
preservação de capital nos fizeram mudar nossa alocação, direcionando-a às companhias onde, mesmo na conjuntura 
atual, enxergamos um yield estrutural mais claro, seja pelo modelo de negócio das empresas, seja pelos menores 
impactos decorrentes da crise. Estamos confiantes de que todas as companhias das quais somos sócios atravessarão 
esse momento e ainda aproveitarão eventuais oportunidades de ocupação de mercado que virão após a melhora na 
visibilidade dos desdobramentos do COVID-19.  
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Posicionamento 
Neo Future II FIC FIA - (Acesse a página do fundo) 

'Somos acionistas das empresas líderes na bolsa brasileira, buscando contribuir para o crescimento sustentável através 
da construção de uma visão alinhada, importando-a com consistência e relevância, objetivando entregar 20% de retorno 
a.a. 

Atribuição de Performance 
Neo Navitas B FIC FIA 

'O NEO Navitas B FIC FIA apresentou desvalorização de 37,35% em março contra queda de 29,90% do Ibovespa. No 
acumulado do ano, o fundo apresenta desvalorização de 40,38% versus queda de 36,86% do Ibovespa. O único papel com 
contribuição positiva para o resultado do fundo foi Magazine Luiza, que conseguimos montar nossaposição em torno dos 
R$ 30. Os principais destaques do lado negativo foram IRB, Localiza e IMC. Possuímos empresas em posições de liderança 
em seus respetivos mercados, com grande vantagem competitiva em relação a seus competidores, e esperamos que 
saiam ainda mais fortalecidas desta crise sobre os concorrentes. Muitas possuem uma grande posição de caixa líquido, 
fundamental para atravessar um momento como este.  

Posicionamento 
Neo Navitas B FIC FIA - (Acesse a página do fundo) 

'Em Março, incluímos Magazine Luiza na carteira por acreditarmos que o recente sell-off nos trouxe uma oportunidade de 
compra de uma empresa com excelentes fundamentos. Além disso, também aumentamos as posições de Rumo, B3 e 
Klabin que devem sofrer menos impacto durante a crise. Para acomodar essas modificações, reduzimos principalmente 
IRB e IMC, além de outras posições diversas na carteira. 

 

 
 
 

Novus Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Novus Ações Institucional FIC FIA -35,00% -43,08% -26,63% -10,66% -2,61% 55,52% -58,20% 29,5  

Novus Retorno Absoluto FIC FIM -16,89% -29,04% -16,32% - - 27,31% -38,45% 69,8  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800708
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800692
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Atribuição de Performance 
Novus Ações Inst FIC FIA 

O Novus Ações Institucional rendeu -35% em março e o índice Bovespa caiu 29,9%, no mês mais volátil em oscilações 
diárias desde 1994. Seguimos observando o avanço do coronavírus e seus possíveis impactos negativos sobre a atividade 
econômica global. A contaminação da patologia para o resto do mundo segue se intensificando, e o receio de que as 
economias sofram por conta do isolamento social vem se confirmando com as revisões dos indicadores de atividade pelo 
mundo. Estamos otimistas que o lockdown tenha efeito positivo no controle da curva de infectados pelo coronavírus.  
Acreditamos que até o final de abril podemos ver o mundo começando a voltar à normalidade, migrando gradualmente 
para um processo menos restritivo de circulação das pessoas que não pertençam ao grupo de risco. Junto a isso, 
observamos o avanço dos testes de um antiviral, que poderá ajudar no combate da doença.  

Posicionamento 
Novus Ações Inst FIC FIA - (Acesse a página do fundo) 

Revisamos o PIB global para próximo a zero em 2020 e observamos celeridade das autoridades monetárias e fiscais em 
responder prontamente ao forte choque de demanda. No caso brasileiro, revisamos nossa projeção para o PIB de 2020 
para -2,0%. Isso implica numa projeção de IPCA de 2,1%, mesmo com uma forte depreciação cambial observada na 
economia. Com isso, esperamos que a taxa SELIC recue para 3,0% nas duas próximas reuniões. Esperamos também um 
impulso fiscal em termos relevantes de PIB, com esforço das autoridade em não ferir o teto de gastos, fazendo com que 
essas despesas não se tornem perenes elevando sobremaneira o risco fiscal futuro. Os fatores descritos acima, somados 
à deterioração dos preços dos ativos, nos levaram a simular cenários de stress nos valuations das empresas que faziam 
parte da nossa carteira de ações. Com a possibilidade de quedas expressivas de receitas, começamos a alterar a 
composição do fundo, buscando companhias nos setores de consumo, financeiro, commodities e infraestrutura, que 
apresentarão receitas mais resilientes durante a pandemia do coronavírus, e que não tenham qualquer problema de dívida 
e fluxo de caixa no médio prazo. 

Atribuição de Performance 
Novus Capital Prev Adv Icatu FIM - (Acesse a página do fundo) 

O Novus Prev Advisory rendeu -1,01% em março, com perdas em renda fixa e renda variável. Seguimos observando o 
avanço do Coronavírus e seus possíveis impactos negativos sobre a atividade econômica global. A contaminação da 
patologia para o resto do mundo segue se intensificando, e o receio de que as economias sofram por conta do isolamento 
social vem se confirmando com as revisões dos indicadores de atividade pelo mundo. Estamos otimistas que o lockdown 
tenha efeito positivo no controle da curva de infectados pelo coronavírus. Acreditamos que até o final de abril podemos 
ver o mundo começando a voltar à normalidade, migrando gradualmente para um processo menos restritivo de circulação 
das pessoas que não pertençam ao grupo de risco. Junto a isso, observamos o avanço dos testes de um antiviral, que 
poderá ajudar no combate da doença. Por essa razão, vemos uma assimetria positiva em renda variável para os próximos 
meses. 

Novus Inst FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

O Novus Institucional rendeu -0,27% em março, com perdas em renda fixa e renda variável. Seguimos observando o avanço 
do Coronavírus e seus possíveis impactos negativos sobre a atividade econômica global. A contaminação da patologia 
para o resto do mundo segue se intensificando, e o receio de que as economias sofram por conta do isolamento social 
vem se confirmando com as revisões dos indicadores de atividade pelo mundo. Estamos otimistas que o lockdown tenha 
efeito positivo no controle da curva de infectados pelo coronavírus. Acreditamos que até o final de abril podemos ver o 
mundo começando a voltar à normalidade, migrando gradualmente para um processo menos restritivo de circulação das 
pessoas que não pertençam ao grupo de risco. Junto a isso, observamos o avanço dos testes de um antiviral, que poderá 
ajudar no combate da doença. Por essa razão, vemos uma assimetria positiva em renda variável para os próximos meses. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=28761
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/26180316000104
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=1480
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Novus Macro D5 FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

O Novus Macro rendeu -2,51% em março, com perdas em renda fixa e renda variável. Seguimos observando o avanço do 
Coronavírus e seus possíveis impactos negativos sobre a atividade econômica global. A contaminação da patologia para 
o resto do mundo segue se intensificando, e o receio de que as economias sofram por conta do isolamento social vem se 
confirmando com as revisões dos indicadores de atividade pelo mundo. Estamos otimistas que o lockdown tenha efeito 
positivo no controle da curva de infectados pelo coronavírus.  

Acreditamos que até o final de abril podemos ver o mundo começando a voltar à normalidade, migrando gradualmente 
para um processo menos restritivo de circulação das pessoas que não pertençam ao grupo de risco. Junto a isso, 
observamos o avanço dos testes de um antiviral, que poderá ajudar no combate da doença. Por essa razão, vemos uma 
assimetria positiva em renda variável para os próximos meses. 

Novus Retorno Absoluto FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

O Novus Retorno Absoluto rendeu -16,89% em março, com perdas em renda fixa e renda variável. Seguimos observando 
o avanço do Coronavírus e seus possíveis impactos negativos sobre a atividade econômica global. A contaminação da 
patologia para o resto do mundo segue se intensificando, e o receio de que as economias sofram por conta do isolamento 
social vem se confirmando com as revisões dos indicadores de atividade pelo mundo. Estamos otimistas que o lockdown 
tenha efeito positivo no controle da curva de infectados pelo coronavírus. Acreditamos que até o final de abril podemos 
ver o mundo começando a voltar à normalidade, migrando gradualmente para um processo menos restritivo de circulação 
das pessoas que não pertençam ao grupo de risco. Junto a isso, observamos o avanço dos testes de um antiviral, que 
poderá ajudar no combate da doença. Por essa razão, vemos uma assimetria positiva em renda variável para os próximos 
meses. 

 

 

Occam Brasil 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Occam FIC FIA -27,02% -33,33% -15,87% -2,27% 9,36% 37,73% -44,74% 487,3  

Occam Long Biased Adv FIC FIM - - - - - - - - 

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Occam Long & Short Plus FIC FIM | Occam Long Biased Adv FIC FIM | Occam FIC FIA 

O Ibovespa caiu 30% no mês, seguindo o movimento de todas bolsas mundiais. Pela característica do choque e suas 
incertezas geradas, reduzimos nossas exposições (bruta e líquida) de forma significativa no início do mês. Zeramos 
posições em empresas alavancadas, pouco líquidas e nos setores mais impactados nessa crise. Mantivemos posições 
em empresas líderes, que acreditamos que conseguirão atravessar relativamente bem essa fase. Aproveitamos para 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2466
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800780


 
 
 

189 

   ABRIL 2020 

capturar, de forma tática, algumas assimetrias que enxergávamos no Brasil e voltamos a expandir o risco na bolsa 
americana, com foco no setor de tecnologia, onde caminhamos para uma normalização da volatilidade, e as respostas 
monetária, fiscal e de gestão da crise serão mais consistentes. 

Posicionamento 
Occam Long & Short Plus FIC FIM | Occam Long Biased Adv FIC FIM | Occam FIC FIA 

Em bolsa, estamos observando um cenário de grandes oportunidades a frente, mas precisamos ter mais clareza da 
duração e intensidade deste movimento para voltarmos a aumentar o risco de forma relevante. Estamos mais focados no 
setor de tecnologia, utilites e consumo (empresas que usam o e-commerce como vantagem competitiva). 

 

Oceana Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Oceana Long Biased Adv FIC FIM -21,26% -24,21% - - - 30,75% -33,98% 81,0  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 
 
 
 

Atribuição de Performance 

Oceana Long Biased Adv FIC FIM 

No mês de março/2020, o fundo Oceana Long Biased FIC FIA obteve performance de -21,16%. A estratégia Long teve 
contribuição negativa de -18,27%, com destaque para os setores de Consumo (-3,53%), Elétrico (-2,58%), e Infraestrutura e 
Transporte (-2,53%). A estratégia Valor Relativo teve contribuição negativa de -3,21% no mês, sem destaque para um setor 
específico. Por fim, a estratégia Short teve contribuição positiva de +0,37%, com destaque para o setor de Consumo 
(+0,37%). 

Posicionamento 

Oceana Long Biased Adv FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

Principais Posições Setorias | Long: Consumo (14,0%), Elétrico (10,3%), Minração e Siderurgia (7,3%), Bancos (6,1%) e Malls 
& Properties (5,1%). 

 
 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800753
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Opportunity Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Opportunity Long Biased FIC FIM -18,04% -21,74% 2,74% 8,12% 10,54% 26,47% -33,38% 202,5  

Opportunity Selection FIC FIA -31,14% -35,38% -10,80% 1,22% 8,92% 38,36% -45,40% 280,6  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Opportunity Selection FIC FIA 

O Opportunity Selection encerrou março com uma queda de 31,14% e acumulou no ano uma perda de 35.38%, ante uma 
queda acumulada de 36,86% do Ibovespa. O mês foi marcado pela propagação do Coronavirus ao redor do mundo e a 
adoção de medidas de contenção em diversos países. A Bolsa brasileira sofreu sua maior queda mensal desde a crise da 
Rússia (98), superando o pior mês da crise de 2008. 

Os setores que responderam pelos maiores impactos negativos na carteira foram Bancos, Consumo & Varejo e Energia. 

Reduzimos a exposição a alguns cases mais alavancados, e aproveitamos para comprar um pouco mais de papeis onde 
temos mais convicção de longo prazo. Nesse sentido, a exposição aos setores de Energia (empresas de geraçao e 
distribuição) e Bancos aumentou. Entendemos que no momento é muito importante estar fora de cases mais suscetíveis 
a perdas irreversíveis e manter a cautela e disciplina para aproveitar os grandes descontos que já aparecem nos mercados. 

Posicionamento 
Opportunity Selection FIC FIA - (Acesse a página do fundo) 

O Opportunity Selection inicia abril com uma exposição direcional próxima a 100% com as principais exposições nos 
setores de Energia, Bancos e Varejo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=6120
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Pacifico Gestão de Recursos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Pacifico Ações FIC FIA -30,11% -32,86% -6,87% 2,26% 8,67% 38,47% -43,99% 248,0  

Pacifico LB FIC FIM -30,55% -34,02% -12,84% -3,44% 4,67% 37,90% -46,70% 306,0  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Pacifico Ações FIC FIA 

Em março, o Pacifico Ações rendeu -30,1%. Desde o início, em setembro de 2011, o Pacifico Ações acumula resultado 
positivo de 130,21% enquanto o Ibovespa sobe apenas 39,55%. Dadas algumas fragilidades da economia brasileira, 
acreditamos num cenário menos benigno para os próximos meses. O mês foi marcado pelo forte agravamento da crise 
global gerada pela pandemia do coronavírus. A piora da situação fiscal brasileira vai ser significativa, e o impacto para as 
pequenas e médias empresas e para as pessoas de média e baixa renda será relevante e duradouro. A situação requer 
cuidado com negócios mais frágeis. A queda das ações foi muito forte e hoje temos um dos mercados mais baratos dos 
últimos 20 anos. Essa queda atingiu de maneira desproporcional tanto empresas mais resistentes a essa situação como 
empresas que terão os resultados de curto prazo bastante afetados, mas que sobreviverão e poderão emergir da crise até 
relativamente mais fortes. Vemos esses 2 grupos como os mais interessantes no momento.  

Posicionamento 
Pacifico Ações FIC FIA (Acesse a página do fundo) 

Das empresas que julgamos mais resistentes, destacamos Vale, Rumo, B3 e CESP; por outro lado, do segundo grupo, 
Natura, Renner, Magalu e Localiza. Encerramos o mês, com uma carteira mais diversificada e com posições médias 
menores. Hoje a maior exposição setorial está nos setores de energia elétrica, consumo e commodities. As posições com 
piores resultados foram em Marisa, Petrobras e Localiza. 

Atribuição de Performance 
Pacifico LB FIC FIM 

Em março, o Pacifico LB rendeu -30,5%. Desde o início, em 2012, o fundo acumula resultado positivo de 97,16% enquanto 
o Ibovespa sobe apenas 19,17%. Seguindo o processo de investimento do Pacifico LB, nosso papel como gestores é 
observar os prêmios de mercado em relação a cenários positivos e negativos e buscar usar os momentos tanto de 
euforia quanto de pessimismo exagerado a nosso favor. Certamente, nossos cenários são dinâmicos e revisados 
constantemente. Porém, mesmo trabalhando com cenários mais extremos, os preços atuais nos dão bastante margem 
de segurança nas empresas da nossa carteira para que possamos navegar com calma num mercado com movimentos 
de preço tão extremos. 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2313
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Posicionamento 
Pacifico LB FIC FIM  (Acesse a página do fundo) 

Das empresas que julgamos mais resistentes, destacamos Vale, Rumo, B3 e CESP; por outro lado, do segundo grupo, 
Natura, Renner, Magalu e Localiza. Encerramos o mês, com uma carteira mais diversificada e com posições médias 
menores. Hoje a maior exposição setorial está nos setores de energia elétrica, consumo e commodities. As posições com 
piores resultados foram em Marisa, Petrobras e Localiza. 

Perfin Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Perfin Foresight 100 Adv XP Seg Prev FIC FIA - - - - - - - - 

Perfin Foresight Institucional FIC FIA -34,02% -35,04% -14,38% -1,52% 5,50% 36,67% -44,94% 260,6  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Perfin Foresight 100 Adv XPS Prev FIC FIA | Perfin Foresight Inst FIC FIA 

Neste mês, o fundo rendeu -34,02% contra -29,90% do Ibovespa. A maioria das ações sofreram este mês com o 
crescimento de casos por conta do COVID-19 que acabou levando a OMS a declarar como Pandemia e sugerir o 
isolamento como forma de achatamento da curva de contágio. Com isso, cresceu a expectativa de impacto negativo na 
economia. Uma pequena contribuição positiva foi observada na posição de VALE - a valorização se deu pela melhora do 
cenário da doença na China e possível retomada da demanda e pela desvalorizaçāo cambial.  O setor de consumo 
apresentou as piores contribuições, destaque para Via Varejo e Natura por se um setor mais impactado. No entanto, 
Natura é uma empresa que apresenta liquidez robusta e boa estrutura de capital. 

Posicionamento 
Perfin Foresight 100 Adv XPS Prev FIC FIA | Perfin Foresight Inst FIC FIA 

Principais alocações: Energia (ALUP, CESP), Consumo (NTCO, VVAR), TI & Serviços (TOTS). Ainda temos outras posições 
no setor de Saúde, Seguros, Medicamentos, Shoppings, Construção Civil. Voltamos a investir em B3 dados os bons níveis 
de preço e TIR esperada. Tivemos esta posição de 2012, quando ainda era CETIP, até 2019, quando desfizemos por ter 
chegado num nível de risco-retorno desfavorável. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2877
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Polo Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Polo Long Bias FIM -27,52% -30,32% -23,40% -4,82% - 29,19% -40,00% 112,6  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Polo Long Bias FIM 

Iniciamos o mês com uma exposição liquida abaixo de 50%, cautelos com relação a correçaõ da útlima semana de 
fevereiro. no entanto, ao longo do mês fomos aumentando a exposição liquida por enxergar oportunidades, em retrospecto 
aumentamos cedo a exposição liquida.  

As principais contribuições positivas do período ficaram concentradas nas posições vendidas que o fundo detinha. No 
setor de Incorporadoras, a posição vendida em Cyrela contribuiu positivamente, assim como a posição vendida em Ambev 
também foi uma contribuição positiva. 

Quanto aos detratores, o setor de Transportes foi responsável pelo maior impacto negativo do fundo, com destaque para 
a posição comprada em Volaris. O setor de Varejo também impactou negativamente a performance, em especial a posição 
comprada em Despegar.  

Posicionamento 
Polo Long Bias FIM - (Acesse a página do fundo) 

O Polo Long Bias fechou o mês com uma exposição bruta de 172.53% e uma exposição líquida ajustada para beta de 
94.22%. 

Ao longo do mês de março observando os impactos dos acontecimentos que acarretaram na correção brusca de preços, 
entendemos que seria mais benéfico para o fundo gradualmente aumentar sua exposição líquida, dado que grande parte 
dos ativos sofreu grande depreciação.  

A maior ideia do fundo segue sendo no setor de Alimentos, Bebidas e Consumo, na posição comprada em Minerva+Marfrig 
e vendida em BRF+Pilgrim’s Pride+JBS, seguida pela posição comprada em Vale e vendida em Fortescue Metals do setor 
de Mineração.  

 

 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800607
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Porto Seguro Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Porto Seguro FIC Ações -30,93% -39,83% -23,03% -4,88% 2,12% 42,08% -49,20% 102,0  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Porto Seguro FIC FIA 

Em março, os papéis que mais contribuíram com a queda do fundo foram ações no setor de petróleo,  educação e 
saneamento. Do lado positivo, ações dos setores de infraestrutura e serviços financeiros, que adicionamos em momento 
de pânico, foram os destaques.  Achamos que a fase 1 do crash ficou pra trás, aliás foi a queda mais rápida da história, 
que tirou 27 tri de USD de valor de mercado das bolsas globais. Agora estamos iniciando a fase que será impactada pelos 
fortes estímulos monetários e fiscais, o que pode gerar fortes altas no período. Entretanto não achamos que a recessão 
global está 100% precificada, portanto teremos ainda muita volatilidade. 

Posicionamento 
Porto Seguro FIC FIA - (Acesse a página do fundo) 

A carteira do fundo encerrou o mês com 100% de ações e em termos de estilo de empresas demos preferência para 
empresas de commodities e de qualidade. Acreditamos que, um portfólio equilibrado com empresas de qualidade fica 
menos exposto à maior volatilidade do mercado e incertezas no cenário. 

 

Real Investor Gestão de Recursos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Real Investor FIA BDR Nível I -31,70% -33,89% -6,73% 7,22% 20,76% 36,89% -47,62% 1.147,9  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2657
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Atribuição de Performance 
Real Investor FIA 

Em março, o Fundo teve uma performance de -31,70% comparado a -29,90% do Ibovespa. O resultado do Real Investor 
FIA BDR Nível I foi mais impactado principalmente por posições compradas nos setores de Petróleo, Bancos e Energia 
Elétrica, com destaque para a queda das ações da Petrobras e do Banco do Brasil. Desde o final de fevereiro, devido às 
fortes quedas nos mercados, estamos usando gradativamente o nosso caixa para aproveitar as melhores “promoções” e, 
em algumas semanas, provavelmente, deveremos estar quase 100% alocados.  

Posicionamento 
Real Investor FIA - (Acesse a página do fundo) 

Estamos realizando uma realocação da nossa carteira, focando em empresas nas quais encontramos maiores 
assimetrias, ou seja, as de maior potencial e de menor risco, evitando as que não estão preparadas e/ou tendem a ser 
mais impactadas por esse cenário conturbado. Ampliamos a diversificação do portfólio do fundo, pois entendemos que 
essa volatilidade excessiva vem provocando quedas de forma generalizada, e isso acaba se mostrando exagerado para 
algumas empresas, o que passa a gerar oportunidades. Os Setores de Bancos, Mineração, Energia Elétrica e Petróleo 
representam em torno de 50% da nossa carteira. 

 

RPS Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

RPS Long Bias Adv D60 FIC FIA - - - - - - - - 

RPS Selection FIC FIA -32,47% -39,93% -26,85% -8,10% - 40,88% -49,80% 455,8  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
RPS Equity Hedge Adv D30 FIC FIM | RPS Equity Hedge D30 FIC FIM | RPS Total Return D30 FIC FIM | RPS Long Bias Adv 
D60 FIC FIA | RPS Selection FIC FIA 

Nossos fundos tiveram performances mais fracas já que decidimos carregar posições marginalmente compradas no 
período. Isto porque depois da queda acentuada dos mercados até meados de março, entendíamos que apesar das 
incertezas do cenário que estávamos (e estamos) vivendo, o valuation precificava boa parte do impacto negativo criado 
pela pandemia. Em função desse contexto, resolvemos reduzir a zero nossa exposição direcional em Latam. Estamos 
com uma carteira defensiva nessa região, comprado em setores com elevada previsibilidade (Saneamento e Telecom) 
empresas com balanços robustos e ligadas a economia digital (e-commerce) ou com receitas em dólar, ligadas a 
recuperação Chinesa (mineração e proteínas). 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800570
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Quanto nossa exposição direcional comprada (que permanece relativamente pequena e inalterada) foi direcionada ao 
mercado acionário americano no S&P, empresas de tecnologia (FANGS & QQQ) e numa proporção menor em empresas 
cíclicas locais, também nos EUA. Entendemos que o mercado americano apresenta a melhor relação de risco & retorno 
no cenário que visualizamos para os próximos meses. 

Posicionamento 
RPS Equity Hedge Adv D30 FIC FIM | RPS Equity Hedge D30 FIC FIM | RPS Total Return D30 FIC FIM | RPS Long Bias Adv 
D60 FIC FIA | RPS Selection FIC FIA 

Em função do contexto global, resolvemos reduzir a zero nossa exposição direcional em Latam. Estamos com uma 
carteira defensiva nessa região, comprado em setores com elevada previsibilidade (Saneamento e Telecom) empresas 
com balanços robustos e ligadas a economia digital (e-commerce) ou com receitas em dólar, ligadas a recuperação 
Chinesa (mineração e proteínas).Quanto nossa exposição direcional comprada (que permanece relativamente pequena e 
inalterada) foi direcionada ao mercado acionário americano no S&P, empresas de tecnologia e numa proporção menor 
em empresas cíclicas locais, também nos EUA. Entendemos que o mercado americano apresenta a melhor relação de 
risco & retorno no cenário que visualizamos para os próximos meses. 

 

 

Safari Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Safari FIC FIM II -32,64% -39,71% -18,84% -1,32% 7,02% 34,45% -48,85% 305,4  

Safari 45 FIC FIM II -32,56% -39,80% -18,97% - - 34,65% -48,90% 879,4  

Safari 60 FIC FIM II  - - - - - - - - 

Safari Prev 100 XP Seg FIM FIE - - - - - - - - 

Safari SulAmérica Prev FIC FIM -26,46% -30,57% -14,00% - - 28,87% -39,97% 74,3 

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Safari 60 FIC FIM II | Safari 45 FIC FIM II | Safari FIC FIM II 

O Safari FIC FIM II caiu 32,6% em março, continuando a ser impactado pelo enorme ajuste nos preços dos ativos não só 
no Brasil. As ações que mais contribuíram para as perdas foram Natura (exposição à Europa), Ecorodovias (aumento nas 
taxas de juro longo), IRB (transparência questionada), Gerdau e Via Varejo. Montamos a posição em IRB após a grande 
queda inicial de 45%. Certamente as empresas mantiveram boa parte do valor que tinham antes da crise, entretanto haverá 
aumento importante no endividamento de todas elas, e algumas certamente terão dificuldades em sair desta difícil 
situação. Já adaptamos nossas projeções de resultados para esta nova situação, e hoje monitoramos qual será o melhor 
ponto de entrada nas ações ligadas ao mercado doméstico. 
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Posicionamento 
Safari 60 FIC FIM II | Safari 45 FIC FIM II | Safari FIC FIM II 

Fizemos grandes alterações em nosso portfolio em março, quando conseguimos ter uma visão mais clara da extensão 
da crise. O net long da carteira oscilou entre 110% e 45% no mês (80% em 31/03), enquando que a exposição bruta caiu 
de 180% para 90%, o que diminuiu bastante o risco do fundo. Reduzimos os temas domésticos e os trocamos por temas 
globais, como Petrobras, Vale, frigoríficos e S&P (35% do PL). A China já está se recuperando e os EUA devem sair da crise 
antes do que nós. Mantivemos as concessionárias de rodovias (11%) e montamos pequena posição em bancos. Os 
setores domésticos ainda sofrerão bastante, e terão recuperação mais lenta dado o esperado aumento no desemprego e 
contração na renda. 

Atribuição de Performance 
Safari SulAmérica Prev FIC FIM 

O Safari Prev 70 caiu 26.5% em março, continuando a ser impactado pelo enorme ajuste nos preços dos ativos não só no 
Brasil. As ações que mais contribuíram para as perdas foram Natura (exposição à Europa), Ecorodovias (aumento nas 
taxas de juro longo), IRB (transparência questionada), Gerdau e Via Varejo. Montamos a posição em IRB após a grande 
queda inicial de 45%. Certamente as empresas mantiveram boa parte do valor que tinham antes da crise, entretanto haverá 
aumento importante no endividamento de todas elas, e algumas certamente terão dificuldades em sair desta difícil 
situação. Já adaptamos nossas projeções de resultados para esta nova situação, e hoje monitoramos qual será o melhor 
ponto de entrada nas ações ligadas ao mercado doméstico. 

Posicionamento 
Safari SulAmérica Prev FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

Fizemos grandes alterações em nosso portfolio em março, quando conseguimos ter uma visão mais clara da extensão 
da crise. O net long da carteira oscilou entre 70% e 45% no mês, enquando que a exposição bruta tambem caiu, o que 
diminuiu bastante o risco do fundo. Reduzimos os temas domésticos e os trocamos por temas globais, como Petrobras, 
Vale, frigoríficos. A China já está se recuperando e os EUA devem sair da crise antes do que nós. Mantivemos as 
concessionárias de rodovias e montamos pequena posição em bancos. Os setores domésticos ainda sofrerão bastante, 
e terão recuperação mais lenta dado o esperado aumento no desemprego e contração na renda. 

 

 

Sharp Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Sharp Equity Value Fd FIC FIA -29,63% -29,91% -7,88% 5,23% 10,50% 38,94% -40,83% 547,4  

Sharp Ibovespa Fd FIC FIA -29,85% -35,42% -21,46% -4,13% 7,09% 39,68% -45,35% 176,0  

Sharp Equity Value Institucional FIA -31,85% -33,26% -9,14% 3,64% 9,87% 41,21% -43,92% 271,9  

Sharp Long Biased Adv FIC FIA -9,73% -5,91% - - - 31,91% -25,05% 106,7  

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/28516168000173
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Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Sharp Long Biased Adv FIC FIA 

O Sharp Long Biased Advisory FIC FIA obteve um retorno no mês de -9,73% (-10,07p.p. vs CDI). O fundo obteve ganhos na 
estratégia de Valor Relativo e apresentou perdas na estratégia de Direcional + Proteções. 

DESTAQUES 

Carteira Direcional + Proteções 

Positivos: Seguradoras (short), Mineração (short) e Ouro (long); Negativos: Transportes (long), Varejo (long) e Consumo 
(long) 

 

Carteira Valor Relativo 

Positivos: Seguradoras (short) e Bancos (Pares); Negativos: Energia Elétrica (Pares), Energia Elétrica (short) e Consumo 
(Pares) 

Posicionamento 
Sharp Long Biased Adv FIC FIA - (Acesse a página do fundo) 

EXPOSIÇÃO DO FUNDO (%) 

• Bruta:              135,0% 

• Líquida:           70,0% 

• Comprada:     102,5% 

• Vendida:         32,5% 

Atribuição de Performance 
Sharp Ibovespa Fdr FIC FIA 

O fundo Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA teve uma rentabilidade no mês de -29,85%. Acumula -21,46% nos últimos 12 
meses e 22,83% nos últimos 36 meses. 

• Destaques Positivos: Mineração e Alimentos 

• Destaques Negativos: Bancos, Petróleo e Varejo 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800745
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Posicionamento 
Sharp Ibovespa Fdr FIC FIA - (Acesse a página do fundo) 

Principais Posições: Bancos, Consumo e Mineração 

Atribuição de Performance 
Sharp Equity Value Fdr FIC FIA - (Acesse a página do fundo) 

O fundo Sharp Equity Value Feeder FIC FIA teve uma rentabilidade no mês de -29,63%. Acumula -7,88% nos últimos 12 
meses e 34,91% nos últimos 36 meses. 

• Destaques Positivos: Seguradoras, Hedge Cambial e Alimentos 

• Destaques Negativos: Varejo, Consumo e Adquirentes 

 

Sharp Equity Value Inst FIA - (Acesse a página do fundo) 

O fundo Sharp Equity Value Institucional FIA teve uma rentabilidade no mês de -31,85%. Acumula -9,14% nos últimos 12 
meses e 32,64% nos últimos 36 meses. 

• Destaques Positivos: Alimentos 

• Destaques Negativos: Varejo, Consumo e Energia Elétrica 

Posicionamento 
Sharp Equity Value Fdr FIC FIA | Sharp Equity Value Inst FIA 

Principais Posições: Consumo, Varejo e Energia Elétrica 

 

Solana Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Solana Absolutto FIC FIM -36,63% -37,39% -20,28% -6,01% 1,36% 36,44% -48,68% 76,9  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2344
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=3970
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2920
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Atribuição de Performance 
Solana Absolutto FIC FIM 

Os destaques positivos em março foram: i) Proteções em Ibovespa e S&P (+567bps). Do lado negativo tivemos i) Yduqs 
(507bps), ii) Via Varejo (-476bps), e iii) Petrobras (-453bps). 

Posicionamento 
Solana Absolutto FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

O fundo encerrou o mês de março com exposição líquida a renda variável de 73% e 12 empresas investidas. Destaque 
para as posições compradas em Consumo, Serviços Financeiros e Bancos. 

 

 

SPX Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Armata Adv FIC FIA -19,30% -21,81% -10,37% -1,68% 4,45% 25,15% -32,47% 226,7  

SPX Apache FIC FIA -28,44% -33,46% -20,39% -6,40% 5,71% 37,12% -44,73% 250,1  

SPX Falcon FIC FIA -19,31% -21,81% -10,42% -1,57% 4,57% 25,11% -32,48% 748,8  

SPX Patriot FIC FIA -26,96% -31,99% -17,99% -4,92% 7,07% 35,56% -43,63% 143,7  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
SPX Falcon FIC FIA | Armata Adv FIC FIA 

Os destaques negativos no mês foram nos setores de bancos, utilities e consumo discricionário. E do lado positivo, as 
posições vendidas no mercado internacional. 

No cenário externo, a epidemia do coronavírus evoluiu rapidamente, se tornando uma questão global. Um salto no número 
de casos críticos levou vários governos a adotarem medidas restritivas de distanciamento social, cujos efeitos 
econômicos são brutais e ainda bastante subestimados pelo mercado. Estamos mais pessimistas, tanto pelo tamanho 
do impacto na economia, quanto pela velocidade da recuperação. A questão fundamental agora é como controlar o vírus, 
de forma que a economia global possa voltar aos trilhos. Esse contexto ainda foi agravado pela guerra de preços de 
petróleo, o que trouxe mais incerteza e volatilidade aos mercados. 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2647


 
 
 

201 

   ABRIL 2020 

O contexto doméstico ainda tem o agravante fiscal: o choque pega o país numa posição frágil com uma dívida pública 
elevada, déficits primários sequenciais antes da crise e num ambiente político difícil, em que o presidente está em 
constante conflito com todos os poderes, no momento em que é urgente formar consensos.  O Brasil precisa de um 
relaxamento fiscal esse ano, mas quem vai pagar a conta? 

Posicionamento 
SPX Falcon FIC FIA | Armata Adv FIC FIA 

Reduzimos a exposição comprada dos fundo. Na ponta comprada, zeramos a posição no setor de óleo e gás, diminuímos 
em serviços financeiros e shoppings e aumentamos as posições nos setores de utilidade pública, mineração e consumo 
básico.  

Na ponta vendida, reduzimos as posições nos setores industrial, papel e celulose, consumo discricionário, educação e 
seguros. 

 

 

Atribuição de Performance 
SPX Apache FIC FIA | SPX Patriot FIC FIA 

Os destaques negativos no mês foram nos setores de bancos, utilities, consumo discricionário e educação.  

No cenário externo, a epidemia do coronavírus evoluiu rapidamente, se tornando uma questão global. Um salto no número 
de casos críticos levou vários governos a adotarem medidas restritivas de distanciamento social, cujos efeitos 
econômicos são brutais e ainda bastante subestimados pelo mercado. Estamos mais pessimistas, tanto pelo tamanho 
do impacto na economia, quanto pela velocidade da recuperação. A questão fundamental agora é como controlar o vírus, 
de forma que a economia global possa voltar aos trilhos. Esse contexto ainda foi agravado pela guerra de preços de 
petróleo, o que trouxe mais incerteza e volatilidade aos mercados. 

O contexto doméstico ainda tem o agravante fiscal: o choque pega o país numa posição frágil com uma dívida pública 
elevada, déficits primários sequenciais antes da crise e num ambiente político difícil, em que o presidente está em 
constante conflito com todos os poderes, no momento em que é urgente formar consensos.  O Brasil precisa de um 
relaxamento fiscal esse ano, mas quem vai pagar a conta? 

 

Posicionamento 
SPX Apache FIC FIA | SPX Patriot FIC FIA 

Reduzimos a exposição comprada dos fundo. Na ponta comprada, zeramos a posição no setor de óleo e gás, diminuímos 
em serviços financeiros e shoppings e aumentamos as posições nos setores de utilidade pública, mineração e consumo 
básico. 
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Studio Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Studio 30 FIC FIA -31,46% -36,54% -17,78% -1,90% 6,64% 39,63% -47,45% 119,0  

Studio FIC FIA -31,37% -37,67% -18,74% -4,56% 4,27% 39,76% -47,94% 108,5  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Studio 30 FIC FIA | Studio FIC FIA 

Contribuições (%): AZUL4 0.02;  Detratores: PETR4 2.78, NTCO3 2.68, RENT3 2.67, BRDT3 2.09 e BBAS3 1.79 

Com a chegada do vírus (Covid-19) em diversos países e a forma avassaladora que impactou a Itália surpreendeu os 
mercados. Com a evolução, pôde-se perceber que os números da China e a dimensão estavam subestimados. Hoje Vale 
é nossa maior posição. Com o nível de preços de câmbio e minério atuais, a companhia apresenta um valuation 
extremamente atrativo, mesmo quando assumimos 60 dólares como patamar de preço de minério a partir de 2021. Dois 
movimentos que valem ser mencionados foi o aumento de exposição ao setor bancário, principalmente via Banco do 
Brasil devido ao seu valuation extremamente descontado, e a compra de shoppings via Multiplan e Iguatemi. Apesar serem 
afetados de maneira relevante com o fechamento dos mesmos e devido à possível isenção de aluguel para a maior parte 
dos locatários, achamos que o mercado foi exagerado em sua reação, como forma de proteção preferimos investir nas 
empresas que são expostas a um lojista satélite de melhor qualidade do que a média. Seguimos compondo a carteira com 
empresas de qualidade e que apresentam valuations interessantes. 

Posicionamento 
Studio 30 FIC FIA | Studio FIC FIA 

Encerramos o mês com exposição líquida de 92.5%. Mantivemos a carteira diversificada, reduzimos ou zeramos a 
exposição de ativos menos líquidos ou que apresentavam um grau de alavancagem que nos gerava desconforto. Além 
disso, fizemos algumas trocas e aumentamos exposição em determinados ativos, buscando encontrar oportunidades de 
distorçõe de preços. Seguem os principais setores: Consumo 31.1%, Energia Elétrica 16.8% e Financeiro 12.5%. Vale, Cesp 
e Petrobras são as maiores posições. 
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Sul América Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

SulAmérica Mix 49 I FIM -14,80% -18,54% -8,67% 0,32% 6,30% 18,44% -24,50% 148,5  

SulAmérica Equities FIA -38,66% -42,92% -24,09% -4,70% 7,74% 42,50% -52,50% 778,6  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
SulAmérica Equities FIA 

O fundo apresentou rentabilidade negativa de -38,66% no mês, -876 bps versus o benchmark. As posições que mais 
agregaram para o desempenho foram: Transportes (destaque para RAIL3), Serv. Financeiros (destaque para IRBR3) e 
Elétricas & San. (destaque para CPFE3). Na ponta contrária, as alocações nos setores de Varejo e Cons. Básico 
contribuíram negativamente. As maiores posições setoriais relativas ao benchmark são: Transportes, Constr. Civil e 
Varejo. Quando comparamos com a carteira de fevereiro/2020, aumentamos a exposição em Mineração, Varejo e 
Transportes; e diminuímos a exposição em Siderurgia, Veículos e Educação. 

Posicionamento 
SulAmérica Equities FIA - (Acesse a página do fundo) 

O fundo sofreu impacto negativo devido às oscilações no mercado local e externo resultado dos impactos do COVID-19 
no último mês. Apesar das incertezas que podem afetar o crescimento de curto prazo, continuamos positivos com o 
desempenho do Ibovespa com base na recuperação da atividade econômica e o atual nível de juros. 

Atribuição de Performance 
SulAmérica Mix 49 I FIM 

O fundo apresentou rentabilidade de -30,01% no mês. Apesar da performance de -29,9% do Ibovespa, as posições que 
mais agregaram para o desempenho foram: Serv. Financeiros, Transportes e Bancos. Na ponta contrária, as alocações 
nos setores de Varejo, Siderurgia e Veículos contribuíram negativamente. As maiores posições setoriais relativas ao 
benchmark são: Transportes, Varejo e Elétricas & San. Quando comparamos com fevereiro/2020, aumentamos a 
exposição em Mineração, Petroquímicos e Transportes; e diminuímos a exposição em Veículos e Varejo. 

Posicionamento 
SulAmérica Mix 49 I FIM - (Acesse a página do fundo) 

O fundo sofreu impacto negativo devido às oscilações no mercado local e externo resultado dos impactos do COVID-19 
no último mês. Apesar das incertezas que podem afetar o crescimento de curto prazo, continuamos positivos com o 
desempenho do Ibovespa com base na recuperação da atividade econômica e o atual nível de juros. 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2202
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/4616035000100
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Távola Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Távola Absoluto Adv FIC FIM -29,64% -33,49% - - - 44,68% -45,40% 117,1  

Távola Absoluto FIM -29,89% -34,41% -20,28% 4,00% 6,15% 37,27% -46,43% 417,2  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Távola Absoluto Adv FIC FIM | Távola Absoluto FIM 

Em marco os mercados tiveram uma correcao sem precedente, numa magnitude enorme e concentrada num intervalo de 
1 mes. O impacto na atividade vai ser gigantesco, sem comparaveis com o passado. Dessa forma o cenario tem grande 
incerteza mas comecam a aparecer forcas pra atenuar esse impacto, sejam elas os governos atraves de um esforco fiscal 
enorme, sejam os Bancos Centrais oferecendo liquidez pra estabilizar os mercados de credito e por fim, algum esperanca 
do lado da ciencia para descobrir um tratamento eficaz. Dito isso, acreditamos que sendo seletivo na escolha de empresas 
menos expostas a esse momento, conseguimos encontrar investimentos que oferecam precos muito interessantes 
olhando numa otica de normalizacao. Entramos nessa crise com uma exposicao liquida do fundo mais baixa, mas 
infelizmente fomos alocando capital um pouco cedo dada a magnitude e intensidade do movimento. De forma resumida, 
nossa carteira hoje eh composta por Utilities, Mineracao, Bancos, Alimentos e Petroleo. 

Posicionamento 
Távola Absoluto Adv FIC FIM | Távola Absoluto FIM 

No mês o fundo foi -29.8% e o Ibovespa -29.9%. Os destaques positivos foram algumas posicoes vendidas no setor de 
Varejo e Seguros. O destaques negativos foram os setores de Utilities, Alimentos e Bancos. Entramos nessa crise com 
uma exposicao liquida do fundo mais baixa, mas infelizmente fomos alocando capital um pouco cedo dada a magnitude 
e intensidade do movimento. De forma resumida, nossa carteira hoje eh composta por Utilities, Mineracao, Bancos, 
Alimentos e Petroleo. 
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Tork Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Tork 60 Adv FIC FIA - - - - - - - - 

Tork FIC FIA -35,80% -37,17% -10,72% - - 40,56% -48,89% 1.311,2  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Tork 60 Adv FIC FIA | Tork FIC FIA 

Março foi um mês bastante complexo, enfrentamos uma crise sem precedentes, com uma desvalorizção generalizada 
em todos os mercados, não foi diferente no mercado de ações, o fundo Tork FIC FIA teve uma queda de 35.8%, bastante 
expressiva e muito acima dos padrões do fundo e do histórico do gestor.  

Posicionamento 
Tork 60 Adv FIC FIA | Tork FIC FIA 

A Tork mantém a visão que enviamos em nosso comentário no meio de Março, entendemos que teremos volatilidade e 
que é muito dificil precisar o ponto de inflexção da crise, nosso principal foco hoje é encontrar boas empresas, com 
fundamentos muito sólidos, resilientes, e risco retorno muito atrativo. Achamos que o investidor que comprar aos preços 
atuais tem grandes chances de obter retornos muito acima da média, especialmente se considerarmos um prazo um 
pouco mais longo, talvez 1 a 2 anos. 

Trafalgar Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Trafalgar Royal Long Bias Latam FIC FIA -19,04% -22,24% -3,50% 5,70% - 26,92% -31,32% 125,9  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 
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Atribuição de Performance 
Trafalgar Royal Long Bias Latam FIC FIA 

Durante o mês, o nosso book estrutural foi o principal destaque de retorno negativo, principalmente os ativos do setor de 
varejo e energia elétrica. Acreditamos que o processo de retomada do varejo será longo, portanto, ajustes foram feitos e 
mantivemos posição em empresas que possuem crescimento secular com posição confortável de endividamento, 
consequentemente dependem menos do crescimento do país e devem sair da crise com uma posição competitiva mais 
forte. As posições do book macro também foram negativas, com destaque para a nossa posição comprada em petróleo. 
Mantivemos nossa posição comprada em China e montamos uma posição tática no mercado norte-americano, 
entendendo que o valuation atual é atrativo. Nosso book de hedge, funcionou como o esperado, e defendeu a carteira total 
por volta de 6%. Continuamos com uma visão cautelosa, porém construtiva, avaliando as melhores estruturas e ativos para 
defender a carteira para cenários adversos. Por fim, o fundo fechou março com uma variação de -19%, contra uma 
performance de -30% do ibov. Desde o seu início (Abril de 2018) o fundo apresentou variação positiva de 12% superando o 
índice bovespa em mais de 26% no período. 

Posicionamento 
Trafalgar Royal Long Bias Latam FIC FIA - (Acesse a página do fundo) 

Começamos março com exposição líquida de 60%, e viemos aumentando esta exposição ao longo do mês para próximo 
de 85%, aproveitando a depressão no preço de alguns ativos que julgamos interessantes para o longo prazo. Dado o 
valuation atrativo, também decidimos concentrar mais a carteira. Continuamos construtivos com os setores de tecnologia, 
educação, consumo e energia elétrica. Nossas principais posições são Mercado Livre, Equatorial, Arco Plataforma, B2W e 
Globant. Por fim, para nosso book de hedge mantemos uma put de ibov e compra de inflação implícita.  

Truxt Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Truxt Long Bias Advisory FIC FIM -7,56% -8,68% - - - 0,00% -20,07% 207,0  

Truxt I Valor Inst FIC FIA -29,92% -33,01% -9,25% 2,95% - 40,08% -45,47% 239,0  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Truxt Long Bias Advisory FIC FIM 

No mês de março, o aumento das incertezas relacionadas a disseminação do coronavírus e a consequente forte contração 
dos ativos de risco impactaram negativamente o desempenho do fundo. Em termos de alfa, o fundo obteve ganhos com 
investimentos nos setores de mineração e tecnologia, ao passo que apresentou perdas nos setores de consumo e 
concessões. A carteira de hedges se mostrou uma contribuição extremamente importante para o desempenho do fundo, 
em um mês marcado por uma queda de 30% do Ibovespa. Acreditamos que em momentos de incerteza e alta volatilidade 
como esse, é importante privilegiar investimentos em empresas com um modelo de negócio comprovado e que possuem 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800694
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um time de gestão altamente qualificado e uma sólida posição de liquidez. A forte queda de preços dos ativos nos permitiu 
aumentar a exposição a empresas que possuem essas qualidades e que devem sair da crise ainda mais fortalecidas.  

Posicionamento 
Truxt Long Bias Advisory FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

Atualmente, o fundo tem suas principais posições nos setores de tecnologia e mineração. A exposição líquida do fundo 
está próxima de 50% e a exposição bruta em 150%. O fundo tem posições de hedge compradas em ouro e em Dólar contra 
o Real. 

Atribuição de Performance 
Truxt I Valor Inst FIC FIA 

No mês de março o aumento das incertezas relacionadas a disseminação do corona vírus e a consequente forte 
volatilidade dos ativos de risco impactaram negativamente o desempenho do fundo. Em um mês marcado por uma queda 
de 30% do Ibovespa, o fundo gerou alfa com investimentos nos setores de serviços financeiros e mineração enquanto 
apresentou perdas nos setores de consumo e locação de veículos. Temos privilegiado investimentos em empresas com 
modelos de negócio comprovados, com um time de gestão altamente qualificado e com um balanço sólido para atravessar 
a crise sem maiores complicações. Acreditamos que essas empresas sairão ainda mais fortalecidas dessa crise e 
apresentam elevado potencial de geração de valor no médio e longo prazo.  

Posicionamento 
Truxt I Valor Inst FIC FIA - (Acesse a página do fundo) 

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

Verde Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Verde AM LB 70 Adv XP Seg Prev FIC FIM -23,09% -25,55% -7,29% - - 31,89% -37,66% 185,0  

Verde AM Unique Long Bias FIC FIA -31,47% -35,11% -15,51% -4,60% 3,78% 41,70% -47,12% 164,0  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Verde AM Unique Long Bias FIC FIA | Verde AM Long Bias 70 Adv XPS Prev FIC FIM  

A epidemia causada pelo COVID-19 saiu do controle em praticamente todos os países do mundo, causando significativa 
correção na Bolsa, com impacto generalizado nos diversos investimentos do fundo.  

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800733
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800733
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Entendemos que o nível de atividade econômica e social vai oscilar em função do que for possível fazer mantendo a 
epidemia sob controle, até o desenvolvimento da vacina. Esta dinâmica trará impactos negativos, maiores ou menores, 
dependendo do setor. Por outro lado, a forte correção da Bolsa trouxe preços muito interessantes para investir em 
excelentes empresas. Interpretamos esta epidemia como um choque temporário, e que os preços das ações são baixos 
o suficiente para trazer bons retornos para os acionistas mesmo que a atividade econômica demore a se recuperar. 

Posicionamento 
Verde AM Unique Long Bias FIC FIA | Verde AM Long Bias 70 Adv XPS Prev FIC FIM  

Os maiores investimentos do fundo são nos setores de planos de saúde, varejo, energia elétrica, petróleo e distribuição de 
combustível. Nesses setores, há ótimas empresas que conseguirão atravessar bem pela crise. 

 

 

Vinci Partners 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Vinci Gas Seleção Dividendos FIA -29,23% -32,95% -13,13% 0,07% 7,61% 36,03% -44,99% 141,6  

Vinci Mosaico FIA -31,73% -34,30% -9,71% 1,02% 12,08% 37,01% -45,32% 1.183,1  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Vinci Mosaico FIA 

Em março, o Fundo teve um retorno de -31,7% contra -29,9% do Ibov. Nossa posição em uma investida no setor de 
Mineração foi a maior contribuição positiva do Fundo no mês. O bom desempenho dessa ação pode ser explicado pelos 
fatores: i) a produção de aço na China permanece estável apesar da desaceleração da economia global; isso tem 
sustentado o preço do minério de ferro. Vale ressaltar que o país é o principal mercado da companhia, a região já 
atravessou a pior fase da epidemia do coronavírus e os dados antecedentes apontam para uma retomada e ii) a 
companhia é bastante beneficiada pela desvalorização cambial, dado que praticamente toda a sua receita é denominada 
em dólares. Do lado negativo, o fraco desempenho de uma investida no setor de Locação de Carros pode ser explicado 
pela perspectiva de restrição de mobilidade imposta pelo cenário do COVID-19. Apesar do fraco desempenho, a empresa 
tem a maior parte de sua geração de caixa ligada a contratos de longo prazo (terceirização de frota) que sofrem de maneira 
muito mais limitada se comparada ao tradicional aluguel de carros (RAC). Além disso, a companhia possui um fluxo de 
caixa bastante resiliente e a menor alavancagem do setor. 
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Posicionamento 
Vinci Mosaico FIA - (Acesse a página do fundo) 

Fizemos alterações relevantes na composição da carteira durante o mês de março para torná-la mais defensiva em face 
das ameaças à economia advindas do COVID-19. Reforçamos nossa exposição nos setores de Mineração, Bancos e 
Energia Elétrica. Reduzimos nossa exposição aos setores de Petróleo e Turismo/Aviação e a empresas muito dependentes 
do ciclo econômico ou com alavancagem alta. Adicionalmente, aumentamos a nossa posição de caixa. Acreditamos que 
muitas ações na B3 estão excessivamente descontadas no momento, mas o cenário atual exige cautela. Nesse contexto, 
estamos focando nossa carteira em empresas que possuam: i) baixo endividamento e ampla liquidez; ii) rentabilidade 
superior em relação aos concorrentes; iii) demanda resiliente no médio-prazo; e iv) time de gestão de destaque. 

 

Vinland Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Vinland Long Bias Adv FIC FIM -12,42% -13,36% -1,10% 2,85% - 20,99% -23,22% 9,4  

Vinland Long Biased Adv XP Seg Prev FIC FIM -17,98% -21,50% - - - 25,62% -30,61% 3,2  

Vinland Long Only FIC FIA -31,34% -35,73% -16,44% - - 39,12% -46,54% 51,8  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Vinland Long Bias Adv FIC FIM 

O Fundo terminou o mês com uma queda de 12,42% e acumulou no ano uma queda de 13,36%. Os setores que mais 
contribuíram com o retorno negativo no mês foram os setores de utilidades públicas, locadoras de veículos e 
varejo/shoppings. A estratégia auferiu performance positiva em algumas situações de arbitragem entre ações, opções e 
warrants, commodities, além dos hedges de risco sistemático em Bovespa e dólar que funcionaram muito bem nos dias 
mais voláteis do mês. 

Posicionamento 
Vinland Long Bias Adv FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

Atualmente temos uma posição net que tem variado em torno de 15% e gross de 160%. Nosso net exposure é uma função 
direta do valuation e atratividade dos papéis que mais gostamos que estão refletidos na nossa posição core do portifólio, 
somado a isso temos situações de arbitragem entre ações, opções e warrants, commodities, além dos hedges de risco 
sistemático da carteira. 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800558
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2944
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Atribuição de Performance 
Vinland Long Only FIC FIA 

O Fundo encerrou março com uma queda de 31,34% e acumulou no ano uma perda de 35.73%, ante uma queda acumulada 
de 36,86% do Ibovespa. Os setores que mais contribuíram com o retorno negativo no mês foram os setores de utilidades 
públicas, locadoras de veículos e varejo/shoppings. As contribuições positivas no mês foram nos setores de mineração e 
proteínas. O mês foi marcado pela propagação do Corona vírus ao redor do mundo e a adoção de medidas de contenção 
em diversos países. A Bolsa brasileira sofreu sua maior queda mensal desde a crise da Rússia (98), superando o pior mês 
da crise de 2008. Ainda que nossa carteira tivesse uma característica de maior defesa com exposição acima da média a 
setores como utilidades públicas, mesmo nos setores mais defensivos, algumas das ações em nosso portfólio 
apresentaram perdas superiores à do índice por conta da preocupação com alavancagem e perspectivas de privatização. 

Posicionamento 
Vinland Long Only FIC FIA - (Acesse a página do fundo) 

Ajustamos algumas posições do fundo, incrementando nossa exposição a setores que se beneficiam da moeda mais 
desvalorizada (proteínas, ferrovias) e que estavam com valuation muito atrativo, como bancos. Diminuímos nossa 
exposição, durante o mês, aos setores diretamente impactados pelo lockdown relacionado ao corona vírus (shopping, 
varejo e locadoras). O Fundo está com uma posição net em torno de 90%. Nosso net exposure é uma função direta do 
valuation, atratividade e assimetria de risco dos papéis que mais gostamos; principalmente nos setores de Mineração, 
Proteínas, Saneamento básico, bancos e setor elétrico. 

XP Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

XP Dividendos FIA -30,08% -33,95% -7,75% 5,63% 10,32% 32,94% -45,23% 249,3  

XP Dividendos 30 FIC FIA -29,67% -33,52% -7,56% 5,46% - 32,39% -44,67% 83,1  

XP Investor 30 Dominus FIC FIA -37,54% -39,11% - - - 46,58% -52,31% 60,8  

XP Investor FIA -38,17% -39,95% -15,37% -2,62% 9,15% 43,65% -53,23% 272,4  

XP Investor 30 FIC FIA -37,91% -39,66% -15,75% -2,62% 8,45% 43,01% -52,71% 451,3 

XP Long Biased II FIC FIM -43,94% -45,82% -32,14% - - 45,84% -57,61% 103,4 

XP Long Biased Adv FIC FIM -43,78% -45,56% -32,09% - - 45,45% -57,35% 135,0 

XP Long Term Equity XP Seguros FICFIM** - - - - - - - - 

XP Long Biased FIC FIM -43,73% -45,50% -32,01% -10,74% 1,68% 45,36% -57,29% 78,4 

XP Long Term Equity FIC FIM -29,78% -30,64% - - - 41,52% -44,45% 565,1 

XP Long Biased 30 FIC FIM -43,78% -45,52% -32,00% -10,68% 1,78% 45,46% -57,34% 886,9 

XP Ações FIC FIA -32,98% -38,28% -20,73% -4,29% - 42,27% -49,58% 78,0 

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800645
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Atribuição de Performance 
XP Dividendos 30 FIC FIA | XP Dividendos FIA 

Em um mês marcado por Circuit Breakers, o índice de ações IBOV fechou o mês com desvalorização de 29,9%, marcando 
o pior mês desde agosto/1998. As bolsas ao redor do mundo continuaram sofrendo grandes quedas devido a propagação 
do coronavirus pelo mundo e pela guerra de preços de petróleo entre Arábia Saudita e Rússia. A principal contribuição 
positiva no mês foram as ações de Eletrobrás. Do lado negativo, os destaques foram IRB e Banco do Brasil.  

Posicionamento 
XP Dividendos 30 FIC FIA | XP Dividendos FIA 

Ao longo do mês zeramos a posição de IRB e de B3. Adicionamos exposição a Eletrobrás, e em shoppings, BR Malls e 
Iguatemi. 

Atribuição de Performance 
XP Investor 30 Dominus FIC FIA - (Acesse a página do fundo) 

Em um mês marcado por Circuit Breakers, o índice de ações IBOV fechou o mês com desvalorização de 29,9%, marcando 
o pior mês desde agosto/1998. As bolsas ao redor do mundo continuaram sofrendo grandes quedas devido a propagação 
do coronavirus pelo mundo e pela guerra de preços de petróleo entre Arábia Saudita e Rússia 

As principais contribuições positivas no mês foram as ações de Suzano, Vale e de JBS. Por outro lado, as ações de Via 
Varejo e Banco do Brasil foram os destaques negativos. 

XP Long Biased 30 FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

Em um mês marcado por Circuit Breakers, o índice de ações IBOV fechou o mês com desvalorização de 29,9%, marcando 
o pior mês desde agosto/1998. As bolsas ao redor do mundo continuaram sofrendo grandes quedas devido a propagação 
do coronavirus pelo mundo e pela guerra de preços de petróleo entre Arabia Saudita e Russia. O net-long do fundo ficou 
por volta de 100%. 

As principais contribuições positivas no mês foram as ações de Suzano, Vale e de JBS. Por outro lado, as ações de Via 
Varejo e Banco do Brasil foram os destaques negativos. 

Posicionamento 
XP Investor 30 Dominus FIC FIA | XP Investor 30 FIC FIA | XP Investor FIA | XP Long Biased 30 FIC FIM | XP Long Biased 
II FIC FIM | XP Long Biased FIC FIM 

Ao longo do mês adicionamos exposição em Suzano, Gerdau, e aumentamos a posição em Vale. Zeramos a posição de 
Unidas, Petrobras e IRB. Diminuímos a posição em Via Varejo. 

Atribuição de Performance 
XP Long Term Equity FIC FIM 

Durante o mês de março, a crise que aparentava contornos conjunturais diante da capacidade de controle chinesa, tornou-
se um problema global capaz de abrir cicatrizes estruturais em diversos setores da economia. Diante disso, optamos por 
divulgar para os cotistas do XP Long Term Equity um comunicado mais detalhado sobre as mudanças realizadas no fundo. 
Acesse: 
https://institucional.xpi.com.br/downloads/xpgestao/Cartagestor/Cartagestor_33755581000120_v24.pdf?_ga=2.2691053
29.1719214082.1585569888-1838744229.1554382640  

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800772
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2753
https://institucional.xpi.com.br/downloads/xpgestao/Cartagestor/Cartagestor_33755581000120_v24.pdf?_ga=2.269105329.1719214082.1585569888-1838744229.1554382640
https://institucional.xpi.com.br/downloads/xpgestao/Cartagestor/Cartagestor_33755581000120_v24.pdf?_ga=2.269105329.1719214082.1585569888-1838744229.1554382640
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Posicionamento 
XP Long Term Equity FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

A profundidade da crise econômica está intimamente ligada ao tempo em que os lockdowns permanecem como a melhor 
solução de saúde vigente. A injeção de liquidez global sem precedentes históricos compra tempo, mas assim como a 
origem, a solução definitiva tem que vir da saúde. Isso pode acontecer em dias, semanas ou meses. Diante da forte 
realização dos mercados, os valuations se encontram em patamares que justificam alocação total do caixa disponível de 
um fundo com visão de longo prazo. Esse movimento tem se concentrado em empresas que sairão fortalecidas para o 
caso de uma crise mais prolongada. Ao mesmo tempo, visando preservação de capital, o fundo carrega hoje uma proteção 
de 60% do portfólio para o caso de um agravamento da crise nas próximas semanas. 

 

XP Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Selection Long Biased FIC FIM -26,32% -29,90% -12,54% -0,75% 6,57% 31,24% -39,71% 109,5  

Selection Ações FIC FIA -31,89% -36,21% - - - 42,70% -46,78% 19,7  

Ibovespa -29,90% -36,86% -23,47% -7,51% 3,96% 39,86% -46,82% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Posicionamento 
Selection Ações FIC FIA - (Acesse a página do fundo) 

O fundo encerrou o mês com rentabilidade de -31,89%, contra uma -29,90% do Ibovespa. Desde o início, o fundo apresentou 
uma rentabilidade -18,05%, contra - 24,74% do Ibovespa no mesmo período. Ao longo do mês adicionamos o fundo DGC 
(Dynamo Cougar) no portfólio. A carteira encerrou o período com alocação concentrada principalmente em 7 estratégias: 
AT Advisory (Atmos), Brasil Capital 30, Constellation Institucional, DCG Advisory (Dynamo Cougar), Moat Capital, XP Ações 
e Tork Institucional. Os fundos que compõe a carteira do Selection tiveram quedas semelhantes à da bolsa, com destaque 
para os fundos Constellation (-30,0%) e Atmos (-31,2%). 

Selection Long Biased FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

O fundo encerrou o mês com rentabilidade de -29,90%, contra uma -29,90% do Ibov e retorno e +1,76% do índice IPCA+Yield 
IMA-B. Nos últimos 12 meses, o fundo rendeu -12,54%, contra -23,47% do Ibov e 6,84% do IPCA+Yield IMA-B. Ao longo do 
mês adicionamos o fundo DGC (Dynamo Cougar) no portfólio. A carteira encerrou o período com alocação concentrada 
em 7 estratégias, sendo as principais Sharp Long Biased, Dynamo, Pacifico LB, Safari, XP Long Biased, Tavola Absoluto e 
Oceana Long Biased. Alguns dos fundos se defenderam bem e tiveram quedas menores que a da bolsa, com os destaques 
para Sharp LB (-9,7%) e Oceana LB (-21,3%). 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800852
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800730
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2889
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IV) Internacional 

Em março, os mercados globais foram assolados por uma 

crise mundial sem precedentes, com reflexo negativo nos 

fundos internacionais. As incertezas geradas pela propagação 

do Covid-19 e o impacto nas grandes economias fizeram boa 

parte dos ativos despencarem por todo o mundo. Apesar da 

diversidade de estratégias internacionais e a característica de 

terem correlação baixa com os fundos locais em geral, durante 

períodos de crise é esperado que os fundos sofram em conjunto, 

pois as diferentes classes de ativo são impactadas 

simultaneamente. 

Nesse ambiente, foram implementados diversos pacotes de estímulos monetários e fiscais em 

quase todos os continentes. Os principais bancos centrais agiram de maneira coordenada, reduzindo 

juros e injetando muita liquidez no sistema financeiro. Apesar das intervenções dos governos, o índice 

VIX, que reflete o nervosismo e a volatilidade nos mercados, atingiu o maior nível desde a última crise 

financeira mundial de 2008.  

No período da crise, as principais bolsas de valores do mundo tiveram fortes quedas e ações de 

muitas empresas passaram a ser negociadas a preços e múltiplos muito abaixo de suas médias 

históricas. O índice acionário americano (S&P 500) teve um dos piores meses da sua história, fechando 

março com queda de -12,5%. Na Europa, as bolsas também tiveram quedas entre 10% e 15%. Mesmo 

tendo anunciado um maior controle sobre a pandemia, a China viu sua principal bolsa de valores em 

Shangai cair -8,0%, em linha com a performance negativa de -10,5% do índice Nikkei, no Japão. 

A percepção de maior risco de inadimplência das companhias e a corrida desenfreada por 

liquidez também impactaram os preços dos ativos de crédito, fazendo os prêmios de crédito (taxas 

exigidas no financiamento das dívidas) subirem abruptamente, com impacto negativo para os fundos 

de crédito global de forma geral.  

Em linhas gerais, apesar do quadro turbulento sofrido pelos fundos internacionais, as 

perspectivas apontadas pelos gestores são de que países com maior espaço para implementação de 

estímulos monetários e fiscais – como os EUA  –  devem se recuperar da crise mais rapidamente e, 

neste momento de retomada, destacam-se as grandes gestoras globais, com equipes robustas e 

capazes de capturar as melhores oportunidades. 

Obs.: os retornos do índice S&P 500 aqui exibidos estão em dólares (não em reais).  

Classes de Fundos 
 

▪ Internacional Renda Fixa 

▪ Internacional Multiestratégia 

▪ Internacional Ações 
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Aberdeen Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Aberdeen Multi Asset Growth Adv FIM IE -11,40% -13,44% -6,73% -1,58% - 10,11% -19,96% 79,0  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Aberdeen Multi Asset Growth Adv FIM IE 

Os retornos no mês de Março foram negativos em meio a uma das mais rápidas quedas dos mercados de ações já 
registradas, uma vez que os investidores chegaram em acordo com relação a escala do choque na atividade econômica 
causado pelas medidas preventivas implementadas globalmente para combater o vírus Covid-19. As classes de ativos 
que mais contribuíram negativamente para a performance do fundo foram ações globais, oportunidades especiais, asset-
backed securities e títulos de renda fixa de mercados emergentes. As classes de Infraestrutura e Propriedade também 
contribuíram negativamente. A única contribuição positiva veio da classe de ativos de retorno absoluto, onde nossa 
posição comprada em ienes japoneses cumpriu seu objetivo de ajudar a suavizar perdas durante quedas de mercado. As 
atividades de negociação durante o mês agregaram valor significativo, ajudando a mitigar o impacto das quedas de 
mercado. Embora estejamos desapontados com esses níveis de retorno, acreditamos que vários de nossos investimentos 
caíram mais do que o justificável, principalmente por razões técnicas, e por isso estamos nos posicionando para o 
momento de eventual recuperação. Além disso, nossa alocação flexível e ativa nos deixa bem posicionados para alocar 
nas classes de ativos mais atraentes à medida que as oportunidades surgem. 

Posicionamento 
Aberdeen Multi Asset Growth Adv FIM IE - (Acesse a página do fundo) 

Nossa primeira resposta à crise foi reduzir em 5% nossa exposição a ações e títulos de renda fixa de mercados emergentes 
no início de Março e reduzimos ainda mais a nossa posição de títulos de mercados emergentes no final do mês. O corte 
em nossa posição acionária refletiu nossa preocupação com o risco de novas quedas de preços, devido ao potencial 
impacto econômico da pandemia. Esses movimentos beneficiaram o fundo e também nos permitiram levantar caixa em 
preparação para as oportunidades de retorno que inevitavelmente surgem em períodos de volatilidade. Usamos parte 
desse dinheiro para aumentar a exposição a alguns de nossos investimentos alternativos listados que foram vendidos em 
excesso, principalmente infraestrutura. No final do mês, alocamos 5%, via nossa equipe de crédito, em títulos corporativos 
com grau de investimento, mas com flexibilidade para também investir em títulos de alta qualidade e high yield. 

 

 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2935
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AXA  

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

AXA WF Framlington Digital Economy Adv FIC FIA 
IE 

- - - - - - - - 

AXA WF US High Yield Bonds Adv FIC FIM IE CP - - - - - - - - 

AXA WF Framlington Robotech Adv FIC FIA IE - - - - - - - - 

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
AXA WF US High Yield Bonds Adv FIC FIM IE CP 

O mercado de alto rendimento (HY) dos EUA experimentou alívio na última semana do mês, com o mercado subindo em 
dólar + 7,81%. Dito isto, o mercado ainda está em queda significativa para o mês e o ano, com spreads ampliando-se de 
542 pontos base para 902 pontos base. A queda do mercado foi inicialmente motivada por preocupações crescentes com 
a disseminação do coronavírus e seu impacto na economia global, e foi exacerbada por uma queda drástica nos preços 
do petróleo depois que a Arábia Saudita ameaçou aumentar a produção. Nossas carteiras foram posicionadas 
defensivamente quando entramos nesse mercado volátil, proporcionando assim uma proteção significativa contra 
quedas. Nosso excesso de peso a curta duração ajudou nossa estratégia a superar o mercado por mais de ~ 330 pontos 
base (USD). 

Posicionamento 
AXA WF US High Yield Bonds Adv FIC FIM IE CP - (Acesse a página do fundo) 

Estamos acompanhando a situação atual com atenção especial a setores e empresas mais impactados como: energia, 
lazer, varejo e transporte. Estamos encontrando oportunidades atraentes em empresas que embora sejam impactadas 
pelo ambiente econômico atual, mas que possuem uma liquidez robusta para gerenciar até o final de 2020 e que possam 
se beneficiar indiretamente dos programas de estímulo do governo americano. Mantemos nosso caixa próximo ao limite 
superior de nossa faixa de alocação de caixa de 0 a 5% para manter flexibilidade. Estamos vendo aplicações netas 
positivas na estratégia elevando o nível de caixa. 

Atribuição de Performance 
AXA WF Framlington Digital Economy Adv FIC FIA IE - (Acesse a página do fundo) 

Os mercados de ações têm sido muito voláteis e desafiadores nas últimas semanas mas a estratégia de Economia Digital 
se beneficiou 1) do seu posicionamento em empresas de comércio eletrônico que ajudaram a população a enfrentar 
ordens para “ficar em casa”, 2) em empresas de tecnologias “home office” de acesso remoto e de fornecedores de serviços 
“nuvem” registraram um aumento significativo na demanda dos seus produtos e 3) em empresas do setor de serviços de 
comunicação (video streaming) e de vídeo games e medias sociais.  

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800921
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800919
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Embora a Estratégia de Economia Digital tenha continuado a ser negativamente impactada em março, ela se mostrou 
mais resiliente do que o mercado de ações em geral (MSCI AC World). Acreditamos também que por estar exposta a um 
tema de crescimento secular de longo prazo e a empresas de qualidade com fortes balanços, a estratégia da Economia 
Digital se manteve relativamente bem nesse ambiente desafiador. 

AXA WF Framlington Robotech Adv FIC FIA IE - (Acesse a página do fundo) 

No atual período turbulento, encontramos força relativa que atribuímos principalmente a três fatores: 1) estabilização em 
Ásia, 2) alívio na valorização de ações de empresas de tecnologia no setor de saúde após serem excessivamente punidas 
e 3) por causa da saúde dos balanços em muitas empresas do nosso portfólio com fortes balanços, pouca dívida e amplas 
posições de caixa. Até agora, em março, a estratégia da Robotech foi impactada negativamente com uma queda 
acentuada, no entanto, seu desempenho relativo foi resiliente em relação ao mercado de ações em geral (MSCI AC World). 
Alguns podem pensar que uma estratégia como a Robotech teria um desempenho inferior em condições de mercado 
como essa. No entanto, até agora tem sido relativamente resiliente e, como em outros períodos de volatilidade histórica 
(primeiro trimestre de 2016, quarto trimestre de 2018), a diversificação do nosso portfólio ajudou a fornecer alguma 
estabilidade. 

 

 

Blackrock 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

BlackRock Dynamic High Income FIC FIM IE -16,91% -21,04% - - - 14,11% -29,63% 17,8  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
BlackRock Dynamic High Income FIC FIM IE 

O impacto do COVID-19 se espalhou entre as diversas classes de ativo e irá alterar o crescimento da atividade de forma 
material em curto prazo. Entretando, o FED e outros grandes bancos centrais, deram uma resposta rápida e significante 
para a crise. Na parte fiscal, a reação também foi veloz e várias medidas foram anunciadas essa semana. Os EUA e Europa 
demonstraram ações expressivas, por exemplo, o pacote americano de aproximadamente 2 trilhão de dólares. 
Adicionalmente, a China realizou estímulo fiscal equivalente a 0,5% do PIB global. 

Do ponto de vista da performance, as exposições no mercado acionário foram as principais detratoras da estratégia, 
incluindo a estratégia de covered call (financiamento) e os REITS globais (fundos imobiliários). As alocações em renda 
fixa nos mercados de high yield e securitizados (MBS e CLOs) também foram negativas ao longo do mês. Os títulos com 
grau de investimento tiveram uma performance relativa melhor, mas ainda no campo negativo. As posições com maior 
duration contribuíram para a performance, uma vez que as taxas na parte mais longa da curva caíram drasticamente. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800920
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Posicionamento 
BlackRock Dynamic High Income FIC FIM IE - (Acesse a página do fundo) 

O fundo está posicionado, aproximadamente, 55% em renda fixa, 36% em renda variável e 9% em caixa. Desde o início do 
ano, o fundo tem se posicionado com cautela. Reduzimos as exposições à títulos high yield, desde fevereiro. As exposições 
em ações preferenciais vem sendo reduzidas desde janeiro. Também diminuímos a exposição ao mercado acionário 
desde fevereiro, quando saímos de posições em países emergentes e posteriormente nos EUA. Aumentamos 
marginalmente a exposição em covered calls (financiamento) para capitalizar o aumento na volatilidade. Alongamos a 
duration depois de ter reduzido no início do mês. Estamos confortáveis em manter um pouco mais de caixa nesse 
momento. 

 

 

Claritas Investiments 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Claritas Global High Yield FIM IE -11,96% -13,56% -6,99% -1,20% 2,14% 9,21% -20,57% 25,4  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Claritas Global High Yield FIM IE 

O mercado de High Yield apresentou movimentos extremos ao longo de março. A abertura dos spreads verificada ao longo 
do mês foi acalmada pelos estímulos econômicos do FED, fazendo com que o mercado apresentasse desempenho 
positivo record de 4% nos três dias que se seguiram ao anúncio do pacote, ficando apenas atrás das altas ocorridas em 
março de 2001 e janeiro de 2009. O spread do índice (Bloomberg Barclays US High Yield index), desde a última sexta-feira 
do mês, foi de 1013 para 921. A liquidez do mercado apresentou melhora na última semana do mês, quando o fundo 
obteve bom desempenho, acima do Benchmark. Aproveitamos a oportunidade  para vender emissões de High Yield e 
comprar titulos de empréstimos bancários (com garantia, e senioridade na estrutura de capital) sem abrir mão de spread 
ou yield atrativos. Também reduzimos o duration da carteira, mantendo os mesmos níveis de yield e spreads. O setor 
Financeiro apresentou desempenho melhor na última semana, mas continua sendo o maior detrator de performance do 
mês. 

 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800754
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Posicionamento 
Claritas Global High Yield FIM IE - (Acesse a página do fundo) 

Continuamos com foco em liquidez, posições mais táticas e uma carteira mais conservadora e defensiva.  

Continuamos com proteções via CDX e com nível de caixa elevado. O maior setor no portfolio é Comunicação - mais 
especificamente, cabeamento – que é mais resiliente ao contexto e menos suscetíveis à volatilidade. O momento não 
permite posições mais agressivas, a não ser que as condições do mercado se estabilizem.  

A equipe continua focada em tentar compreender a evolução do vírus e os padrões de mercado perante a crise atual. 
Estamos confiantes de que essa crise será superada ou amenizada em algumas semanas / meses e provavelmente 
cgerará boas oportunidades. 

 

 

Geo Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Geo Empresas Globais em Reais FIC FIA IE -19,05% -27,94% -17,18% - - 25,55% -34,85% 46,0  

Geo Empresas Globais FIC FIA IE -7,90% -7,84% 10,25% 16,83% - 22,36% -25,10% 85,0  

S&P 500 -12,51% -20,00% -8,81% -1,07% 3,04% 30,36% -33,92% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Geo Empresas Globais FIC FIA IE 

No mes de marco o fundo caiu 7.9%, refletindo o grande nervosismo dos mercados com as consequências da pandemia 
do Covid 19 e o acumulado no ano é de -7.84%. 

Posicionamento 
Geo Empresas Globais FIC FIA IE - (Acesse a página do fundo) 

O portfólio terminou o mês com 12% de caixa e, em termos setoriais, os destaques são Alimentos e Bebidas (26%), Mídia 
(23%) e Serviços Financeiros (15%). 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=7130
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2880
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Atribuição de Performance 
Geo Empresas Globais em Reais FIC FIA IE 

No mes de marco o fundo caiu 19.05%, refletindo o grande nervosismo dos mercados com as consequências da pandemia 
do Covid 19 e o acumulado no ano é de -27.94%. 

Posicionamento 
Geo Empresas Globais em Reais FIC FIA IE - (Acesse a página do fundo) 

O portfólio terminou o mês com 24% de caixa e, em termos setoriais, os destaques são Mídia (25%) Alimentos e Bebidas 
(22%) e Serviços Financeiros (14%). 

 

 

Hashdex Gestora 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Hashdex Criptoativos Explorer FIC FIM - - - - - - - - 

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Hashdex Criptoativos Explorer FIC FIM 

As principais contribuições negativas vieram das posições em Bitcoins e Altacoins, enquanto a posição em Dólar 
compensou parte destas perdas. 

Posicionamento 
Hashdex Criptoativos Explorer FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

A nossa tese de longo prazo para os criptoativos, como uma tecnologia que pode gerar valor em diversas áreas, 
permanece absolutamente inalterada diante dos eventos vividos recentemente. As preocupações iniciais de que a queda 
nos preços dos criptoativos pudessem afetar significativamente as estruturas de incentivos que mantêm as blockchains 
não parecem estar se materializando até o momento. Em suma, apesar do susto, seguimos com um cenário 
extremamente positivo para os criptoativos no longo prazo. Mais detalhes na nossa Carta Mensal 
(https://hubs.ly/H0p7KC50).  

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800608
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800891
https://hubs.ly/H0p7KC50
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J.P. Morgan Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

JP Morgan Global Macro Opp FIC FIM IE - Classe A 0,21% 3,65% 6,44% 3,15% 9,84% 6,14% -4,50% 12,5  

JP Morgan Global Income Alloc FIC FIM CP IE - 
Classe A 

-12,87% -15,49% -8,56% -1,10% - 10,22% -24,60% 88,5  

JP Morgan Global Bond Opp FIC FIM CP - IE Classe 
A  

-6,86% -6,52% -0,56% - - 5,98% -12,41% 19,6  

JP Morgan Dólar Global Macro Opp FIM - IE 15,38% 33,18% 38,79% 26,63% 25,79% 13,53% -7,46% 77,7  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
JP Morgan Global Macro Opp FIC FIM IE- A 

Março de 2020 vai ser um mês relembrado historicamente pela sua volatilidade, causada pela proliferação do COVID-19 
no mundo e pelos seus possíveis impactos econômicos, especialmente dado o distanciamento social. No mês, os 
mercados globais de ações e de crédito tiveram uma queda muito grande (-14,75% e – 12,76, respectivamente), sendo a 
liquidez um problema para papéis de renda fixa. Entretanto, no final do mês os mercados deram uma trégua como 
resposta as políticas monetárias e fiscais adotadas pelos Bancos Centrais globalmente, medidas essas que visam mitigar 
os impactos do COVID-19 e estimular a economia. Apesar do cenário descrito, o fundo apresentou uma performance 
positiva em março. Embora no início do mês esse resultado tenha sido atribuído pela posição de hedge, com a retomada 
do mercado ao longo do mês, a parcela comprada em ações e a carteira de moedas também contribuíram positivamente 
para a performance. No mês, o fundo teve um retorno de 0,21%, acumulando um resultado de 3,65% (360% do CDI) no 
ano. 

Posicionamento 
JP Morgan Global Macro Opp FIC FIM IE- A - (Acesse a página do fundo) 

Dado o cenário, o fundo começou o mês de março com pouco risco na carteira, comparado com o histórico da estratégia, 
reduzindo sua exposição em ações e adicionando uma estratégia com moedas defensivas. Nessa parcela de ações, 
selecionamos nomes que possuem liquidez, qualidade e que temos maior convicção, sendo nossa maior exposição no 
setor de tecnologia. Além disso, nos beneficiamos por não termos papéis atrelados a energia. Em relação ao hedge da 
carteira, montamos uma posição vendida em futuro dos índices americanos e europeus, pois as estratégias com opções 
estavam muito caras dado a volatilidade do mercado. Ademais, mantemos nossa posição comprada em Japanese yen, 
por ser uma moeda defensiva, e adicionamos uma pequena posição em ouro. 

 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2684
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Atribuição de Performance 
JP Morgan Global Bond Opp FIC FIM CP - IE- A  

Março de 2020 vai ser um mês relembrado historicamente pela sua volatilidade, causada pela proliferação do COVID-19 
no mundo e pelos seus possíveis impactos econômicos, especialmente dado o distanciamento social. No mês, os 
mercados de ações e de crédito tiveram uma queda muito grande, sendo a liquidez um problema para papéis de renda 
fixa. Entretanto, no final do mês os mercados deram uma trégua como resposta as políticas monetárias e fiscais adotadas 
pelos Bancos Centrais globalmente, medidas essas que visam mitigar os impactos do COVID-19 e estimular a economia. 
Dado o cenário, no mês o fundo teve uma performance negativa de -6,86%. Ao longo do mês de março, o principal detrator 
do fundo foi a posição em créditos High Yield, por mais que a parcela de hedge tenha suavizado a perda. Além disso, por 
conta do movimento do mercado de risk off, a parcela de crédito grau de investimento e securitização também 
impactaram negativamente. Por outro lado, com a retomada do mercado na última semana do mês, a posição de crédito, 
tanto grau de investimento quanto High Yield, auxiliaram na performance. Outro atribuidor foi a posição comprada em 
títulos soberanos como Canadá e Estados Unidos. 

Posicionamento 
JP Morgan Global Bond Opp FIC FIM CP - IE- A  - (Acesse a página do fundo) 

Nas duas primeiras semanas de março o fundo veio tirando risco da sua carteira por conta do cenário. Porém, com a 
retomada do mercado na última semana do mês, o fundo reduziu sua parcela de hedge, adicionando risco no portfólio. Ao 
longo do mês, o fundo adicionou títulos soberanos de países desenvolvidos como Austrália e Áustria e reduziu a posição 
em títulos de dívida americana. Na parcela de crédito, no final do mês o fundo aumentou sua exposição em créditos High 
Yield e vem participando ativamente das novas ofertas de ativos de crédito com grau de investimento. 

Atribuição de Performance 
JP Morgan Global Income Alloc FIC FIM CP IE- A 

Março de 2020 vai ser um mês relembrado historicamente pela sua volatilidade, causada pela proliferação do COVID-19 
no mundo e pelos seus possíveis impactos econômicos, especialmente dado o distanciamento social. No mês, os 
mercados globais de ações e de crédito tiveram uma queda muito grande (-14,75% e – 12,76, respectivamente), sendo a 
liquidez um problema para papéis de renda fixa. Entretanto, no final do mês os mercados deram uma trégua como 
resposta as políticas monetárias e fiscais adotadas pelos Bancos Centrais globalmente, medidas essas que visam mitigar 
os impactos do COVID-19 e estimular a economia. Dado o cenário descrito, no mês o fundo teve uma performance 
negativa de -12,87%. Ao longo do mês a parcela de renda variável detraiu performance do fundo, especialmente nos 
setores como financeiro e imobiliário, onde o fundo tinha uma posição significativa. Na carteira de renda fixa, o principal 
detrator foi a parcela de crédito High Yield, embora possuímos na carteira ativos com maior qualidade e menos cíclicos, 
esses ativos também sofreram muito no mês. Por outro lado, nossa parcela alocada em caixa conseguiu diminuir a perda 
do fundo. 

Posicionamento 
JP Morgan Global Income Alloc FIC FIM CP IE- A - (Acesse a página do fundo) 

Dado o cenário descrito, o fundo Global Income está com uma alocação moderada e bem diversificada em renda variável, 
cerca de 30% da carteira. Nessa classe de ativos, optamos por ações menos cíclicas e preferimos ações dos Estados 
Unidos. Já na parcela de renda fixa, estamos com uma posição abaixo da média da estratégia em crédito High Yield, 
diminuímos principalmente a alocação relacionada ao setor energético e preferimos papéis atrelados a setores mais 
defensivos como comunicação e consumo não cíclico. Por outro lado, o fundo possui uma exposição significativa em 
ativos de securitização, pois acreditamos ser uma boa forma de diversificar a carteira. Além disso, o fundo está com uma 
alocação alta em ativos de liquidez/caixa (aproximadamente 8,5%). 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800480
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2901
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Kapitalo Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Kapitalo Alpha Global Adv FIQ FIM -1,66% -4,30% -0,73% -0,50% - 5,30% -7,06% 11,0  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
Kapitalo Alpha Global Adv FIC FIM | Kapitalo K10 Adv FIC FIM 

O surto de Covid-19 levou diversos países a adotar protocolos de afastamento social severos, o que causará queda 
expressiva do PIB global nos próximos trimestres e fortes reações de políticas monetária e fiscal em diversas regiões do 
mundo. Nos EUA, o Fed cortou a taxa do fed funds em 0,5% em uma reunião extraordinária no início do mês e em mais 
1% em outra reunião, expandiu o programa de compra de Treasuries e MBS e criou diversos outros para manter o canal 
de crédito privado funcionando adequadamente. O Congresso aprovou medidas de estímulo fiscal, incluindo um pacote 
amplo de cerca de US$ 2 tri. Na Europa, o ECB anunciou expansão do seu programa de QE, um novo programa de compras 
emergenciais e leilões de TLTRO com condições ainda mais favoráveis. No Brasil também haverá queda abrupta da 
atividade com consequências baixistas na inflação. O governo está adotando diversas medidas fiscais e o banco central 
deverá promover novos cortes da taxa Selic. 

Posicionamento 
Kapitalo Alpha Global Adv FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

O desempenho negativo foi devido à posições compradas em bolsas globais e posições vendidas no dólar americano. 
Tivemos ganhos em posições aplicadas e de inclinação em juros internacionais. Reduzimos risco de forma generalizada 
em função do forte aumento de incertezas relacionadas ao crescimento global. Em juros, mantivemos posições aplicadas 
em África do Sul e reduzimos posições de inclinação no México. Abrimos posição aplicada na curva de Fed Funds. Em 
bolsa, reduzimos significativamente as posições compradas em ações globais. Em moedas, estamos comprados JPY, 
AUD, CHF, EUR, e MXN e vendidos em USD. Em commodities, seguimos comprados em ouro e proteínas e abrimos 
posições vendidas em milho. 

Kapitalo K10 Adv FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

Os livros de moeda e commodities tiveram resultados positivos no mês. O livro de bolsa teve resultado negativo no mês. 
Já o livro de juros ficou zerado. Seguimos comprados no rublo russo, no peso mexicano, no iene japonês e no dólar 
australiano contra o dólar americano e vendidos no rand sul-africano contra o dólar americano. Adicionamos uma posição 
vendida em real contra o dólar americano. Reduzimos a posição comprada em proteína animal e adicionamos uma 
posição vendida em milho americano. Seguimos com uma posição comprada em ouro. Zeramos posição aplicada em 
juros longo americano e posição comprada em ações no Brasil porém adicionamos uma posição comprada em ações 
americanas. 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2917
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800766
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Morgan Stanley 

Morgan Stanley  

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

MS Global Opp Adv FIC FIA IE - - - - - - - - 

Morgan Stanley Global Fixed Income Adv FIC FIM 
IE 

-8,33% -7,43% - - - 7,45% -11,55% 64,2  

Morgan Stanley Global Balanced Risk Control Adv 
FIC FIM IE 

-5,47% -7,60% - - - 7,17% -13,66% 63,0  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

S&P 500 -12,51% -20,00% -8,81% -1,07% 3,04% 30,36% -33,92% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
MS Global Balanced Risk Control Adv FIC FIM IE 

O S&P 500 precisou de apenas 16 dias para entrar em bear market. As medidas de estímulos monetários e fiscais 
anunciadas pelos governos são sem precedentes, em termos de velocidade e escala. Os anúncios feitos pelo G4 e pela 
China somam quase 9% do PIB global, maiores que os estímulos anunciados em 2009. As expectativas do mercado para 
uma recuperação no 3º trimestre são muito otimistas. Esse é um dos motivos para não termos confiança no rally visto no 
fim do mês. Mesmo com 2/3 meses de isolamento social (melhor cenário), viagens demorarão a retornar ao normal. Um 
corte de 10% no cargos relacionados a turismo resultariam em 32 milhões de empregos perdidos (vs 27 milhões de 
empregos na crise financeira). A recuperação economica será dificultada por fatores auxiliares. A dívida não-corporativa 
americana representa 75% do PIB dos EUA, acima dos níveis de 2008. A diminuição no CAPEX também será um peso. As 
perdas de capital impactarão a renda das famílias dos EUA, o que pode afetar os gastos com consumo nos EUA. O preço 
do petróleo pode levar à venda de ativos – incluindo renda variável e títulos de dívida – por fundos soberanos dos países 
produtores de petróleo. 

Posicionamento 
MS Global Balanced Risk Control Adv FIC FIM IE - (Acesse a página do fundo) 

Acreditamos que talvez ainda não seja a hora certa de se expor ao mercado novamente, porque esperamos ver um melhor 
ponto de entrada para comprarmos ativos mais arriscados. Fizemos diversas modificações em nossos portfólios. 
Estamos underweight em ações da Europa e em títulos de dívida da Europa periférica, também em high yield bonds, mas 
aumentamos a alocação a títulos de dívida de alta qualidade.  

 

 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800738
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NW3 Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

NW3 Event Driven FIC FIM -7,70% -6,99% -0,75% 5,08% 5,90% 13,07% -15,65% 172,8  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
NW3 Event Driven FIC FIM 

Nenhuma perda advinda de abertura de transação. O comportamento do fundo se deu exclusivamente pela abertura dos 
spreads, que na sua maioria seguem negociados em níveis elevados, dadas as incertezas do mercado e ao risco 
aumentado de abertura de transações. Os spreads apresentaram distorções extremas com o avanço da pandemia, 
seguindo o comportamento de outras classes de ativos, como ações, crédito, ativos imobiliários, moedas, commodities 
etc. As distorções foram amplificadas pela liquidação de carteiras por alguns fundos obrigados a reduzirem suas 
exposições e outros que zeraram integralmente seus riscos por terem atingido seus limites de stop, alimentando a espiral 
negativa na indústria. O ambiente atual se assemelha com o observado durante a crise de 2008, quando pouquíssimas 
transações foram canceladas e, apesar de algumas aprovações terem sofrido atrasos, quase todas as operações foram 
concluídas nos meses subsequentes. Diversos artigos publicados durante as últimas semanas defendem que os níveis 
atuais dos spreads representam os níveis mais atraentes que a indústria de merger arb já viu em décadas. 

Posicionamento 
NW3 Event Driven FIC FIM - (Acesse a página do fundo) 

A prioridade foi manter a disciplina de risco e carregar um portfólio diversificado. Alteramos o portfólio com o objetivo de 
reduzir a correlação com o mercado e de protegê-lo de drawdowns maiores, evitando riscos desproporcionais ao 
atravessar a atual conjuntura. Reduzimos em cerca de 80% a nossa posição na operação Caesars/Eldorado (setor de 
turismo será impactado pelos efeitos do vírus). Reduzimos nossa exposição a operacoes com compradores fundos de 
private equity (mais suscetíveis às oscilações do mercado).  

Também as transações nas quais o comprador pode ter dificuldade na obtenção de crédito para concluir a aquisição. 
Direcionamos a alocação de risco para as operações que julgamos mais seguras neste cenário: transações consideradas 
estratégicas pelo comprador, transações cujo comprador possui capacidade financeira suficiente para liquidar a aquisição 
e transações que não dependam de caixa (envolvam exclusivamente a troca de ações). 

 

 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2881
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PIMCO Investment Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

PIMCO Income Dólar FIC FIM IE 5,37% 17,47% 25,98% - - 12,86% -7,49% 52,3  

PIMCO Income FIC FIM IE -8,50% -8,68% -2,75% 1,65% 4,31% 6,61% -15,31% 815,1  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

Atribuição de Performance 
PIMCO Income Dólar FIC FIM IE - (Acesse a página do fundo) 

O fundo PIMCO Income Dólar FIC FIM IE rendeu +5,37% no mês de Março, comparado a +15,35% da taxa de câmbio 
referencial B3 de 2 dias R$/US$. Os principais contribuidores foram exposição à duration nos EUA, posições em Agency 
MBS nos EUA, e exposição curta à duration no Japão. Os principais detratores foram posições em créditos corporativos 
high yield e investment grade, exposição à dívida externa de mercados emergentes, e posições em outros créditos 
securitizados, especialmente títulos de Non-Agency MBS. 

PIMCO Income FIC FIM IE - (Acesse a página do fundo) 

O fundo PIMCO Income FIC FIM IE rendeu -8,50% no mês de Março, comparado a +0,34% do CDI. Os principais 
contribuidores foram exposição à duration nos EUA, posições em Agency MBS nos EUA, e exposição curta à duration no 
Japão. Os principais detratores foram posições em créditos corporativos high yield e investment grade, exposição à dívida 
externa de mercados emergentes, e posições em outros créditos securitizados, especialmente títulos de Non-Agency MBS. 

Posicionamento 
PIMCO Income Dólar FIC FIM IE | PIMCO Income FIC FIM IE 

Olhando para o futuro, continuamos confiantes na capacidade do fundo PIMCO Income FIC FIM IE de navegar a incerteza 
do mercado e gerar retornos ajustados ao risco atraentes. Em termos gerais, o fundo continua altamente líquido e bem 
posicionado através de exposições diversificadas em vários setores de renda fixa. Embora esperemos que essa 
volatilidade dure até o verão americano, estamos bem posicionados para tirar proveito de deslocamentos do mercado 
dado nosso tamanho, recursos, e capacidade de fornecer liquidez. 

 

 
 
 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800768
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2800
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Schroder Investment Management  

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Schroder Liquid Alternatives IE FIM -5,34% -7,93% -3,05% -1,26% 2,08% 5,39% -11,70% 17,4  

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

 

 

Atribuição de Performance 
Schroder Liquid Alternatives IE FIM 

A volatilidade e incerteza relacionada ao Corona vírus se intensificou de forma dramática durante o mês de Março a 
medida que países da Europa e Estados Unidos observaram a escalada significativa dos casos confirmados do vírus. Os 
Bancos Centrais anunciaram pacotes de estímulos monetários e fiscais em proporções recorde para dar suporte a 
economia. 

Posicionamento 
Schroder Liquid Alternatives IE FIM - (Acesse a página do fundo) 

* Não enviou comentário * 

 

Western Asset 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 12m milhões 

Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth FIA 
IE 

-9,94% -14,71% -3,16% 4,90% - 28,11% -29,24% 28,0  

Legg Mason Martin Currie European Absolute 
Alpha FIM IE 

-12,72% -15,50% -11,16% -6,60% - 17,25% -28,38% 11,0  

Western Asset US Index 500 FIM -15,12% -21,20% -8,19% 1,32% 6,87% 28,87% -35,40% 660,0  

Western Asset Macro Strategies FIC de FIM IE -10,61% -13,42% -2,84% -1,13% 3,23% 10,97% -21,21% 79,5  

Western Asset FIA BDR Nivel I 2,40% 7,80% 28,39% 29,06% 24,81% 23,71% -18,30% 442,3 

CDI 0,34% 1,01% 5,44% 5,89% 6,72% 0,05% 0,00% - 

S&P 500 -12,51% -20,00% -8,81% -1,07% 3,04% 30,36% -33,92% - 

 *Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo DrawDown no período 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2862
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Atribuição de Performance 
Western FIA BDR Nivel I 

No mês de março, os mercados globais apresentaram um aumento significativo de volatilidade por conta do receio dos 
investidores globais com as consequências econômicas da piora do surto de Coronavirus. Os investidores passaram a 
refletir em preços de ativos uma grande probabilidade de recessão global. Diversos Governos e BCs anunciaram medidas 
para atenuar os impactos econômicos da crise. O FED cortou sua taxa básica de juros para próximo a zero e implementou 
um pacote de QE para prover liquidez para mercados. Do lado Fiscal, houve a aprovação de um pacote de 2 trilhões de 
dólares como forma de socorrer a economia americana. A despeito da atuação enfática e rápida de governos e BCs 
globais, a incerteza trazida pelo surto de coronavirus fez com que as expectativas de resultados de empresas fossem 
revistas fortemente para baixo, ao mesmo tempo em que investidores temerosos saíram de ativos de risco como bolsas 
globais para buscar refúgio na liquidez. A desvalorização do Real contribuiu para a performance nominal do fundo. Já a 
gestão ativa, através da escolha dos papéis, fez com que o fundo superasse novamente o desempenho do mercado 
acionário americano, já corrigido pelo câmbio. 

Posicionamento 
Western FIA BDR Nivel I - (Acesse a página do fundo) 

O fundo mantém exposição ao desempenho do mercado acionário americano, com exposição à variação cambial através 
de uma carteira concentrada em BDRs de empresas americanas de grande porte, com potencial de crescimento. A escolha 
dos papéis que compõe a carteira do fundo voltou a adicionar valor ao fundo que se beneficiou da exposição ao setor de 
IT e baixa exposição ao setor de Utilities. 

 

 

Atribuição de Performance 
Western US Index 500 FIM 

No mês de março, os mercados globais apresentaram um aumento significativo de volatilidade por conta do receio dos 
investidores globais sobre as consequências econômicas da piora do surto de Coronavirus. Os números na Europa 
assustaram os investidores que passaram a refletir em preços de ativos uma grande probabilidade de recessão global. 
Como contraponto à essa piora, Governos e Bancos Centrais anunciaram medidas para atenuar os impactos econômicos 
da crise. Entre outros, FED cortou sua taxa básica de juros para próximo a zero e implementou um pacote de compra de 
ativos para suportar os preços desses ativos e prover liquidez para mercados que ficaram disfuncionais. Do lado Fiscal, 
houve a aprovação de um pacote de 2 trilhões de dólares como forma de socorrer a economia americana. A despeito da 
atuação enfática e rápida de governos e BCs globais, a incerteza trazida pelo surto de coronavirus fez com que as 
expectativas de resultados de empresas fossem revistas fortemente para baixo, ao mesmo tempo em que investidores 
temerosos saíram de ativos de risco como bolsas globais para buscar refúgio na liquidez. 

Posicionamento 
Western US Index 500 FIM - (Acesse a página do fundo) 

O fundo mantém exposição ao desempenho do mercado acionário americano, sem exposição à variação cambial e 
capturando boa parte do diferencial de juros. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2642
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2591
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Atribuição de Performance 
Western Macro Strategies FIC FIM IE 

O mês de Março foi marcado por uma forte deterioração da percepção de risco global, impulsionada por receios de uma 
severa recessão causada pelas consequências do surto de Coronavirus que se espalhou globalmente. As medidas de 
restrição a circulação de pessoas, impactando severamente o desempenho econômico de muitas economias relevantes, 
levou os investidores a moverem seus recursos de ativos de risco para ativos considerados mais seguros, como as 
“treasuries” americanas, que apresentaram recuo de suas taxas. Esse movimento intenso levou a uma desvalorização dos 
mercados globais de crédito privado, tanto grau de investimentos quanto grau especulativo e a uma desvalorização forte 
das moedas de países emergentes que também sofreram com os prognósticos de recessão, impactando a estratégia. No 
transcorrer do mês, conforme Governos e BCs anunciaram e implementaram diversas medidas suporte à economia e aos 
mercados, como corte rápido e expressivo de juros, QEs e pacotes fiscais jamais vistos, a estratégia iniciou um período 
de recuperação, que não foi o suficiente para compensar integralmente as perdas do início do mês. 

Posicionamento 
Western Macro Strategies FIC FIM IE 

O fundo mantém posições aplicadas em países emergentes, tanto em taxa de juros como em moedas desses países. Ao 
longo do mês, como forma de controlar o risco da estratégia, houve uma redução dessas exposições e troca de parte 
delas por estruturas com limitação de perdas. Em conjunto com as exposições a crédito privado, IG e HY, essas foram as 
principais fontes de subtração de valor do fundo. A gestão de juros da estratégia adicionou valor ao longo mês, através de 
mudanças táticas no portfolio, inclusive com posições vendidas em juros nos momentos em que as curvas haviam 
recuado de forma exagerada. 
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Disclaimer 

1. 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 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 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. 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. 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. 6. 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. 7. A Ouvidoria da XP Investimentos 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 722 3710. 8. Para maiores informações sobre 
produtos, tabelas de custos operacionais e política de cobrança, favor acessar o nosso site: www.xpi.com.br. 9. 
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 A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE. 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 INFOR_XMAÇÕES COMPLEMENTARES. 10. 
ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE 
DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO. 
 


