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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, 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. 

Por fim, alertamos que esse relatório 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 

 A correção de preços no mercado secundário de debêntures e de letras 

financeiras iniciada em março adentrou o mês de abril, afetando 

principalmente os títulos mais líquidos, que geralmente são os de 

empresas com melhor risco de crédito (“high grade”). Como reflexo, as 

cotas dos fundos com mais exposição a crédito continuaram sofrendo 

até meados do mês, quando passamos a ver uma melhora do mercado, 

mas que foi insuficiente para levar os retornos agregados do período para 

o terreno positivo. 

O índice Idex-JGP CDI, que leva em consideração os preços das 

debêntures mais líquidas do mercado indexadas ao CDI, mostrou que a 

taxa média dos ativos ultrapassou o patamar bastante estressado de 

CDI+5% a.a. no início do mês e, desde então, apresentou um recuo, 

encerrando o período abaixo de CDI+4% a.a., mostrando um alívio na 

pressão vendedora. Dois fatores contribuíram para essa melhora:  

• Novos investidores na ponta compradora, além dos fundos 

dedicados a crédito (fundos multimercados, fundos de ações, tesourarias 

de grandes bancos e de bancos médios); 

• Ações do Banco Central e BNDES, que juntos irão injetar mais de 

R$ 1 trilhão no mercado de crédito direta ou indiretamente.  

Apesar de recente melhora, no entanto, as taxas dos ativos de crédito em geral ainda negociam em patamares 

estressados (taxas atrativas para quem deseje entrar no mercado ou aumentar exposição). Muitos ativos que 

pagavam em torno de CDI+1,00% a.a. agora estão com taxas entre CDI+3,50% e CDI+4,50%, o que leva mesmo 

o carrego líquido dos fundos mais conservadores a patamares interessantes (CDI+1,5% a CDI+2,5%). 

É importante destacar que grande parte das empresas que compõem as carteiras dos fundos de crédito high 

grade está entre as maiores do país – muitas delas listadas na bolsa, inclusive. Após a recessão dos anos de 

2014 a 2016, tais empresas fortaleceram suas operações com redução de custos e alongamento de dívidas, 

estando mais preparadas para enfrentar o período difícil que teremos ao longo dos próximos trimestres. Muitas 

devem ver suas receitas sofrerem significativamente no curto prazo, mas são bem bancarizadas e podem sair 

da crise até mais fortalecidas.  

No caso da classe de crédito “High Yield” (títulos com maior risco de crédito), os fundos dedicados não 

sofreram tanto com o aumento de volatilidade, pois, como explicamos no último mês, os ativos de suas 

carteiras não possuem marcação a mercado tão eficiente quanto a dos títulos mais líquidos negociados pelos 

fundos High Grade. No geral, os fundos dessa classe tiveram retornos positivos, com exceção daqueles com 

mandatos mais flexíveis, que sofreram justamente por terem comprado papeis High Grade, que são menos 

arriscados, mas têm oscilado muito mais no mês a mês. 

Classes de Fundos 
 

▪ Renda Fixa Referenciado 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* 36m milhões 

AF Invest Geraes FIRF CP -1,64% -2,77% 0,87% 4,04% 5,82% 1,28% -3,55% 1.914,9  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 

Atribuição de Performance 

AF Invest Geraes FIRF CP  

Com a remarcação dos ativos, o fundo encerrou o mês de abril com retorno negativo, porém em linha com os seus pares. 
A abertura das taxas, principalmente, dos títulos de instituições financeiras foi favorecida pela crise provocada pelo 
lockdown que estamos passando para conter a propagação da COVID-19. Importante ressaltar que o impacto negativo 
de curto prazo, será compensado por um carrego muito elevado (185% CDI líquido de custos), assim como pelo ganho de 
capital oriundo do fechamento de taxas que ocorrerá com a normalização do mercado.  

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  

Com a incerteza sobre até quando essa pandemia irá perdurar, temos vivenciado um mercado de alta volatilidade. 
Portanto, estamos realizando o hedge do nosso portfólio. Observamos as debêntures negociando no mesmo patamar de 
spread de crédito, independente da duration. Com isso, temos priorizado posições curtas, devido à i) maior previsibilidade 
da capacidade de pagamento das empresas em meio a um cenário incerto de recuperação econômica; ii) redução do risco 
de rolagens futuras que podem impactar significativamente as posições com prazos mais longos e iii) menor exposição 
em risco de mercado e custo de oportunidade. A carteira está concentrada em instituições financeiras e não financeiras, 
que representam cerca de 67% do PL, além de 7% em FIDCs e aproximadamente 30% em ativos com liquidez. 

 

 

 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2692
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* 36m milhões 

ARX Denali FIRF CP -1,56% -1,92% 1,88% - - 1,11% -2,94% 1.298,0  

ARX Denali Icatu Prev FIC FIRF CP -0,39% -1,46% 1,91% - - 1,32% -3,32% 288,5  

ARX Denali XP Seg Prev FIRF CP 0,56% 0,60% - - - 1,56% -1,46% 81,5  

ARX Elbrus Advisory Deb Inc FIC FIM CP -0,16% -2,23% 3,78% - - 5,66% -6,32% 412,2  

ARX Everest Advisory FIC FIRF CP - - - - - - - - 

ARX Hedge Deb Inc FIC FIRF CP -0,53% -0,82% 0,59% - - 1,14% -2,10% 149,5  

ARX Vinson FIRF CP -1,56% -2,65% 1,06% - - 1,33% -3,85% 1.750,9  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06% 0,00% - 

IMA-B 1,31% -5,08% 8,94% 12,21% 11,78% 12,24% -12,68% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 

Atribuição de Performance 

ARX Denali FIRF CP  | ARX Denali Icatu Prev FIC FIRF CP  | ARX Denali XP Seg Prev FIRF CP  | ARX Elbrus 
Advisory Deb Inc FIC FIM CP  | ARX Everest Advisory FIC FIRF CP  | ARX Hedge Deb Inc FIC FIRF CP  | ARX 
Vinson FIRF CP  

Acreditamos que a disfuncionalidade de preços que observamos foi fruto do expressivo movimento de resgates nos 
fundos dedicados a crédito na indústria como um todo. O movimento forçou gestores a venderem ativos para recompor 
o nível de liquidez de suas carteiras pressionando os preços além do que poderia ser considerado como racional. 
Entretanto, já notamos indícios de que esta disfuncionalidade começou a ser corrigida na segunda metade de abril. Por 
um lado, o fluxo de resgates já está ficou mais ameno, reduzindo a pressão da ponta vendedora. Do lado da demanda, 
participantes pouco atuantes no mercado secundário – como fundos multimercados, fundos de ações e bancos – 
entraram na ponta compradora trazendo maior equilíbrio entre oferta e demanda no mercado secundário. 

Posicionamento 

ARX Denali FIRF CP  | ARX Denali Icatu Prev FIC FIRF CP  | ARX Denali XP Seg Prev FIRF CP  | ARX Elbrus 
Advisory Deb Inc FIC FIM CP  | ARX Everest Advisory FIC FIRF CP  | ARX Hedge Deb Inc FIC FIRF CP  | ARX 
Vinson FIRF CP  

Os fundos da ARX atuam apenas no segmento de crédito high grade. São companhias de setores altamente 
regulamentados e defensivos em momentos de crise econômica e/ou que possuem uma posição de destaque e liderança 
dentro de seus respectivos segmentos de atuação, com boa liquidez, passivos alongados, bancabilidade junto às 
principais instituições financeiras e o próprio mercado, forte governança corporativa (muitas são listadas) e margens mais 
elevadas que seus pares. Em suma, são melhor preparadas para atravessarem períodos turbulentos e, inclusive, 
consolidarem ainda mais o próprio market-share. Assim, a despeito do cenário macroeconômico, acreditamos que o risco 
de crédito em nossas carteiras continua baixíssimo e os prêmios de risco excessivamente elevados. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800590
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/31353579000108
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32318938000140
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800667
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800667
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800924
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800618
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800588
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800588
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800590
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/31353579000108
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32318938000140
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800667
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800667
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800924
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800618
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800588
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800588
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Augme Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

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

Augme 45 Advisory FIC FIRF CP 0,14% -1,14% - - - 1,07% -3,05% 51,4  

Augme 45 FIC FIM CP 0,14% -1,11% 3,14% 5,30% 7,01% 1,03% -3,00% 35,2  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 

Atribuição de Performance 

Augme 180 FIM CP 

O mês de abril foi marcado pela continuidade da reprecificação de alguns ativos, tais como LFs, créditos High Yield e 
alguns papeis High Grade que ainda não haviam sido devidamente marcados. Como consequência, nosso book ilíquido 
foi o maior detrator de performance (-341%cdi) ao passo que nosso book líquido entregou 48%cdi. 

Como destaque, aproveitamos o movimento de forte abertura dos spreads para realizar investimento em alguns bonds 
emitidos por Cias Brasileiras, que ajudaram na performance da carteira. Destaques para os bonds de Cemig (2889%cdi), 
Rumo24 (1893%cdi) e Hidrovias do Brasil (2625%cdi). Outros papéis de nosso book líquido também apresentaram 
fechamento dos spreads de crédito, com destaque para Enev22 (2006%cdi) e Elet32 (1413%cdi). 

Outro ponto importante é o forte carrego da carteira (yield do portfolio bruto de custos), de aproximadamente 5,5% acima 
do CDI, associado ao quase término da marcação dos ativos, que nos dá boas perspectivas adiante. 

Posicionamento 

Augme 180 FIM CP 

O cenário político instável, associado aos efeitos da pandemia, tornam o cenário "pós-covid" ainda mais incerto. Por esta 
razão temos privilegiado na carteira posições mais líquidas como debêntures de cias de capital aberto e bonds emitidos 
por cias e bancos brasileiros.  

Como temos dúvidas sobre qual o novo patamar de spread de crédito no qual o mercado se estabilizará, também temos 
aproveitado a melhor liquidez do mercado e vendido gradualmente as posições do portfólio que na nossa visão, atingiram 
um yield não interessante dado o mandato do Augme 180.  

Acrescentamos a isso que o portfólio ilíquido do Augme 180 está bem marcado e o carrego do fundo está em 5,5% acima 
do CDI, o que deve trazer boas perspectivas de retornos adiante. 
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Atribuição de Performance 

Augme 45 Advisory FIC FIRF CP  

O mês de Abril foi marcado pela continuidade da reprecificação de alguns ativos, tais como LFs, créditos High Yield e 
alguns papéis High Grade, que ainda não haviam sido devidamente marcados. Como consequência, nosso book ilíquido 
foi o maior detrator de performance (-389%cdi), ao passo que nosso book líquido entregou 150,64%cdi. 

Como destaque, a reprecificação de alguns papeis líquidos, que começaram a ter demanda de compra, geraram Pnl 
importante no portfolio: Enev22 (2084%cdi); Elet32 (1566% cdi) e ELPLB3 (1158%cdi). Fizemos o investimento em alguns 
bonds emitidos por Cias brasileiras, que geraram ganhos importantes para a carteira, com destaque para Cemig 
(2889%cdi) e Rumo24 (1893%cdi). Outro ponto importante é o forte carrego da carteira (yield do portfolio bruto de custos), 
de aproximadamente 3,17% acima do CDI, associado ao quase término da marcação dos ativos, que nos dá boas 
perspectivas adiante. 

Posicionamento 

Augme 45 Advisory FIC FIRF CP  

O cenário político instável, associado aos efeitos da pandemia, tornam o cenário "pós-covid" ainda mais incerto. Por esta 
razão temos privilegiado na carteira posições mais líquidas como debêntures de cias de capital aberto e liquidez.  

Como temos dúvidas sobre qual o novo patamar de spread de crédito no qual o mercado se estabilizará, também temos 
aproveitado a melhor liquidez do mercado e vendido gradualmente as posições do portfólio que na nossa visão, atingiram 
um yield não interessante dado o mandato do Augme 45.  

Acrescentamos a isso que o portfólio ilíquido do Augme 45 está bem marcado e o carrego do fundo está em 3% acima do 
CDI, o que deve trazer boas perspectivas de retornos adiante. 

 

AZ Quest 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

AZ Quest Altro Advisory FIC FIM CP -0,70% -4,87% - - - 2,11% -6,54% 76,0  

AZ Quest Altro FIC FIM CP -0,70% -4,87% -1,00% 3,21% 5,16% 1,68% -6,54% 964,4  

AZ Quest Deb Inc FIC FIM CP -0,10% -3,42% 2,72% 7,25% 8,19% 5,37% -6,23% 62,3  

Az Quest Luce Ad Prev XP Seg FIRF CP 2,06% 0,32% - - - 1,95% -3,44% 15,7  

AZ Quest Luce Advisory FIC FIRF CP LP -0,10% -5,02% - - - 3,01% -7,88% 32,6  

AZ Quest Luce Advisory Icatu Prev FICFI RF CP 
LP 

-0,36% -4,12% -1,06% 2,83% - 1,86% -6,42% 216,5  

AZ Quest Luce FIC FI RF CP LP -0,11% -5,02% -1,93% 2,31% 4,30% 2,33% -7,91% 2.413,3  

AZ Quest Valore FI RF CP 0,49% -5,38% -2,31% 2,15% 4,31% 2,38% -7,73% 231,4  

AZ Quest Yield FIC FI RF LP 0,33% 1,60% 8,66% 6,86% 7,32% 2,25% -4,45% 227,9  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06% 0,00% - 

IMA-B 1,31% -5,08% 8,94% 12,21% 11,78% 12,24% -12,68% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800727
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800727
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Atribuição de Performance 

AZ Quest Yield FIC FI RF LP  

O AZ Quest Yield apresentou performance positiva de 0,33%. Mantivemos uma posição aplicada em juros nominais no 
Brasil, acreditando na reação do BC à depressão econômica com novos cortes na Selic, trazendo ganhos ao fundo, já que 
as curvas mostraram queda e aumento da inclinação, diante de queda nas expectativas de inflação em ambiente de 
elevação do risco fiscal. 

Posicionamento 

AZ Quest Yield FIC FI RF LP  

Temos posições concentradas na parte curta da curva de juros ate meados de 2021. 

Atribuição de Performance 

AZ Quest Valore FI RF CP  

O AZ Quest Valore teve um rendimento de +0,49% no mês de abril, resultado acima da rentabilidade-alvo de longo prazo 
pensada para o fundo, já recuperando parte do resultado do mês anterior. A estratégia debêntures em CDI foi o destaque 
positivo no mês, o conjunto de medidas adotadas pelo Banco Central começou a surtir efeito e retomou a funcionalidade 
do mercado de crédito. 

Posicionamento 

AZ Quest Valore FI RF CP  

O Fundo está 90% alocado. Deste total, 73% alocado em debêntures; são 16 setores, com destaque para os setores de 
Rodovias, Bancos e Elétricas. 

Atribuição de Performance 

AZ Quest Luce FIC FI RF CP LP  

O AZ Quest Luce teve um rendimento de -0,11% no mês de abril, resultado bastante abaixo da rentabilidade-alvo de longo 
prazo pensada para o fundo, contudo já mostrando uma recuperação. As estratégias de FIDC e LFSN foram os principais 
detratores de resultado no mês, ainda devido ao aumento do spread de crédito decorrente da crise do COVID-19. Contudo, 
o conjunto de medidas adotadas pelo Banco Central começou a surtir efeito e retomou a funcionalidade do mercado de 
crédito. 

Posicionamento 

AZ Quest Luce FIC FI RF CP LP  

O Fundo está 72% alocado. Deste total, 85% alocado em debêntures; são 17 setores, com destaque para os setores de 
Elétricas, Rodovias e Saneamento. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2515
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2515
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=2676
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2732
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2732
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Atribuição de Performance 

AZ Quest Luce Advisory FIC FIRF CP LP  

O AZ Quest Luce Advisory teve um rendimento de -0,10% no mês de abril, resultado bastante abaixo da rentabilidade-alvo 
de longo prazo pensada para o fundo, contudo já mostrando uma recuperação. As estratégias de FIDC e LFSN foram os 
principais detratores de resultado no mês, ainda devido ao aumento do spread de crédito decorrente da crise do COVID-
19. Contudo, o conjunto de medidas adotadas pelo Banco Central começou a surtir efeito e retomou a funcionalidade do 
mercado de crédito. 

Posicionamento 

AZ Quest Luce Advisory FIC FIRF CP LP  

O Fundo está 72% alocado. Deste total, 85% alocado em debêntures; são 17 setores, com destaque para os setores de 
Elétricas, Rodovias e Saneamento. 

Atribuição de Performance 

AZ Quest Luce Advisory Icatu Prev FICFI RF CP LP  

O AZ Quest Luce Advisory Icatu Prev teve um rendimento de -0,36% no mês de abril, resultado bastante abaixo da 
rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo, contudo já mostrando uma recuperação. As estratégias de LFSN 
e FIDC foram os principais detratores de resultado no mês, ainda devido ao aumento do spread de crédito decorrente da 
crise do COVID-19. Contudo, o conjunto de medidas adotadas pelo Banco Central começou a surtir efeito e retomou a 
funcionalidade do mercado de crédito. 

Posicionamento 

AZ Quest Luce Advisory Icatu Prev FICFI RF CP LP  

O Fundo está 67% alocado. Deste total, 83% alocado em debêntures; são 15 setores, com destaque para os setores de 
Rodovias, Elétricas e Bancos. 

Atribuição de Performance 

AZ Quest Deb Inc FIC FIM CP  

O AZ Quest Debentures Incentivadas teve um rendimento de -0,10% no mês de abril, resultado abaixo do IMA-B5 (-0,49%). 
A diferença foi devido a abertura dos spreads de crédito ocorrida ao longo do mês, decorrente da crise do COVID-19. 

Posicionamento 

AZ Quest Deb Inc FIC FIM CP  

O Fundo está 92% alocado, sendo em debêntures de 4 setores: Elétricas, Rodovias, Portos e Distribuição de Gás. 

 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800817
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800817
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29562424000121
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29562424000121
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800888
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800888
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Atribuição de Performance 

AZ Quest Altro FIC FIM CP  

No mês de abril, o fundo AZ Quest Altro teve um rendimento de -0,70%, resultado bastante abaixo da rentabilidade-alvo de 
longo prazo pensada para o fundo, contudo já mostrando uma recuperação. As estratégias de LFSN e FIDC foram os 
principais detratores de resultado no mês, ainda devido ao aumento do spread de crédito decorrente da crise do COVID-
19. Contudo, o conjunto de medidas adotadas pelo Banco Central começou a surtir efeito e retomou a funcionalidade do 
mercado de crédito. 

Posicionamento 

AZ Quest Altro FIC FIM CP  

O Fundo está 78% alocado. Deste total, 74% alocado em debêntures; são 19 setores, com destaque para os setores de 
Rodovias, Elétricas e Aluguel de Carros. 

Atribuição de Performance 

AZ Quest Altro Advisory FIC FIM CP  

No mês de abril, o fundo AZ Quest Altro Advisory teve um rendimento de -0,70%, resultado bastante abaixo da 
rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo, contudo já mostrando uma recuperação. As estratégias de LFSN 
e FIDC foram os principais detratores de resultado no mês, ainda devido ao aumento do spread de crédito decorrente da 
crise do COVID-19. Contudo, o conjunto de medidas adotadas pelo Banco Central começou a surtir efeito e retomou a 
funcionalidade do mercado de crédito. 

Posicionamento 

AZ Quest Altro Advisory FIC FIM CP  

O Fundo está 78% alocado. Deste total, 74% alocado em debêntures; são 19 setores, com destaque para os setores de 
Rodovias, Elétricas e Aluguel de Carros. 

Atribuição de Performance 

Az Quest Luce Ad Prev XP Seg FIRF CP  

Fundo com menos de 6 meses. 

Posicionamento 

Az Quest Luce Ad Prev XP Seg FIRF CP  

O Fundo está 58% alocado. Deste total, 96% alocado em debêntures; são 9 setores, com destaque para os setores de 
Elétricas, Rodovias e Saneamento. 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2733
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2733
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800802
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800802
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32847001000162
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32847001000162
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BNP Paribas Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

BNP Paribas FI Infra Deb Incs RF 1,24% -2,23% 4,03% 7,95% 8,57% 7,32% -8,35% 470,3  

BNP Paribas Inflação FI RF 1,44% -5,44% 9,05% 12,10% 11,62% 13,60% -13,75% 307,3  

BNP Paribas Match DI Ref CP -0,15% 0,72% 4,37% 5,26% 6,16% 0,32% -0,31% 1.247,8  

BNP Paribas RF FI RF 0,56% 0,18% 4,82% 5,37% 6,41% 1,55% -1,56% 350,6  

BNP Paribas Rubi FIC FIRF CP -0,29% -2,18% 1,33% 4,17% 5,65% 1,18% -3,54% 998,3  

BNP Paribas Targus FIC FI RF CP 0,13% -0,53% 2,97% 4,66% 5,79% 0,69% -1,83% 622,9  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06% 0,00% - 

IMA-B 1,31% -5,08% 8,94% 12,21% 11,78% 12,24% -12,68% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 

Atribuição de Performance 

BNP Paribas RF FI RF  

O fundo teve retorno positivo e superior ao CDI, recuperando o campo positivo na rentabilidade do ano.  

Tivemos a devolução de uma parcela da performance negativa observada no mês anterior. Entretanto, o mercado ainda 
está muito volátil e dependente da evolução do covid-19.  

 

Posicionamento 

BNP Paribas RF FI RF  

Manteremos posições nas parcelas curta e intermediária da curva de juros, pois temos maior visibilidade através das 
atuações do Banco Central. Ainda esperamos reduções adicionais na taxa básica de juros. 

Manteremos nossa posição de aproximadamente 35% em ativos de crédito privado. 

Atribuição de Performance 

BNP Paribas FI Infra Deb Incs RF  

O fundo teve desempenho positivo e superior ao benchmark no mês. Após a explosão inicial nos ativos de risco, tivemos 
a devolução de uma parcela da performance negativa do mês anterior. Além da estabilização dos spreads de crédito 
observada na segunda metade do mês, tivemos a melhora na curva de juros real. Entretanto, o mercado ainda está muito 
volátil e dependente da evolução do covid-19. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800456
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800456
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800935
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Posicionamento 

BNP Paribas FI Infra Deb Incs RF  

Manteremos nossa carteira bem diversificada nos setores e nas empresas e com uma posição maior em caixa. 
Aguardaremos melhora na estabilização para tomar decisões no mercado secundário.  

Atribuição de Performance 

BNP Paribas Match DI Ref CP  

O Fundo teve desempenho negativo no mês. Mesmo com uma carteira composta apenas de Bancos de primeira linha, a 
rentabilidade foi prejudicada pela remarcação dos spreads de crédito realizada pela administradora do fundo. Essa 
atualização de preços foi mais tardia e pegou, principalmente, a primeira quinzena de abril. 

Posicionamento 

BNP Paribas Match DI Ref CP  

Manteremos alocação na casa de 90% em instituições financeiras de primeira linha, CDBs e Letras Financeiras. Cabe 
ressaltar que essa remarcação melhora o carregamento do fundo. 

Atribuição de Performance 

BNP Paribas Rubi FIC FIRF CP  

O fundo teve desempenho negativo no mês. A primeira quinzena de abril foi primordial para a rentabilidade negativa, 
refletindo ainda os piores momentos do mercado de crédito causado pelo covid-19. Na segunda metade do mês podemos 
observar a estabilização dos spreads e a melhora na liquidez no mercado secundário. Tais movimentos recuperaram parte 
da performance, mas não foram suficientes para alcançar o campo positivo da cota 

Posicionamento 

BNP Paribas Rubi FIC FIRF CP  

Manteremos nossa alocação de caixa devido a menor visibilidade do cenário e estamos confortáveis com o nível de 
alocação em ativos. Cabe ressaltar que a estabilização dos spreads possibilita um melhor carregamento no fundo. 

Atribuição de Performance 

BNP Paribas Inflação FI RF  

O fundo teve retorno positivo e superior ao IMA-B. Após a explosão inicial nos ativos de risco, tivemos a devolução de uma 
parcela da performance negativa observada no mês anterior. Apesar da recuperação, o mercado ainda está muito volátil 
e dependente da evolução do covid-19. No cenário interno temos também a preocupação com o desenvolvimento das 
investigações da Procuradoria Geral da República sobre o Presidente Bolsonaro. 

Posicionamento 

BNP Paribas Inflação FI RF  

Manteremos posições nas parcelas curta e intermediária da curva de juros, pois temos maior visibilidade através das 
atuações do Banco Central. Ainda esperamos reduções adicionais na taxa básica de juros. 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800935
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2149
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2149
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800690
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800690
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=800457
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Bradesco Asset 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Bradesco Asset FIC FIRF CP LP Plus -0,63% -0,90% - - - 1,09% -2,01% 10,9  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 

Atribuição de Performance 

Bradesco Asset FIC FIRF CP LP Plus  

O Fundo Bradesco CP Plus foi impactado negativamente pela abertura nos spreads de crédito tanto em debêntures, pela 
negociação do secundário, quanto em letras financeiras, que foram impactadas pelas novas emissões por parte dos 
bancos para reforçar o caixa dutante essa crise. 

Posicionamento 

Bradesco Asset FIC FIRF CP LP Plus  

Devido ao cenário incerto e muito fraco de novas emissões, não estamos realizando grandes movimentos no fundo, devido 
a necessidade de liquidez que momentos como este exigem. 

 

Brasil Plural 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Brasil Plural Crédito Corporativo II FIC FIRF CP LP -1,45% -5,60% -2,29% 2,29% 4,47% 2,00% -7,38% 382,4  

Brasil Plural High Yield FI RF CP -0,53% -0,98% 2,52% 4,43% 5,71% 0,68% -2,15% 266,9  

Brasil Plural Prev CP FIC FIRF 0,07% -3,06% -0,14% 2,95% 4,73% 1,60% -5,41% 48,7  

Brasil Plural Yield FI Ref DI 0,21% 0,94% 4,52% 5,31% 6,25% 0,13% -0,13% 229,3  

SulAmérica Brasil Plural FIC FIRF CP -0,14% -2,63% 0,31% 3,11% 4,88% 1,36% -4,45% 71,2  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800868
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 High Yield FI RF CP  | SulAmérica Brasil Plural FIC FIRF CP  | Brasil Plural Prev CP FIC FIRF  | Brasil 
Plural Yield FI Ref DI  | Brasil Plural Crédito Corporativo II FIC FIRF CP LP  

Em relação aos impactos do coronavirus na performance dos fundos de crédito privado, podemos dizer que o mês de 
março e a primeira metade de abril foram os piores momentos. Na segunda metade de abril, já foi possível notar uma 
melhora na rentabilidade dos fundos da classe por conta da volta da maioria dos spreads de crédito dos níveis atingindos 
durante o pior momento. 

Além disso, houve uma estabilização no fluxo de resgates nos fundos de crédito privado, diminuindo a pressão sobre os 
gestores para vender ativos e, em relação a liquidez no mercado secundário, após medidas do BC e a entrada de novos 
players, houve uma melhora considerável. 

Por fim, temos confiança na solidez e qualidade dos emissores que fazem parte da carteira para enfrentar o momento 
turbulento que estamos passando. 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 atrativas historicamente. 

Posicionamento 

Brasil Plural High Yield FI RF CP  

Nesse mês fomos muito ativos no mercado secundário para ajustar nossas posições para o cenário: Zeramos Vamos 
Locações, Petrobras, Natura, Movida, Nubank, Banco GMAC e Banco Alfa, diminuímos Light, MRV, Lojas Americanas, 
Banco Daycoval, Copel, Minerva e aumentamos CPFL, Banco RCI e Banco Volkswagen. 

O fundo encontrasse atualmente alocado em 24,77% em ativos de crédito privado (17,05% em debêntures e 7,72% em 
CDBs/letras financeiras), sendo 24,77% indexados ao CDI e 75,23% em caixa. Não temos LFSN ou LFSC no fundo. 

A duration do portfólio é de 1,80 ano e da parcela alocada em crédito privado é de 1,75 anos. 

Posicionamento 

SulAmérica Brasil Plural FIC FIRF CP  

Nesse mês fomos muito ativos no mercado secundário para ajustar nossas posições para o cenário: Zeramos Sonae 
Sierra, Banco Daycoval, diminuímos Unidas, Multiplan, Localiza, Vamos Locações, Ecorodovias, Taesa, e Natura. 

O fundo encontrasse atualmente alocado em 39,17% em ativos de crédito privado (33,06% em debêntures e 6,11% em 
letras financeiras), sendo 7,78% indexados ao IPCA, 31,40% indexados ao CDI e 60,83% em caixa. A parcela em IPCA está 
no momento com 87,86% 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 3,37 anos e da parcela alocada em crédito privado é de 3,16 anos. 

Posicionamento 

Brasil Plural Prev CP FIC FIRF  

Nesse mês fomos muito ativos no mercado secundário para ajustar nossas posições para o cenário: Zeramos SmartFit, 
Cogna e Light, diminuímos Banco Daycoval, Nubank, Vamos Locações, Banco C6, Petrobras, Saneago, Localiza, Unidas, 
Movida, LM Frotas e Minerva.  

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=6650
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/23502671000156
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=3567
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=3567
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=7436
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=6650
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/23502671000156
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/23263359000157
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O fundo encontrasse atualmente alocado em 57,68% em ativos de crédito privado (48,50% em debêntures, 2,40% em 
FIDCs e 6,78% em CDBs/letras financeiras), sendo 57,68% indexados ao CDI e 42,32% em caixa. Não temos LFSN ou LFSC 
no fundo. A duration do portfólio é de 1,68 ano e da parcela alocada em crédito privado é de 2,87 anos. 

Posicionamento 

Brasil Plural Yield FI Ref DI  

Nesse mês fomos muito ativos no mercado secundário para ajustar nossas posições para o cenário: Zeramos Natura, 
Lojas Americanas, Localiza, Eletropaulo, Copel, Banco Votorantim, Banco Daycoval, Banco Bradesco e Banco ABC.  

O fundo encontrasse atualmente alocado em 1,06% em ativos de crédito privado (1,06% em debêntures), sendo 1,06% 
indexados ao CDI e 98,94% em caixa. Não temos LFSN ou LFSC no fundo. 

A duration do portfólio é de 1,38 ano e da parcela alocada em crédito privado é de 1,26 ano. 

Posicionamento 

Brasil Plural Crédito Corporativo II FIC FIRF CP LP  

Nesse mês fomos muito ativos no mercado secundário para ajustar nossas posições para o cenário: Zeramos Banco 
Votorantim, SmartFit, Multiplan, FIDC Universitário, FIDC Contour Global, Eletropaulo e BR Malls, diminuímos Banco C6, 
Nubank, Movida, Copel, Ecorodovias, Vamos, LM Frotas, Natura, Petrobras, Unidas, MRV, Energisa, Minerva, Localiza, FIDC 
Red Real, Saneago, Irani, Maestro, Algar, CCP, Eletrobras e Tenda, e aumentamos AES Tietê. 

O fundo encontrasse atualmente alocado em 47,22% em ativos de crédito privado (40,31% em debêntures, 3,16% em 
FIDCs e 3,75% em CDBs/letras financeiras), sendo 47,22% indexados ao CDI e 52,78% em caixa. Não temos LFSN ou LFSC 
no fundo. 

A duration do portfólio é de 1,43 ano e da parcela alocada em crédito privado é de 2,83 anos. 

 

BTG Pactual 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

BTG Pactual ANS RF FIRF CP -2,56% -4,59% -1,32% 2,96% 5,15% 1,50% -5,39% 679,9  

BTG Pactual Crédito Corporativo I FIC FI RF CP -2,87% -5,00% -1,81% 2,75% 4,92% 1,54% -5,70% 899,5  

BTG Pactual Tesouro IPCA Curto FIRF 0,47% -0,18% 8,43% 9,07% 9,82% 4,94% -5,40% 588,9  

BTG Pactual Yield DI FI Ref CP -2,89% -4,16% -0,96% 2,66% 4,50% 1,58% -4,98% 1.517,0  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06% 0,00% - 

IMA-B 1,31% -5,08% 8,94% 12,21% 11,78% 12,24% -12,68% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=3567
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=7436
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Atribuição de Performance 

BTG Pactual ANS RF FIRF CP | BTG Pactual Crédito Corporativo I FIC FI RF CP 

Neste mês tivemos uma piora do cenário local como um todo. No momento temos um agravamento da doença e uma 
extensão das medidas de isolamento social, o que resulta em revisões negativas para as projeções de retomada 
econômica e consequentemente do PIB. Também observamos maior turbulência política, culminando na saída dos 
ministros da Saúde (Luiz Henrique Mandetta) e da Justiça (Sérgio Moro) após atritos com o presidente, bem como 
algumas divergências entre os ministérios da Economia e da Infraestrutura.   

O mercado de crédito local reagiu negativamente à evolução dos fatores de risco mencionados acima, resultando em um 
aumento relevante dos spreads de crédito dos ativos. Os fluxos financeiros mostraram sinais de estabilização na segunda 
quinzena do mês, conforme fundos multimercado e tesourarias intensificaram compras de papéis fortemente 
descontados, estes últimos em parte estimulados pelo programa do Bacen de compra de títulos lastreados em crédito 
privado. Como comentamos mês passado, esperávamos que essa estabilização de preços ocorresse conforme o 
mercado tivesse restabelecida uma liquidez mínima.  

 

Posicionamento 

BTG Pactual ANS RF FIRF CP | BTG Pactual Crédito Corporativo I FIC FI RF CP 

Nossa estratégia de crédito corporativo foi negativamente impactada pelos eventos aqui já mencionados. Ao longo do 
mês tivemos uma piora nos spreads dos ativos, bem como remarcações de preço importantes, promovidas pela nossa 
Administradora, que afetaram nossas posições em letras financeiras. No final do mês observamos uma melhora marginal 
do mercado, apontando para uma estabilização. Seguimos monitorando atentamente a saúde financeira das empresas 
da nossa carteira e acreditamos que os preços dos ativos devam se recuperar ao longo dos próximos meses, o que traria 
retornos para o fundo acima do seu carrego devido ao ganho de capital da marcação a mercado. Vale ressaltar que 
atualmente o carrego do fundo já está bem elevado, acima de 160% do CDI. 

 

CA Indosuez 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

CA Indosuez Agilité FIRF CP -2,98% -5,09% -2,26% 2,19% 4,39% 1,68% -6,13% 601,8  

CA Indosuez Debêntures Incentivadas CP FIC FIM 1,96% -4,15% 4,80% 8,92% 9,71% 11,62% -12,87% 1.394,4  

CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP -1,47% -2,35% 0,71% 3,52% 5,07% 0,95% -3,14% 524,3  

CA Indosuez Grand Vitesse FIRF CP -1,95% -5,21% -2,03% - - 1,69% -6,28% 230,5  

CA Indosuez Prev FIRF Ref DI CP -2,24% -4,14% -1,47% 2,44% 4,33% 1,41% -5,11% 649,7  

CA Indosuez Vitesse FIRF CP -2,42% -5,54% -2,67% 2,24% 4,55% 1,76% -6,64% 1.433,2  

Zurich CA Indosuez FIRF CP -2,64% -5,38% -2,71% 1,72% - 1,65% -6,19% 66,9  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06% 0,00% - 

IMA-B 1,31% -5,08% 8,94% 12,21% 11,78% 12,24% -12,68% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 
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Atribuição de Performance 

Zurich CA Indosuez FIRF CP  

A indústria de fundos de crédito privado apresentou um comportamento totalmente adverso às expectativas, 
principalmente pela disfuncionalidade de liquidez no mercado secundário. O fundo CA Indosuez Zurich encerrarou o mês, 
novamente, com uma performance nominalmente negativa. A taxa de retorno contratada (carrego) está próximo CDI 
+2,00%a.a. e a duration (prazo médio de exposição a variação de preço) em aproximadamente 2,4 anos. A melhora do 
comportamento da curva de juros, que impactou negativamente a precificação dos ativos mais longos no mês de Março, 
teve uma contribuição marginalmente positiva em Abril. 

Posicionamento 

Zurich CA Indosuez FIRF CP  | CA Indosuez Vitesse FIRF CP  | CA Indosuez Prev FIRF Ref DI CP  | CA Indosuez 
Grand Vitesse FIRF CP  | CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP  | CA Indosuez Agilité FIRF CP  | CA Indosuez 
Debêntures Incentivadas CP FIC FIM  

Após uma normalização da liquidez, dificilmente teremos o mesmo perfil de mercado que presenciamos nos últimos anos. 
Durante o processo de resgates, mantivemos em carteira somente os emissores que consideramos que sairão do outro 
lado da crise sem problemas em relação ao endividamento e que possuem um perfil de liquidez diferenciado. Além disso, 
mativemos o perfil de duration da carteira no intuito de capturar, de maneira responsável, boa parte do ajuste de 
precificação que deverá ocorrer com a atuação do Banco Central no mercado secundário, assim como observamos em 
outras economias (EUA e Europa).  

Atribuição de Performance 

CA Indosuez Vitesse FIRF CP  

A indústria de fundos de crédito privado apresentou um comportamento totalmente adverso às expectativas, 
principalmente pela disfuncionalidade de liquidez no mercado secundário. O fundo CA Indosuez Vitesse encerrarou o mês, 
novamente, com uma performance nominalmente negativa. A taxa de retorno contratada (carrego) está próximo CDI 
+2,70%a.a. e a duration (prazo médio de exposição a variação de preço) em aproximadamente 2,8 anos. A melhora do 
comportamento da curva de juros, que impactou negativamente a precificação dos ativos mais longos no mês de Março, 
teve uma contribuição marginalmente positiva em Abril. 

Atribuição de Performance 

CA Indosuez Prev FIRF Ref DI CP  

A indústria de fundos de crédito privado apresentou um comportamento totalmente adverso às expectativas, 
principalmente pela disfuncionalidade de liquidez no mercado secundário. O fundo CA Indosuez Previdencia encerrarou o 
mês, novamente, com uma performance nominalmente negativa. A taxa de retorno contratada (carrego) está próximo CDI 
+2,50%a.a. e a duration (prazo médio de exposição a variação de preço) em aproximadamente 2,4 anos. A melhora do 
comportamento da curva de juros, que impactou negativamente a precificação dos ativos mais longos no mês de Março, 
teve uma contribuição marginalmente positiva em Abril. 

Atribuição de Performance 

CA Indosuez Grand Vitesse FIRF CP  

A indústria de fundos de crédito privado apresentou um comportamento totalmente adverso às expectativas, 
principalmente pela disfuncionalidade de liquidez no mercado secundário. O fundo CA Indosuez Grand Vitesse encerrarou 
o mês, novamente, com uma performance nominalmente negativa.  

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/23714011000139
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/23714011000139
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2292
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/12796193000118
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800670
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800670
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2289
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2748
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2724
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2724
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2292
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/12796193000118
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800670
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A taxa de retorno contratada (carrego) está próximo CDI +2,60%a.a. e a duration (prazo médio de exposição a variação de 
preço) em aproximadamente 2,8 anos. A melhora do comportamento da curva de juros, que impactou negativamente a 
precificação dos ativos mais longos no mês de Março, teve uma contribuição marginalmente positiva em Abril. 

Atribuição de Performance 

CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP  

A indústria de fundos de crédito privado apresentou um comportamento totalmente adverso às expectativas, 
principalmente pela disfuncionalidade de liquidez no mercado secundário. O fundo CA Indosuez DI Master encerrarou o 
mês, novamente, com uma performance nominalmente negativa. A taxa de retorno contratada (carrego) está próximo CDI 
+1,00%a.a. e a duration (prazo médio de exposição a variação de preço) em aproximadamente 2 anos. A melhora do 
comportamento da curva de juros, que impactou negativamente a precificação dos ativos mais longos no mês de Março, 
teve uma contribuição marginalmente positiva em Abril. 

Atribuição de Performance 

CA Indosuez Agilité FIRF CP  

A indústria de fundos de crédito privado apresentou um comportamento totalmente adverso às expectativas, 
principalmente pela disfuncionalidade de liquidez no mercado secundário. O fundo CA Indosuez Agilite encerrarou o mês, 
novamente, com uma performance nominalmente negativa. A taxa de retorno contratada (carrego) está próximo CDI 
+2,50%a.a. e a duration (prazo médio de exposição a variação de preço) em aproximadamente 2,4 anos. A melhora do 
comportamento da curva de juros, que impactou negativamente a precificação dos ativos mais longos no mês de Março, 
teve uma contribuição marginalmente positiva em Abril. 

Atribuição de Performance 

CA Indosuez Debêntures Incentivadas CP FIC FIM  

A indústria de fundos de crédito privado apresentou um comportamento totalmente adverso às expectativas, 
principalmente pela disfuncionalidade de liquidez no mercado secundário. Mesmo assim, O fundo CA Indosuez 
Debentures Incentivadas encerrarou o mês com uma performance positiva, voltando a superar o benchmark IMAB-5. A 
taxa de retorno contratada (carrego) está próxima de IPCA+3,94 (prêmio de crédito de aproximadamente 1,06%a.a.). A 
melhora do comportamento da curva de juros, que impactou negativamente a precificação dos ativos mais longos no mês 
de Março, foi a principal contribuição positiva em Abril. 

 

Canvas Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Canvas High Yield Advisory FIC FIM - - - - - - - - 

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2289
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2748
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2724
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Atribuição de Performance 

Canvas High Yield Advisory FIC FIM 

O fundo Canvas High Yield fechou o mês de abril com um resultado de 0.70% (ou 233% do CDI). 

Atualmente a carteira de crédito está com um carrego médio de CDI + 4.20%. Isso não considera potencial de fechamento 
de taxa de alguns papéis, que hoje estão sendo negociados significativamente abaixo do par. 

Posicionamento 

Canvas High Yield Advisory FIC FIM 

A carteira está bastante defensiva, alocada em nomes de relativamente baixo risco de crédito e carrego adequado ao 
presente momento.Alocamos em papéis emitidos por bancos de primeira linha que foram negociado no mercado 
secundário com taxas superiores a CDI + 3%.Foco da carteira no momento é comprar papeis high grade com preços de 
high yield.  

 

Capitania Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Capitânia Premium FIC FIRF CP -1,13% -1,58% 3,71% 5,03% 6,48% 1,59% -3,10% 303,3  

Capitânia Prev Advisory XP Seg FI RF CP -0,14% -0,97% 4,92% - - 1,63% -2,55% 630,8  

Capitânia Previdence Advisory Icatu FIRF CP -0,38% 0,17% 4,13% 5,61% 6,80% 1,03% -1,45% 1.659,7  

Capitânia TOP CP FIC FI RF -2,71% -3,58% 0,89% 3,81% 5,26% 1,99% -4,43% 257,0  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Capitânia Premium FIC FIRF CP  | Capitânia Prev Advisory XP Seg FI RF CP  | Capitânia Previdence Advisory 
Icatu FIRF CP  | Capitânia TOP CP FIC FI RF  

Em abril o mercado de crédito local apresentou uma leve recuperação, com os índices Idex e IDA-DI fechando o mês com 
resultados positivos. O destaque do fundo ficou para as aquisições mais recentes, aproveitando o estresse para comprar 
bons ativos a taxas atrativas, caso das debêntures de Eneva, Cyrela CCP e Algar Telecom que apresentaram retornos de 
6,5%, 4,7% e 4,4% no mês respectivamente. Como pontos negativos tivemos a marcação das debêntures de Restoque 
(~1% do fundo) que como todas as varejistas viu uma queda de receita de curto prazo com o fechamento de suas lojas 
físicas. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=7806
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32319658000157
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/26498249000162
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=6306
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Posicionamento 

Capitânia Premium FIC FIRF CP  | Capitânia Prev Advisory XP Seg FI RF CP  | Capitânia Previdence Advisory 
Icatu FIRF CP  | Capitânia TOP CP FIC FI RF  

O giro da carteira ao longo do mês continuou intenso (~20% do fundo), com a gestão aproveitando oportunidades de 
arbitragens vendendo debêntures incentivadas, que tiveram um ajuste de taxa bem menor e comprando debêntures dos 
mesmos emissores com descontos de até 15% (dos preços praticados em janeiro), essa capacidade de atuação faz com 
que os fundo tenha sofrido menos ao longo dos últimos meses e deve se beneficiar da normalização junto com o resto 
do mercado. Os setores mais relevantes na carteira são de infraestrutura e utilities que na grande maioria contam com 
contratos de longo prazo e relativa estabilidade de fluxo de caixa. 

Compass 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Compass FIC FIRF CP LP - - - - - - - - 

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Compass FIC FIRF CP LP  

Abril foi o mês do início da recuperação para os investimentos em crédito privado. O mês começou em ritmo de queda 
em linha com os últimos dias de março ainda com grande pressão de liquidez devido aos fortes resgates na industria, 
porém ao longo das semanas o mercado de crédito não apenas estabilizou mas recuperou com fechamento de spreads 
à espera da atuação do Banco Central no mercado secundário, previsto para maio. O fundo se diferenciou da média da 
indústria principalmente por um portfólio resiliente, líquido, focado no credit picking e convicção nas melhores ideias, além 
de ter menos alocação que o mercado em FIDCs e papéis denominados em percentual do CDI. Esta flexibilidade na 
construção do portfólio nos permitiu aproveitar as maiores assimetrias no mercado secundário e evitar alguns riscos 
decorrentes do cenário macro. Continuamos vendo um perfil de risco/retorno atrativo para a classe, com emissores em 
boa posição de liquidez além de grande acesso à linhas de crédito pagando prêmios muito atrativos mesmo com baixa 
alavancagem. Entretanto o diferencial nos próximos meses continuará sendo a seleção ativa de emissores, sempre 
visando minimizar o risco de default. 

Posicionamento 

Compass FIC FIRF CP LP  

Seguimos focados na filosofia bottom up na construção do portfólio, com grande peso para resiliência dos negócios e 
liquidez. O portfólio está com carrego líquido atrativo, acima do CDI com 60% alocado em debêntures com grande liquidez 
no mercado secundário e spreads fixos acima do CDI, blindando o portfólio da volatilidade decorrente de variações na 
curva pré, como ocorre nos papéis indexados ao percentual do CDI ao mesmo tempo em que mantém o posicionamento 
para capturar a recuperação nos próximos meses. Atualmente as maiores posições do portfólio se encontram nos setores 
de energia elétrica, locação de veículos, consumo básico e rodovias, sem nenhuma posição em FIDC. Os 40% restantes 
estão em caixa (LFTs) para seguir buscando ativamente boas oportunidades sem prejudicar a liquidez. 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=7806
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32319658000157
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/26498249000162
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=6306
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800937
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800937
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Daycoval Asset 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Daycoval Classic FIRF CP -0,58% -1,37% 2,30% 4,59% 5,95% 0,86% -2,54% 838,6  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Daycoval Classic FIRF CP  

Os fundos de crédito privado,que foram importantes recentemente como fonte de recursos local p/ empresas e bancos 
se financiarem, vêm sofrendo um ajuste significativo na sua rentabilidade.Parte dessa correção de taxas é justificada pelo 
aumento das incertezas em relação à atividade econômica e seus impactos em face das medidas adotadas para atenuar 
a crise.Outra parte e talvez a principal deriva da necessidade de venda de títulos, p/ os que buscam liquidez a qualquer 
custo,levando à prática de taxas distorcidas até que esses papéis encontrem compradores.A autorização dada pelo Banco 
Central p/ empréstimos dos bancos com garantia em debentures e a aprovação do Congresso p/ que o Banco Central 
possa atuar no mercado secundário trazem a liquidez necessária p/ que o mercado ajuste as taxas a níveis mais realistas. 
Omês começou a ocorrer a reversão dessa distorção nas taxas das debentures,que passaram a contribuir positivamente 
para o fundo,compensando o impacto causado pela remarcação das taxas LFs.Com todo esse movimento de alta de 
taxas nos últ. 2 meses, a carteira do fundo tem a relação risco retorno atrativa já que essa forte variação não reflete os 
bons fundamentos de credito. 

Posicionamento 

Daycoval Classic FIRF CP  

Alocação em operações de crédito situando-se na faixa de 78% do portfólio,sendo 32% em debentures e NP 15% em FIDCs 
e o restante em LFs e CDBs,e uma liquidez confortável em títulos públicos e privados com liquidez diária.A volatilidade 
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 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. Este mês adquirimos para a carteira ativos líquidos menos suscetíveis às turbulências 
causadas por essa crise, buscando oferecer rentabilidade compatível com o objetivo da aplicação. 

 

 

 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2365
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2365
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DLM Invista 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

DLM Conservador Advisory Icatu Prev FIRF CP -2,41% -4,63% -1,82% - - 2,37% -6,11% 32,4  

DLM Conservador XP Seg Prev FI RF -1,78% -4,33% -1,06% - - 1,63% -5,39% 3,9  

DLM Deb Inc FIRF CP 0,42% -0,75% -1,11% - - 1,65% -3,34% 82,4  

DLM Hedge Conservador FIM -1,30% -1,59% 1,90% 4,29% 5,74% 1,14% -2,83% 289,7  

DLM Hedge Conservador II FIRF CP -2,55% -3,86% -0,64% 3,17% 5,10% 1,97% -5,15% 706,4  

DLM Premium 30 FIRF CP LP -2,54% -5,34% -2,54% 2,15% - 2,51% -6,88% 616,7  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

DLM Deb Inc FIRF CP  

Por se tratarem de investimentos essenciais à economia e pela 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. 
Nesse fundo, 70% da carteira de crédito atual é composta por ativos dos setor de energia. Assim, o conforto com o risco 
de crédito é grande, principalmente quando se trata de companhias de geração e transmissão de energia. Ao longo do 
mês de abril, os ativos incentivados se mostraram mais resilientes no mercado secundário, com menor volatilidade dos 
prêmios de risco. A nosso ver, a recente melhora do carrego não foi acompanhada de aumento no risco de crédito, o que, 
em perspectiva, coloca o fundo numa excelente relação retorno/risco. 

Posicionamento 

DLM Deb Inc FIRF CP  

O fundo segue a estratégia de hedge em toda sua carteira, buscando mitigar os impactos da movimentação da curva de 
juros. A duration do fundo é de 3,9 anos e seu carrego está em 125% CDI, já líquido de taxa de administração. 

Atribuição de Performance 

DLM Hedge Conservador FIM  

Novamente a estratégia combinada do fundo se mostrou valiosa para sua performance. A continuidade do movimento de 
remarcação dos ativos de crédito trouxe aumento do carrego da carteira, enquanto a volatilidade do mercado de renda 
variável contribuiu para o bom desempenho da estratégia de financiamento a termo. O maior detrator de performance foi 
a intensa reprecificação de Letras Financeiras, segundo setor de maior exposição do fundo (Instituições Financeiras), com 
o qual estamos confortáveis do ponto de vista da qualidade de crédito. A marcação a mercado, cujo critério de 
precificação, no caso das LFs, é do administrador de cada fundo, representa melhor a atual realidade do mercado, 
refletindo o aumento do carrego dos ativos em um momento de incertezas. Vale ressaltar que ao longo do mês já 
observamos certa estabilização do preços dos ativos, trazendo perspectivas de melhora no mercado de crédito. 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800574
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800574
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2971
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Posicionamento 

DLM Hedge Conservador FIM  

Seguimos otimistas com a estratégia de financiamento a termo, mantendo 26% do PL direcionado à estratégia. A 
participação em crédito privado é limitada a 50% do PL do fundo e segue priorizando ativos de alta qualidade de crédito e 
liquidez (88% da carteira das classes AA ou AAA).  Seguimos dando prioridade à nossa rigorosa gestão de liquidez, com o 
caixa do fundo representando 35% do PL (alocado 100% em LFT), com operações de financiamento a termo focadas em 
posições de curto prazo e também priorizando a alta qualidade de crédito e liquidez de nossos ativos. 

Atribuição de Performance 

DLM Conservador Advisory Icatu Prev FIRF CP  

Fundo que tem como objetivo proporcionar rentabilidade superior ao CDI por meio de investimentos em debêntures e 
títulos de alta qualidade (high grade). A estrutura de gestão, neste caso, é bastante similar à do DLM Hedge Conservador 
II FIRF CP, ajustadas às regulamentações da Susep. O maior impacto à performance do fundo veio das Letras Financeiras, 
que sofreram forte marcação a mercado pelo administrador, responsável pelo critério de precificação desses ativos. 
Ressaltamos que tal marcação traz transparência aos cotistas, ajustando o preço dos ativos para o valor real praticado 
no mercado e que mantemos conforto com a qualidade do crédito do setor financeiro, que ganha mais relevância em 
momentos de crise. Vale mencionar também que ao longo do mês observamos os preços dos ativos de crédito privado 
esboçando estabilização, o que melhora as perspectivas de retorno à frente. 

Posicionamento 

DLM Conservador Advisory Icatu Prev FIRF CP  

A duration do fundo é de 2,2 anos e 93% da sua carteira é das classes AA ou AAA. 

Atribuição de Performance 

DLM Hedge Conservador II FIRF CP  

Como havíamos mencionado no último mês, a forte alocação em ativos de alta liquidez e excelente qualidade de crédito, 
ao mesmo tempo em que protege o investidor do risco de crédito no longo prazo, traz também maior sensibilidade para 
a cota do fundo. Tal oscilação ajusta a cota do fundo aos preços dos ativos praticados no mercado e traz transparência 
ao investidor. Nesse sentido, o maior impacto à performance do fundo veio das Letras Financeiras, que sofreram forte 
marcação a mercado pelo administrador, responsável pelo critério de precificação desses ativos. Ressaltamos que tal 
marcação traz transparência aos cotistas, ajustando o preço dos ativos para o valor real praticado no mercado, sem 
prejudicar cotistas já presentes no fundo ou aqueles ingressantes, no caso de uma eventual negociação dos ativos.  

Também mantemos conforto com a qualidade do crédito do setor financeiro, que ganha mais relevância em momentos 
de crise. Vale mencionar também que ao longo do mês observamos os preços dos ativos de crédito privado esboçando 
estabilização, o que melhora as perspectivas de retorno à frente. 

Posicionamento 

DLM Hedge Conservador II FIRF CP  

Reforçamos nossa gestão de liquidez mantendo 33% do PL em caixa (alocado 100% em LFT), posições de curto prazo 
em financiamento a termo (7% do fundo) e mantendo a alta qualidade da carteira de crédito (89% da carteira das classes 
AA ou AAA). A duration do fundo é de 1,8 ano e seu carrego está em 145% CDI, já líquido de taxa de administração. 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2971
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/30068728000116
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/30068728000116
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=7868
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 83% de seu PL alocado em crédito privado, o fundo foi fortemente impactado pela 
remarcação de preços que atingiu esses ativos, em especial as Letras Financeiras. Os critérios de marcação a mercado 
das LFs são estabelecidos pelo administrador de cada fundo e, ao início do mês, atuando de maneira diligente e 
responsável, o administrador do fundo realizou a atualização do preços desses ativos, o que gerou impacto à cota, mas 
que garantiu transparência aos cotistas e à gestão. O setor de Instituições Financeiras é o de maior exposição do fundo, 
posição com a qual mantemos conforto do ponto de vista de crédito, já que o setor ganha relevância na crise por englobar 
os principais veículos de intermediação das políticas monetárias expansionistas e emergenciais que estão sendo e serão 
colocadas em prática. Ao observar o mercado de crédito privado como um todo, percebemos certa estabilização nos 
preços praticados, esboçando uma melhora do cenário à frente. 

Posicionamento 

DLM Premium 30 FIRF CP LP  

Mantemos o foco em ativos de alta qualidade de crédito, com foco no retorno de longo prazo (91% da carteira do fundo é 
das classes AA ou AAA). A duration do fundo é de 2,5 anos e seu carrego está em 164% CDI, já líquido de taxa de 
administração. 

Atribuição de Performance 

DLM Conservador XP Seg Prev FI RF  

A estrutura de gestão, neste caso, também é bastante similar à do DLM Hedge Conservador II FIRF CP, ajustadas às 
regulamentações da Susep. Com o objetivo de proporcionar rentabilidade superior ao CDI por meio de investimentos em 
debêntures e títulos de alta qualidade (high grade), 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. O maior impacto à performance do fundo veio das Letras Financeiras, 
que sofreram forte marcação a mercado pelo administrador, responsável pelo critério de precificação desses ativos. 
Ressaltamos que tal marcação traz transparência aos cotistas, ajustando o preço dos ativos para o valor real praticado 
no mercado e que mantemos conforto com a qualidade do crédito do setor financeiro, que ganha mais relevância em 
momentos de crise. Vale mencionar também que ao longo do mês observamos os preços dos ativos de crédito privado 
esboçando estabilização, o que melhora as perspectivas de retorno à frente. 

Posicionamento 

DLM Conservador XP Seg Prev FI RF  

A duration do fundo é de 1,7 ano e 88% da sua carteira é das classes AA ou AAA. 

Empírica Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Empirica Lotus FIC FIM CP 0,42% 2,00% 7,51% 8,46% 9,30% 0,08% 0,00% 429,4  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800499
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800499
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32236232000130
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32236232000130
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Atribuição de Performance 

Empirica Lotus FIC FIM CP 

No mês de abril tivemos uma rentabilidade acima da meta do Fundo de 125% atingindo 146,18% do CDI. No fechamento 
de abril o fundo estava posicionado, aproximadamente, 49% em cotas "CDI+Prefixado", 44% em "%CDI" e 7% em 
"IPCA+Prefixado". Como nos meses anteriores nossa parcela de "IPCA+Prefixado" e "CDI+Prefixado" se destacaram em 
termos de rentabilidade dada a queda da taxa Selic dos últimos meses. Vale relembrar que a Política de Investimento do 
Lótus FIC FIM consiste na compra de cotas seniores e cotas mezanino de FIDCs, sendo o caixa aplicado em fundos DI 
que compram somente títulos públicos pós-fixado. 

Posicionamento 

Empirica Lotus FIC FIM CP 

Estamos atuando de forma bem conservadora, novas alocações serão feitas de forma bem marginal dado o momento 
atual de grande incerteza. No fechamento de abril o fundo possui as seguintes posições por categoria de crédito acima 
de 1% do PL, Recebíveis Comerciais 21,56%, Empréstimos para PME 11,77%, Empréstimo Pessoal 8,8%, Consignado 
Privado 7,97%, LFT 6,89%, Crédito Consignado Público 5,48%, Auto Equity 5,36%, Precatórios Federais 4,88%, Recarga 
Celular 4,76%, Recebíveis de Cartão de Crédito lojista 4,06%, Financiamento Imobiliário 3,95%, Empréstimo com garantia 
de commodity agrícola 3,30%, Serviços TI 3,05%, Home Equity 2,13% e Prestação de Serviços 1,96%. Não devemos ter 
alterações relevantes nos próximos meses e continuamos o monitoramento diário da carteira de crédito de todos FIDCs. 

 

GAMA Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Gama TOP FIC FIRF CP LP -3,51% -6,48% -2,95% - - 2,62% -8,59% 276,9  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Gama TOP FIC FIRF CP LP  

O fundo Gama Top apresentou rentabilidade negativa de 3,5 % no mês de abril, refletindo o movimento de marcação à 
mercado dos ativos de emissores corporativos e bancários. A crise provocada pela pandemia do Covid gerou aumento de 
incerteza e aversão a risco e uma consequente reprecificação dos ativos financeiros. Ainda que o movimento observado 
nos ativos de crédito privado destoe do comportamento histórico de volatilidade e performance, é importante ressaltar 
que, quando comparado ao comportamento de outras classes de investimento, percebe-se melhor o comportamento 
defensivo desse tipo de investimento.  

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800627
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Atribuímos três vetores determinantes para o deslocamento das marcações à mercado: os movimentos das curvas livres 
de risco, a perda de liquidez momentânea no mercado secundário e o aumento da aversão à risco impactando a percepção 
de risco de crédito. Desses três vetores, dois já voltaram praticamente aos níveis pré crise, com a acomodação das curvas 
de juros reais e nominais e com o mercado secundário recuperando o dinamismo e profundidade. A parte mais aguda 
deste movimento dá sinais de que ficou para trás e já observamos marcações à mercado positivas na última semana do 
mês. 

Posicionamento 

Gama TOP FIC FIRF CP LP  

O fundo está investido em 56% de debêntures, 19% de ativos bancários e 19% em ativos estruturados (Fidc, CRA e CRI). 
Mantivemos o duration relativamente constante durante o movimento de reprecificação dos ativos, de forma a recuperar 
a rentabilidade na medida em que o mercado se normalize. O duration do fundo está em 2,6 anos e o carrego, já líquido 
de custos, em 179% do cdi. Acreditamos que o prêmio implícito nos preços dos ativos da carteira oferece uma excelente 
relação de risco/retorno.  

Gauss Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Gauss Income FIC FIRF CP -2,07% -4,83% -1,55% 2,48% 4,46% 1,66% -5,94% 245,4  

Gauss Magis CP FIC FIM LP -1,44% -3,15% 0,30% 3,59% 5,53% 1,27% -4,08% 4,8  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Gauss Magis CP FIC FIM LP  

O fundo Gauss Magis O fundo Gauss Magis encerrou o mês com retorno negativo. O começo do mês foi impactado pela 
continuidade da abertura de taxas das debêntures. Na segunda metade percebemos uma melhora dos níveis de preço, 
algo que acreditamos que seguirá ocorrendo agora no período de divulgação de resultados do primeiro trimestre das 
empresas, no qual teremos mais clareza de suas estratégias operacionais e de sua saúde financeira para enfrentarem o 
momento atual que vivemos. No mês destacaram-se positivamente os ativos ARTR15, ECNT13, MRVEA3, MNRV16, 
LAMEA2 e SNGO15. Por outro lado, o resultado da carteira foi afetado pelas debentures IVI25, IOCH29, CCRDC1 e MOVI13. 

Posicionamento 

Gauss Magis CP FIC FIM LP  

Destacamos que nossa carteira atual apresenta um carrego implícito superior a 150% do CDI. Seguimos observando as 
oportunidades do mercado em ativos de qualidade e com capacidade de honrar o serviço da dívida. A carteira encerrou o 
mês alocando 65,3% em debêntures, 11,5% em emissões bancárias, 3% em FIDCs e 20,2% em títulos públicos e 
compromissadas.    

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800627
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=2697
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Atribuição de Performance 

Gauss Income FIC FIRF CP  

O fundo Gauss Income encerrou o mês com retorno negativo. O começo do mês foi impactado pela continuidade da 
abertura de taxas das debêntures. Na segunda metade percebemos uma melhora dos níveis de preço, algo que 
acreditamos que seguirá ocorrendo agora no período de divulgação de resultados do primeiro trimestre das empresas, no 
qual teremos mais clareza de suas estratégias operacionais e de sua saúde financeira para enfrentarem o momento atual 
que vivemos. No mês destacaram-se positivamente os ativos TIET19, STBP24, TIET27, IMGE11 e ERDV18. Por outro lado, 
o resultado da carteira foi afetado pelas debentures JSMLA3, IOCH29, JSMLB3 e IVI25. 

Posicionamento 

Gauss Income FIC FIRF CP  

Destacamos que nossa carteira atual apresenta um carrego implícito superior a 145% do CDI e concentrada em ativos 
AAA e AA. Seguimos com liquidez satisfatória e observando as oportunidades do mercado em ativos de qualidade e que 
confiamos na recorrência de sua capacidade de honrar o serviço da dívida. A carteira encerrou o mês alocando 35% em 
debêntures, 21,9% em emissões bancárias, 6,3% em FIDCs e 36,8% em títulos públicos e compromissadas.    

 

Icatu Vanguarda 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Icatu Seg Classic Conservador FIC FIRF -0,07% -0,56% 2,41% 3,90% 5,04% 0,55% -1,64% 176,0  

Icatu Seg Privilege Conservador RF FIC FI -0,04% -0,44% 2,75% 4,24% 5,38% 0,55% -1,60% 279,4  

Icatu Vanguarda Absoluto FI Prev RF CP 0,84% -0,21% 3,43% 4,90% 5,83% 0,89% -2,27% 401,4  

Icatu Vanguarda CP FI RF LP 0,44% -0,06% 3,73% 5,22% 6,25% 0,66% -1,65% 449,4  

Icatu Vanguarda Fic de FI RF Inflação Longa Prev 1,84% -9,40% 6,69% 12,31% 11,15% 18,90% -18,90% 613,3  

Icatu Vanguarda FIC FI Inflação Curta Renda Fixa 0,41% -0,41% 7,77% 8,46% 9,31% 5,10% -5,55% 161,6  

Icatu Vanguarda FIC FI Inflação Longa Renda 
Fixa 

1,91% -9,14% 7,50% 13,11% 11,93% 18,80% -18,82% 407,2  

Icatu Vanguarda FIC FIRF Inflação Curta 
Previdenciário  

0,43% -0,46% 7,56% 8,17% 9,00% 5,13% -5,60% 453,6  

Icatu Vanguarda Pré-Fixado FIRF LP 1,47% 2,47% 15,69% 13,90% 14,14% 12,25% -9,53% 340,2  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06% 0,00% - 

IMA-B 1,31% -5,08% 8,94% 12,21% 11,78% 12,24% -12,68% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2891
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2891
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Atribuição de Performance 

Icatu Seg Privilege Conservador RF FIC FI  | Icatu Seg Classic Conservador FIC FIRF  

O mês de abril foi marcado pela continuidade do movimento de disseminação do Coronavírus e de seus impactos na 
economia brasileira e mundial, com índices de atividade mensais bastante negativos e perspectivas decadentes para o 
trimestre, de forma que uma recuperação no segundo semestre não será capaz de reverter as perdas. No campo político, 
o destaque foi o rompimento da relação dos ex-Ministros da Justiça, Sergio Moro, e da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, 
com o governo Bolsonaro, que levou ao aumento do movimento de oposição ao atual governo. Mesmo assim, houve 
destaque positivo, como a bolsa de valores fechando em alta de 10,3% no mês. No cenário global, a pandemia provocou 
ainda uma queda acentuada da demanda por petróleo, contribuindo para a cotação negativa da commodity. Ainda assim, 
em contraste à situação interna, no fim do mês houve sinais de desaceleração do número de casos de Coronavírus nos 
Estados Unidos e em diversos países da Europa, aumentando as discussões e expectativas pelo mundo a respeito de uma 
iminente reabertura gradual da economia, assim como as preocupações com uma consequente nova onda de 
contaminação durante o outono. 

Posicionamento 

Icatu Seg Privilege Conservador RF FIC FI  

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 
primeira linha / high grade. 

Posicionamento 

Icatu Seg Classic Conservador FIC FIRF  

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. 

Atribuição de Performance 

Icatu Vanguarda CP FI RF LP  

Nossa carteira de crédito encerrou o mês de abril com, aproximadamente, 82,3% do patrimônio líquido investidos em 
crédito privado em 13 diferentes setores e 65 emissores. A carteira investida em crédito possui atualmente 43,8% do PL 
em debêntures, 21,1% em letras financeiras, 3,1% em CDB’s, 12,4% em FIDC’s, 1,8% em notas promissórias e 17,7% em 
caixa. 

Posicionamento 

Icatu Vanguarda CP FI RF LP  

Considerando os 82,3% investidos em crédito privado, o yield médio da carteira é de CDI + 2,17% com uma duration de 
2,40 anos. Incluindo o caixa na conta do yield temos o fundo encerrando o mês com um yield de CDI + 1,79% e a duration 
em 1,97 anos.  

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=1963
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=1963
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Atribuição de Performance 

Icatu Vanguarda Absoluto FI Prev RF CP  

Nossa carteira de crédito encerrou o mês de abril com, aproximadamente, 70,9% do patrimônio líquido investidos em 
crédito privado em 14 diferentes setores e 67 emissores. A carteira investida em crédito possui atualmente 45,4% do PL 
em debêntures, 11,6% em letras financeiras, 11,9% em FIDC’s, 1,2% em notas promissórias e 29,1% em caixa. 

Posicionamento 

Icatu Vanguarda Absoluto FI Prev RF CP  

Considerando apenas os 70,9% investidos em crédito privado, o yield médio da carteira é de CDI + 2,48% 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 + 1,76% e a 
duration em 2,24 anos.  

 

Iridium Gestão de Recursos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

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

Iridium Apollo FIC FIRF CP Longo Prazo -2,23% -4,03% -0,42% 3,20% - 2,13% -5,32% 1.274,7  

Iridium Pioneer Deb Inc FIRF CP -1,27% -2,76% -0,84% 3,58% - 1,34% -3,61% 251,6  

Iridium Titan Advisory FIC FI RF CP -1,38% -1,38% - - - 1,03% -2,62% 161,2  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Iridium Apollo Advisory XP Seg FIC FIRF CP  

Na virada do ano, lançamos um novo fundo - Iridium Apollo Previdência. A proposta do fundo é alocar nos mesmo tipos 
de ativos que o Iridium Apollo, mas sem necessariamente replicar exatamente a carteira (até porque muitos ativos nem 
seria possível de adquirir no momento). Como acreditamos que na carteira dos investidores, a parcela destinada a 
previdência tem um perfil um pouco mais de longo prazo, quando comparado ao Iridium Apollo, podemos ocasionalmente 
alocar em alguns ativos mais longos (mas dos mesmos emissores) e oportunamente alocar em alguns papeis em IPCA, 
mas com hedge (estratégia que já utilizamos no Iridium Apollo, mas com exposição muito reduzida). De toda maneira é 
importante salientar que o fundo vai manter a característica pós fixada e com baixa volatilidade. 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/21494444000109
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/21494444000109
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32849785000168
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Posicionamento 

Iridium Apollo Advisory XP Seg FIC FIRF CP  

Como esse fundo não teve praticamente nenhuma solicitação de resgate e possuia uma posição de liquidez bastante 
elevada, temos aproveitado algumas oportunidades pontuais no mercado para alocar em alguns ativos com riscos de 
crédito muito baixos, mas com taxas acima de CDI + 4%a.a. 

Atribuição de Performance 

Iridium Titan Advisory FIC FI RF CP  

Como todos os fundos de renda fixa crédito privado, o Iridium Titan também foi impactado pelo movimento de 
reprecificação dos spreads de crédito originado pela crise atual. Cerca de metade do impacto negativo do mês foi causada 
pela remarcação (defasada) de apenas quatro ativos, e acreditamos que a carteira agora se encontre com um nível de 
marcação a mercado adequada e com um carrego bem atrativo. 

Segue abaixo a atribuição de performance: 

Títulos Públicos: +0,07%; Debêntures: -1,05%; FIDCs: +0,03%; Títulos Bancários: -0,17%; Outros Ativos: -0,07%; Hedge: -
0,08%; Custos: -0,11% 

Posicionamento 

Iridium Titan Advisory FIC FI RF CP  

Com um certo inicio de estabilização do mercado de crédito, aumentamos a exposição a ativos de crédito para 71,54% do 
PL - a posição em caixa ficou em 28,46% do PL. Com isso, a carteira de crédito ficou mais diversificada, chegando agora 
a 51 novos emissores. A maior posição possui apenas 3,37% do PL, as 5 maiores contabilizam 15,11% do PL e as 10 
maiores apenas 28,10% do PL. Segue abaixo a quebra da carteira de crédito: 

Debêntures: 42,26%; Títulos Bancários: 8,43%; FIDCs: 15,43%; Outros Ativos: 5,43%; Hedge: -10,96%;  

AAA: 14,59%; AA: 27,03%; A: 6,71%; BBB: 3,96%; BB: 0,00%; B: 0,00%; <B: 0,65%; Sem Rating: 18,60% 

CDI%: 41,45%; CDI+: 46,78%; IPCA+: 11,77%; IGP-M+: 0,00%; Pré: 0,00% 

Atribuição de Performance 

Iridium Pioneer Deb Inc FIRF CP  

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. O resultado do mês foi particularmente impactado pela 
marcação (atrasada) de alguns ativos, sendo que apenas 4 papeis foram responsáveis por metade do desempenho 
negativo. Como já tínhamos gerado uma liquidez mais do que suficiente pra honrar os resgates pedidos ao longo dos 
meses de março e abril, temos conseguido fazer algumas realocações com bastante potencial de geração de valor, 
inclusive conseguindo recomprar alguns papeis que vendemos recentemente com spreads mais atrativos. Ultimamente 
temos notado um interesse maior por parte de clientes pessoa física por debêntures incentivadas, o que deve contribuir 
para um fechamento dos spreads ao longo dos próximos meses. 

Segue abaixo a atribuição de performance: Títulos Públicos: +0,05%; Debêntures Lei 12.431: -1,00%; Outras Debêntures: 
0,00%; Títulos Bancários: 0,00%; Outros Ativos: 0,00%; Hedge: -0,23%; Custos: -0,09% 

 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32849785000168
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800716
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800716
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=28981
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Posicionamento 

Iridium Pioneer Deb Inc FIRF CP  

O fundo encerrou abril com uma alocação em títulos públicos de 26,35% do PL e de 73,65% do PL em ativos de crédito. A 
carteira de crédito segue bem diversificada e a maior posição possui 5,97% do PL. As 5 maiores posições contabilizam 
24,97% do PL e as 10 maiores posições somam 43,40% do PL. Ao todo, o fundo tem 38 emissores diferentes.Segue abaixo 
a quebra dos investimentos em crédito: 

Debêntures Lei 12.431: 73,65%; Outras Debêntures: 0,00%; Títulos Bancários: 0,00%; Outros Ativos: 0,00%; Hedge: -67,85% 

 AAA: 24,74%; AA: 29,34%; A: 5,27%; BBB: 6,01%; BB: 0,00%; B: 0,00%;<B: 0,00% ; Sem Rating: 8,29%;   

CDI%: 26,35%; CDI+: 0,00%; IPCA+: 73,65%; IGP-M: 0,00%; Pré: 0,00% 

Atribuição de Performance 

Iridium Apollo FIC FIRF CP Longo Prazo  

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. Importante notar que na segunda metade do mês de abril já notamos 
uma recuperação dos spreads de crédito de alguns ativos, uma vez que a abertura dos spreads foi tão elevada que 
entraram uma serie de novos compradores, incluindo até mesmo fundos de ações, ajudando a estabilizar o mercado. 

 Segue abaixo a atribuição de performance: 

Títulos Públicos: +0,05%; Debêntures: -0,74%; FIDCs: -0,13%; Títulos Bancários: -1,37%; Outros Ativos: +0,00%; Hedge: -
0,01%; Custos: -0,03% 

Posicionamento 

Iridium Apollo FIC FIRF CP Longo Prazo  

O fundo encerrou abril com uma alocação em títulos públicos de 26,97% do PL e de 73,03% do PL em ativos de crédito 
privado. O fundo segue com uma carteira diversificada, com 60 emissores diferentes, e a maior posição contabiliza 5% do 
PL. As 5 maiores posições somam 19,87% do PL e as 10 maiores posições ao todo contabilizam 31,90% do PL. Segue 
abaixo a quebra da carteira de crédito: 

Debêntures: 30,34%; FIDC: 15,87%; Títulos Bancários: 24,87%; Outros Ativos: 1,95%; Hedge: -0,32% 

AAA: 8,79%; AA: 53,66%; A: 9,76%; <A: 0,82%; Sem Rating: 0,00% 

CDI%: 56,73%; CDI+: 43,21%; IPCA+: 0,06%; IGP-M: 0,00%; Pré: 0,00% 

 

 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=28981
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2897
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2897
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JGP Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

JGP Corporate FIC FIRF CP LP - Feeder III -0,51% -3,98% -0,64% 3,23% 5,27% 2,34% -7,18% 133,4  

JGP Crédito Advisory FIM CP -0,33% -7,49% -3,84% 1,60% - 2,72% -10,78% 195,5  

JGP Crédito Prev Advisory XP Seg FIC RF CP -0,51% -3,46% -0,34% - - 2,01% -6,26% 47,4  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

JGP Crédito Advisory FIM CP  

O JGP Crédito Advisory registrou, em abril, retorno líquido equivalente a -0,33%. Entre os principais detratores de 
performance no mês estão os impactos da marcação a mercado das letras financeiras do Nubank com vencimento em 
2029 (contribuição efetiva de -0,23%), das letras financeiras perpétuas do Banco Nordeste (contribuição efetiva de -0,17%) 
e da debênture de CVC – CVCB24 (contribuição efetiva de -0,16%). 

Posicionamento 

JGP Crédito Advisory FIM CP  

O fundo encerrou o mês com 127 ativos em carteira de 84 emissores distintos (incluindo emissores corporativos, 
financeiros e títulos estruturados), taxa de carrego da carteira (antes de custos) equivalente a CDI+3,97% e prazo médio 
de 3,4 anos. 

Atribuição de Performance 

JGP Corporate FIC FIRF CP LP - Feeder III  

O JGP Corporate registrou, em abril, retorno líquido equivalente a -0,51%. Dentre os principais detratores de performance 
no mês estão os impactos da marcação a mercado das letras financeiras de Banco Safra com vencimento em 2027 
(contribuição efetiva de -0,21%), das letras financeiras de Nubank com vencimento em 2029 (contribuição efetiva de -
0,20%) e das letras financeiras perpétuas do Banco Nordeste (contribuição efetiva de -0,15%). 

Posicionamento 

JGP Corporate FIC FIRF CP LP - Feeder III  

O fundo encerrou o mês com 85,5% de seu PL alocado, 131 ativos em carteira de 77 emissores distintos (incluindo 
emissores corporativos, financeiros e títulos estruturados), taxa de carrego da carteira (antes de custos) equivalente a 
CDI+3,40% e prazo médio de 3,4 anos. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2912
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2912
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800572
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800572
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Journey Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Journey Capital Endurance Deb Incentivadas 
Juros Reais Advisory FICFI-Infra 

1,38% -1,88% - - - 14,77% -10,42% 2,0  

Journey Capital Endurance Deb Inc FIRF CP -0,08% -2,77% -3,51% - - 2,27% -6,12% 113,4  

Journey Capital Endurance Plus Advisory FIC FI-
Infra RF LP 

0,29% -1,95% - - - 3,46% -4,69% 59,5  

Journey Capital Endurance Plus FIC FI-Infra RF 
LP 

0,32% -1,73% - - - 3,45% -4,33% 59,8  

Journey Capital Expedition Advisory FICFIRF CP -2,75% -4,63% - - - 2,38% -5,71% 12,1  

Journey Capital Expedition FICFIRF CP -2,75% -4,70% -1,51% - - 2,31% -5,75% 1,4  

Journey Capital Voyager Advisory FIC FIRF CP LP -1,54% -3,39% - - - 2,05% -4,33% 20,8  

Journey Capital Voyager FIC FIRF CP LP -1,64% -3,61% -0,30% - - 2,00% -4,47% 0,2  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06% 0,00% - 

IMA-B 1,31% -5,08% 8,94% 12,21% 11,78% 12,24% -12,68% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Journey Capital Voyager Advisory FIC FIRF CP LP  

O Journey Capital VOYAGER teve sua performance impactada pelo Covid-19 pelo segundo mês seguido. Duante o mês, 
realizamos trocas pontuais de ativos com o intuito de aproveitar uma janela de oportunidade: ativos high grade sendo 
negociados à preços high yield. Entretanto, essa janela começou a convergir positivamente somente no meio do mês e o 
fundo foi muito impactado no começo, onde os spreads de crédito atingiram suas máximas recentes, afetando 
diretamente a marcação a mercado dos ativos 

Posicionamento 

Journey Capital Endurance Deb Inc FIRF CP  

Continuamos construtivos no mercado de crédito e seguimos convictos da oportunidade hoje nessa classe de ativos. 
Nossa carteira segue com um spread médio de 200bp, o mais alto da história do fundo. Nos juros, acreditamos que os 
efeitos da pandemia devem ter um impacto grande na economia o que deve deixar a inflação e os juros mais curtos bem 
ancorados e com viés de queda. 

Atribuição de Performance 

Journey Capital Expedition Advisory FICFIRF CP  

O Journey Capital EXPEDITION teve sua performance impactada pelo Covid-19 pelo segundo mês seguido. Com o 
mercado turbulento, os spreads de crédito iniciaram o mês em suas máximas recentes, afetando diretamente a marcação 
a mercado dos ativos. No final do mês, houve uma pequena melhora decorrente da possibilidade do Banco Central 
comprar ativos no mercado secundário de crédito privado alinhado com uma maior demanda de outros players que 
começaram a olhar este spread atrativo. 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800722
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800696
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800721
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Posicionamento 

Journey Capital Endurance Plus Advisory FIC FI-Infra RF LP  

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 Capital Endurance Deb Inc FIRF CP  

O Journey Capital ENDURANCE teve uma performance em linha com o mercado de crédito privado. O mês se iniciou com 
o mercado de crédito se recuperando, porém, tal recuperação foi interrompida com a turbulência politica que afetou os 
ativos de risco e em particular a curva de juros. Devido a tais turbulências o fundo exibiu uma volatilidade bem acima do 
normal no mês de Abril, ecoando o que vimos em Março durante o auge da reação dos mercados frente ao corona vírus. 
Ao fim do mês, com os juros revertendo parte do movimento o fundo teve uma boa recuperação, retraçando boa parte do 
movimento devido a turbulência politica. 

Atribuição de Performance 

Journey Capital Endurance Plus Advisory FIC FI-Infra RF LP  

O Journey Capital ENDURANCE PLUS iniciou o mês com excelente performance, recuperando grande parte do movimento 
do mês anterior via exposição na curva de juros e também com a melhora dos ativos de crédito. Tudo foi interrompido 
pela turbulência politica da demissão do Ministro Sergio moro que levou os juros novamente a níveis de extremo estresse. 
O resultado foi um mês de volatilidade atípica com a cota recuperando parte do movimento ao fim do mês, ficando em 
torno do seu benchmark. 

Atribuição de Performance 

Journey Capital Endurance Deb Incentivadas Juros Reais Advisory FICFI-Infra  

O Journey Capital ENDURANCE JUROS REAIS exibia uma boa recuperação em relação a performance do mês passado 
quando o movimento nos juros causado pela turbulência politica fez com que o fundo revertesse boa parte dos ganhos. 
Durante a turbulência mantivemos nossa posição intacta o que proporcionou uma boa recuperação ao fim do mês 
garantindo uma boa performance apesar da alta volatilidade. 

 

Kinea Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Kinea RF Absoluto FI LP 0,30% -0,11% 4,11% 5,58% - 1,22% -1,63% 10.965,0  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800740
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800696
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800740
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800800
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Atribuição de Performance 

Kinea RF Absoluto FI LP  

O resultado foi positivo em juros direcionais, com ganhos nas posições em juros curtos e intermediários no Brasil. A 
redução da atividade econômica em consequência da pandemia do Coronavírus e a queda das commodities devem mais 
do que compensar o impacto do câmbio na inflação. O resultado foi positivo em juros relativo.  

O resultado da carteira de crédito ainda foi negativo. No entanto, já vemos uma normalização no mercado de crédito 
privado. Medidas de liquidez do Banco Central, assim como os elevados spreads, atraíram novos compradores para o 
mercado (bancos, fundos de ações e multimercados). Esse aumento da liquidez no secundário já vem resultando no 
fechamento dos spreads de alguns papéis nos últimos dias.  

O resultado foi positivo na posição de renda fixa internacional. O México tem posição externa e fiscal sólida e a inflação 
deve continuar caindo com a queda do petróleo e a desaceleração forte da atividade econômica mais do que 
compensando o efeito da depreciação cambial. 

Posicionamento 

Kinea RF Absoluto FI LP  

Temos posições em juros direcional no Brasil e México. Reduzimos as posições vendidas em inclinação entre 2º sem. de 
2020 e 1º tri de 2021. Mantivemos a compra de inclinação entre 2º sem. de 2023 e 2º sem. de 2024. Estamos vendidos 
em inclinação no 1º sem de 2023 e aumentamos venda de inclinação no ano 2022, que foi o destaque positivo do mês. 

Iniciamos posição comprada na inflação para maio de 2025, que funciona como proteção para a carteira.  Mantivemos 
nossa alocação de crédito em 32% do patrimônio do fundo e o carrego bruto dos ativos de crédito encerrou o mês em CDI 
+ 2,4% aa. 

Temos exposições em iene e dólar australiano. Posições que buscam se beneficiar de países que têm conseguido operar 
melhor a retomada da atividade.  

 

 

Mongeral Aegon Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Mongeral Aegon CP FI RF LP -1,29% -4,06% -1,06% 2,79% 4,66% 1,52% -5,20% 94,9  

Mongeral Aegon Prev XP Seg Adv. FIRF CP 0,29% 0,52% - - - 2,16% -0,94% 54,8  

Mongeral Aegon RF FI -0,38% -0,61% 3,05% 4,79% 6,05% 0,73% -1,67% 279,7  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

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

Mongeral Aegon RF FI  

O fundo teve retorno negativo de 0,38% em abril. Os principais ganhos do fundo no mês vieram do book de juros nominais, 
cujas posições aplicadas na parte curta da curva foram zeradas ao longo do mês, a medida que o mercado reprecificava 
o ciclo de afrouxamento monetário para mais cortes na taxa Selic. O book de operações a termo também  obteve retorno 
positivo em abril. As principais perdas do fundo vieram da posição comprada em NTN-Bs intermediárias, bastante 
prejudicada com a crise política que se instaurou no final do mês, e da posição em crédito bancário, que sofreu com 
diversas remarcações ao longo do mês. 

Posicionamento 

Mongeral Aegon RF FI  

Encerramos as posições aplicadas em juros nominais curtos ao longo do último mês e iniciamos pequena posição 
aplicada na parte intermediária da curva, que se beneficiará com a continuidade do afrouxamento monetário e com a 
expectativa de manutenção da taxa de juros em níveis baixos por tempo prolongado. De forma análoga, mantivemos 
nossa posição aplicada em juros reais intermediários. Também iniciamos uma pequena posição comprada em inflação 
implícita de vencimento intermediário, que se encontra no low histórico, e deverá funcionar como hedge para o fundo em 
caso de deterioração do cenário fiscal brasileiro. Mantivemos um percentual da carteira para operações a termo, sem 
risco direcional, com alta probabilidade de antecipação, dada a alta volatilidade dos mercados. 

Atribuição de Performance 

Mongeral Aegon Prev XP Seg Adv. FIRF CP  

O fundo obteve retorno de 0,29% em abril, equivalente à 100,3% do CDI. Os principais ganhos do fundo no mês vieram do 
book de juros nominais, cujas posições aplicadas na parte curta da curva foram zeradas ao longo do mês, a medida que 
o mercado reprecificava o ciclo de afrouxamento monetário para mais cortes na taxa Selic. A despeito da forte volatilidade 
no mercado de crédito privado no mês, esta estratégia contribuiu positivamente para o gerencial do fundo, já que o book 
é composto por créditos corporativos. A principal perda do fundo em abril veio da posição comprada em NTN-Bs 
intermediárias que foi bastante prejudicada com a crise política que se instaurou no final do mês. 

Posicionamento 

Mongeral Aegon Prev XP Seg Adv. FIRF CP  

Encerramos as posições aplicadas em juros nominais curtos ao longo do último mês e iniciamos pequena posição 
aplicada na parte intermediária da curva, que se beneficiará com a continuidade do afrouxamento monetário e com a 
expectativa de manutenção da taxa de juros em níveis baixos por tempo prolongado. De forma análoga, mantivemos 
nossa posição aplicada em juros reais intermediários. Também iniciamos uma pequena posição comprada em inflação 
implícita de vencimento intermediário, que se encontra no low histórico, e deverá funcionar como hedge para o fundo em 
caso de deterioração do cenário fiscal brasileiro. 

Atribuição de Performance 

Mongeral Aegon CP FI RF LP  

Mercado de Crédito Privado teve mais um mês de muita volatilidade. A primeira quinzena seguiu o movimento de abertura 
nos spreads visto no mês de março, reflexo ainda da baixa liquidez dos ativos e a necessidade dos fundos de fazer caixa 
por conta dos sucessivos saques. A segunda quinzena já iniciou mostrando uma inversão nessa tendência, ao menos no 
mercado de crédito corporativo, onde os spreads iniciaram um fechamento, ainda que leve, mas que seguiu até o final do 
mês. Já os créditos bancários, marcados individualmente pelos administradores, tiveram um impacto negativo forte nos 
fundos, com uma abertura significativa nas taxas de marcação. 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2900
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2900
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32385140000111
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32385140000111
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800755
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Posicionamento 

Mongeral Aegon CP FI RF LP  

Aloca apenas em ativos classificados como grau de investimentos, sendo sua carteira de emissores  4% rating A,78% 
rating AA e 18% rating AAA. Apresenta uma diversificação importante entre 14 segmentos com 33% em instituições 
financeiras e 67% em crédito corporativo. Em relação ao PL, o fundo resguarda uma posição de 20% a 25% em caixa para 
resguardar a liquidez.  

 

Polo Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Polo Crédito Corporativo Advisory FIRF CP LP -1,12% -1,01% 2,98% - - 1,01% -2,27% 212,9  

Polo High Yield I FIC FIM CP -2,80% -13,95% -10,94% -1,77% 2,53% 5,90% -15,63% 122,3  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Polo Crédito Corporativo Advisory FIRF CP LP  

o segmento de letras financeiras sofreu uma correção de preços relevante, na esteira do movimento de aberturas de 
spreads de crédito no mercado doméstico.. Não achamos que os bancos aos quais temos exposição tiveram deterioração 
do crédito , de forma que as posições tornaram-se ainda mais atrativas em carrego e foram, portanto, mantidas. O 
segmento de debêntures também contribuiu negativamente, no entanto começamos a ver mais compradores no mercado 
com uma certa estabilização de preços. Importante salientar que o mercado parece ter encontrado um equilíbrio por ora, 
mesmo sem que as medidas do Bacen tenham injetado a liquidez pretendida no mercado secundário até o momento. 

Posicionamento 

Polo Crédito Corporativo Advisory FIRF CP LP  

Finalizamos o mês com 45% em letras financeiras e CDBs aumentando nossa exposição ao segmento, reduzimos nossa 
posição de caixa para 20% , e mantivemos nossa exposição em debêntures e outros instrumentos de crédito para 35%.   

Essa robusta posição em LF’s e CDB’s com duration curta, que nos permitiu performar bem durante a crise,  é reflexo da 
nossa visão que era melhor estar posicionado em ativos financeiros curtos devido a “spreads” espremidos (i.e. ativos 
caros) no mercado secundário, e será a partir do vencimento desses ativos nos próximos meses que poderemos capturar 
oportunidades do mercado secundário high grade que, a nosso ver, estão em preços de liquidação. Esse movimento trará 
um ótimo carrego para a carteira e deixará o portfólio ainda mais fortalecido. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800755
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800582
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800582
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Atribuição de Performance 

Polo High Yield I FIC FIM CP  

O principal detrator do mês foi o bond de Avianca Holding, atualmente marcado em cerca de 20c, preço que embute uma 
alta probabilidade de o “exit value” ser nulo ou próximo de nulo. Este cenário parece muito exagerado: trata-se de uma 
empresa relevância nacional e que tem sócios deep-pocket. O bond vence dia 10 de maio e em breve saberemos se o 
pagamento será honrado ou qual será a proposta de restruturação. Também está sendo discutida uma participação do 
governo colombiano no equity da empresa. O fundo também sofreu marcação negativa na LF perp de BTG Pactual, na 
esteira do movimento de aberturas de spreads de crédito no mercado doméstico. Embora algumas áreas do banco 
possam ter crescimento de receitas comprometido em 2020, não vemos qualquer piora no crédito. O destaque positivo 
do mês foram os bonds perps de Banco do Brasil que tiveram uma leve recuperação no preço. 

Posicionamento 

Polo High Yield I FIC FIM CP  

A exposição atual do fundo é ~34% em bonds e ~29% 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. 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. Neste contexto, vemos oportunidades em algumas debêntures 
curtas e nos bonds curtos de Transener, YPF e Telecom Argentina. 

 

Porto Seguro Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Porto Seguro Clássico FIC RF LP 0,09% 1,19% 5,94% 6,57% 7,06% 0,99% -0,61% 2.155,4  

Porto Seguro FI Ref DI CP -1,28% -2,55% 0,75% 3,58% 5,10% 1,42% -4,03% 1.046,0  

Porto Seguro Juro Real FIC RF LP 1,30% -4,96% 9,30% 12,37% 11,66% 13,35% -12,85% 106,0  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06% 0,00% - 

IMA-B 1,31% -5,08% 8,94% 12,21% 11,78% 12,24% -12,68% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Porto Seguro FI Ref DI CP  

Devido ao cenário volátil no mercado de crédito privado, grande parte dos ativos do portfólio sofreram com a marcação a 
mercado adversa. O principal destaque negativo veio do setor de varejo ligado ao turismo. O movimento de perdas do 
fundo se concentrou na primeira quinzena do mês e já na segunda quinzena notamos uma recuperação dos preços de 
diversos ativos.  

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2885
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2885
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2659
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Permanecemos com uma visão positiva em relação às medidas adotadas pelo governo para combater a crise financeira. 
Apesar da crise política, tudo indica que a chamada “PEC do Orçamento de Guerra” será aprovada pelo Congresso, 
aumentando assim o arsenal da equipe econômica. A expectativa de baixa atividade econômica terá impacto nas 
empresas e bancos, com possível aumento no desemprego. Diante disso, os spreads devem se manter mais altos por 
determinado momento. Passada a fase mais aguda, acreditamos que teremos maior diferenciação nos preços, 
demonstrando melhora nos ativos de qualidade em relação aos de maior risco. 

Posicionamento 

Porto Seguro FI Ref DI CP  

Encerramos o mês com 13% do patrimônio líquido do fundo em caixa e, na parcela de crédito privado, uma taxa de carrego 
de CDI+2,9%a.a e prazo médio de 2,5 anos. São tempos atípicos, de maior volatilidade e com expectativa de retorno 
também mais alta. Vale reforçar que, o portfólio do fundo conta apenas com ativos high grade. Nossa política de crédito 
é conservadora, buscando ativos de baixo risco, alta liquidez e empresas líderes em seus setores, com níveis de 
alavancagem prudentes e sustentáveis e provisão de caixa suficiente para a rolagem das dívidas de curto prazo. 

Atribuição de Performance 

Porto Seguro Clássico FIC RF LP  

Após expressivas perdas nos mercados em março, abril foi um mês de recuperação para a maioria dos ativos. O 
hemisfério norte parece ter encontrado o pico nos casos de Covid-19 e já desenha a retomada das atividades, que, 
juntamente com os estímulos fiscais e monetários introduzidos, colaborou para um maior apetite por ativos de risco, em 
especial nas bolsas. A despeito disso, no mercado local, ruídos políticos e a piora na perspectiva fiscal inibiram parte da 
melhora, especialmente na Renda Fixa mais longa, onde a volatilidade segue elevada e a curva mantem-se bastante 
inclinada.  

Na parte curta, a piora nas perspectivas para o PIB e leituras de IPCA no campo deflacionário corroboraram para que o 
mercado passasse a enxergar a Selic abaixo de 3% nos próximos meses, mesmo com a piora no câmbio, que em 
determinados momentos chegou a estar cotado acima de US$/R$ 5,70. Neste cenário, tivemos como destaque negativo 
as posições em inflação implícita que foram contrabalanceadas positivamente por posições em NTN-Bs na parte 
intermediária da curva. 

Posicionamento 

Porto Seguro Clássico FIC RF LP  

O mês de maio começa com a curva ascendente de novos casos da Covid-19 no Brasil e não deve declinar até meados 
do mês. Diante disto, é inevitável que a retomada da atividade econômica seja adiada, e, a contração do PIB 2020 deverá 
chegar a 5%. Em relação a política monetária, esperamos que seja mantido o ritmo dos cortes da Selic e, com a atividade 
econômica mais fraca e a variação do IPCA ainda menor, acreditamos que possa chegar a 2,0% ao final do ciclo, 
permanecendo neste patamar até o final de 2021. Vemos valor em posições aplicadas na curva de juros entre 1 e 3 anos 
e, como proteção, a compra de inflação implícita para vencimentos entre 3 e 5 anos mostra-se atrativa. Apesar da melhora 
dos mercados em abril, a cautela ainda deve nortear os posicionamentos do fundo. 

 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2659
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2656
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2656
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Quasar Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Quasar Advantage FIRF CP LP -2,12% -4,65% -1,80% 2,54% - 2,27% -6,34% 891,9  

Quasar Advantage Plus FIRF CP LP -2,32% -5,17% -2,06% - - 2,18% -6,46% 577,1  

Quasar Advantage Prev XP Seg Advisory FIRF CP -0,79% -3,66% -0,47% - - 2,13% -6,23% 90,3  

Quasar FI-Infra RF -0,36% -1,47% -1,28% - - 1,78% -3,60% 68,4  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Quasar Advantage FIRF CP LP  

No mês, o destaque negativo foi para as pesadas marcações realizadas pelo administrador nos ativos bancários, essa 
parcela contribuiu com -1,41% do retorno do fundo. Com destaques negativos para BTG Pactual e Daycoval. Outras 
marcações que impactaram negativamente o fundo foram de alguns FIDCs, fazendo a classe contribuir com -0,37% do 
retorno. Com relação às debêntures, apesar da contribuição dos ativos ter ficado negativo em -0,36% do retorno, a partir 
da metade do mês passamos a ver um fechamento nas marcações, reduzindo assim o prejuízo das primeiras semanas, 
o que pode significar melhores retornos para maio – tivemos destaques positivos para AES Tietê, Lojas Americanas e 
Usiminas. O caixa agregou +0,07% e os custos representaram -0,04% da rentabilidade. Somando assim -2,12% de retorno 
no mês de abril. 

Posicionamento 

Quasar Advantage FIRF CP LP  

Seguimos preservando a liquidez do fundo mantendo a carteira com boa de qualidade de crédito. Aumentamos a parcela 
em caixa para 24,4% do PL, enquanto a participação em crédito ficou em 75,6%. No fechamento do mês, o fundo ficou 
com um carrego líquido de CDI+1,6% a.a. Na carteira de debêntures, reduzimos a posição em vários ativos para fazer 
frente aos resgates, entre eles: AES Tietê, BMG, Coelba, Dasa, Energisa, Hapvida, entre outros. A alocação diminuiu 3,9p.p. 
para 31,2% do PL. Na parcela de Bancos, vendemos LFs do Banco BTG, Daycoval, Paraná e Sofisa. Mesmo assim, a 
participação é de 25,7% do PL – 0,4p.p. maior que no mês passado. A parcela em FIDCs diminuiu em 0,4p.p. para 18,7% 
do PL, com a redução da exposição no FIDC Sabemi X e com o fim da posição no FIDC Imperium. 

Atribuição de Performance 

Quasar Advantage Prev XP Seg Advisory FIRF CP  

No mês, o destaque negativo foi para as pesadas marcações realizadas pelo administrador nos ativos bancários, essa 
parcela contribuiu com -1,32% do retorno do fundo. Com destaques negativos para BTG Pactual e Banco ABC. Outras 
marcações que impactaram negativamente o fundo foram de alguns FIDCs, fazendo a classe contribuir com -0,11% do 
retorno. Com relação às debêntures, na metade do mês passamos a ver um forte fechamento nas marcações, revertendo 
o prejuízo das primeiras semanas, terminando o mês contribuindo positivamente com +0,66% do retorno– tivemos 
destaques positivos para Eletrobrás, Eneva e Águas de Guariroba. Esse fechamento pode se estender para maio trazendo 
melhores retornos para o fundo  

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800550
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https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/31506529000105


 
 
 

45 

   Maio 2020 

O caixa agregou +0,07% e os custos representaram -0,08% da rentabilidade. Somando assim -0,78% de retono no mês de 
abril. 

Posicionamento 

Quasar Advantage Prev XP Seg Advisory FIRF CP  

Abril seguiu com resgates, porém, o passivo de previdência se mostrou estável. Esse fluxo menor minimizou o impacto 
negativo no retorno porque não tivemos que vender ativos a qualquer preço. Prezando a liquidez do fundo, mantivemos o 
caixa em 25,4% do PL, enquanto a parcela em crédito foi para 74,6%. No fechamento do mês, o fundo ficou com um 
carrego líquido de CDI+1,5% aa. A posição em debêntures aumentou ficando em 48,4% do PL, 2,1p.p maior que março. 
Não tivemos novas emissões no mercado primário. Já no secundário, não realizamos operações com o intuito de 
aproveitar o fechamento dos spreads. Na parcela de bancos, tivemos uma redução de 0,5p.p, atingindo assim 19,7% do 
fundo. Os FIDCs somam 6,5% do fundo, 2,0p.p menor que o mês passado, ao longo de abril zeramos a posição no FIDC 
Farm 

Atribuição de Performance 

Quasar Advantage Plus FIRF CP LP  

No mês, o destaque negativo foi para as pesadas marcações realizadas pelo administrador nos ativos bancários, essa 
parcela contribuiu com -1,22% do retorno do fundo. Com destaques negativos para BTG Pactual e Banco ABC. Outras 
marcações que impactaram negativamente o fundo foram de alguns FIDCs, fazendo a classe contribuir com -0,06% do 
retorno. 

Com relação às debêntures, apesar da contribuição dos ativos ter ficado negativo em –1,03% do retorno, a partir da metade 
do mês passamos a ver um fechamento nas marcações, reduzindo assim o prejuízo das primeiras semanas, o que pode 
significar melhores retornos para maio – tivemos destaques positivos para AES Tietê, Lojas Americanas e Eletrobrás.  

O destaque negativo na performance nas debêntures foi a marcação adicional que o administrador fez nas debêntures da 
Restoque, que no fechamento do mês representavam cerca de 1,9% do PL, representaram cerca de 57,6% da contribuição 
negativa da classe de ativos. 

Na parcela de debêntures em IPCA com hedge, onde temos atualmente apenas um ativo, tivemos uma contribuição 
negativa de -0,01%. O caixa agregou +0,05% e os custos representaram -0,07% da rentabilidade. Somando assim -2,33% 
de retorno. 

Posicionamento 

Quasar Advantage Plus FIRF CP LP  

Com o caixa que tínhamos no mês anterior, o fundo ficou com bastante liquidez e não precisou vender muitos ativos 
aproveitando o ganho de capital ocorrido nas debêntures. O caixa ficou em 12,8% do PL, enquanto o crédito foi 87,2%. No 
final do mês, o fundo ficou com um carrego líquido de CDI+2,2% aa. Nas debêntures, o aumento foi de 0,1pp para 46% do 
PL. No secundário, aumentamos posição em BMG e Usiminas, reduzimos em AES Tiete, Coelba, Dasa, Hapvida entre 
outras, e zeramos GDM e Localiza. Na parcela em IPCA, zeramos Eneva e Sabesp pois apresentavam prêmios menores. 
A parcela de Bancos aumentou 4,4pp para 26,6% do PL, mesmo com a redução das LFs do banco BTG, Daycoval e Sofisa. 
Os FIDCs representam 14,6% do PL, 2,4pp maior que março. No mês, zeramos a posição no FIDC Farm. 
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Atribuição de Performance 

Quasar FI-Infra RF  

Com a abertura dos spreads, a contribuição das debêntures incentivadas foi negativa. Com o fechamento na curva 
soberana o DAP contribuiu com -0,42% do retorno, enquanto isso, os ativos não tiveram o fechamento na mesma 
magnitude, tendo contribuído com +0,12%. O destaque positivo foi a Cemig Distribuição e negativo a Ventos da Bahia. 

Os FIDCs contribuíram com -0,01% e o caixa +0,04% do retorno, enquanto os custos representaram subtraíram -0,08%. 
Somando assim uma rentabilidade de -0,36% em abril. 

Posicionamento 

Quasar FI-Infra RF  

Em abril seguimos sem um aumento expressivo de resgates, sendo assim reduzimos um pouco a liquidez já que os 
spreads dos ativos se encontram em patamares elevados. Assim encerramos o mês com 9,9% do PL em caixa e 90,1% 
em crédito privado. A taxa de carregamento líquida ficou em CDI + 1,1% a.a. As debêntures incentivadas representam 
76,3% do patrimônio do fundo, 4,5p.p. maior que no mês passado – lembrando que sempre realizamos o hedge do risco 
de mercado. Durante o mês, não tivemos emissões no mercado primário. Já no mercado secundário, reduzimos a posição 
em Copel Cutia, Copel GT, Energisa, Equatorial Transmissora. Com relação às debêntures em CDI e Bancos seguimos 
zerados. Enquanto os FIDCs representam 13,7% do PL, 2,1%p.p. maior que mês passado, porém sem realizarmos 
movimentação. 

 

Schroder Investment Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Schroder Advisory XP Seg Prev FIRF CP -2,79% -4,84% - - - 2,53% -6,01% 11,5  

Schroder High Grade Advisory FIRF CP -4,66% -7,18% -3,84% - - 2,64% -8,58% 188,4  

Schroder Premium Advisory FIRF CP LP -2,57% -5,45% - - - 2,92% -7,53% 3,9  

Schroder Zurich Prev FIRF -0,47% -1,22% 2,28% - - 1,01% -3,03% 36,5  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Schroder Zurich Prev FIRF  

Durante o mês de abril, mesmo em meio a uma recuperação da bolsa brasileira, observamos o aprofundamento dos 
efeitos da epidemia do Covid-19 no front da saúde juntamente com uma intensa escalada do risco político gerando 
tensões entre o Congresso e o Executivo, troca do Ministro da Saúde e culminando com o pedido de demissão do Ministro 
da Justiça Sergio Moro.  

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800600
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800600
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/27565968000111


 
 
 

47 

   Maio 2020 

O dólar se depreciou chegando a 5.70 e a curva de juros se inclinou significativamente refletindo o maior risco politico e 
fiscal. Com a forte realização nos spreads de crédito observada no mercado, essa parcela da alocação representou a 
maior parte do resultado negativo durante o mês, as estratégias de inflação e juros nominais tiveram contribuição negativa 
em menor tamanho. 

Posicionamento 

Schroder Zurich Prev FIRF  

O cenário político deve continuar bastante desafiador em meio a necessidade de lidar com a crise da pandemia entre 
enormes desafios fiscais. À frente, mantemos viés tático para as posições de juros e mantemos as posições compradas 
em inflação pelos níveis atrativos e fator de proteção. Já a carteira de crédito continua o processo de melhora gradual que 
poderá se intensificar com a entrada do BC. 

Atribuição de Performance 

Schroder High Grade Advisory FIRF CP  | Schroder Advisory XP Seg Prev FIRF CP  | Schroder Premium Advisory 
FIRF CP LP  

Abril foi mais um mês desafiador, desde março fomos acometidos por uma crise de liquidez no crédito global, que também 
atingiu o mercado brasileiro em função dos desdobramentos do COVID-19 e aos resgates na indústria de fundos de 
crédito, RF e DI. Na 1a quinzena de abril tivemos continuidade das desvalorizações nos créditos, negociando a taxas muito 
mais altas que o usual. Na 2a quinzena vimos estabilização e melhora, porém, ainda de forma desigual entre emissores e 
emissões. Embora tenhamos visto alguns emissores que já chegaram a negociar acima de CDI+4% voltando para 
aprox.CDI+3% (ou equiv. em % do CDI), outros nomes ainda não refletiram esta melhora do humor de mercado.Temos 
alguns papéis nas carteiras que ainda estão com taxas acimas de CDI+5%, representando uma desvalorização frente ao 
valor de face (original) entre 10% a 30%. Além dos ativos corporativos, no começo do mês, também tivemos uma 
remarcação significativa de ativos de inst. financeiras que tiveram menor liquidez. Estamos confortáveis com o risco de 
crédito, a desvalorização nos apresenta oportunidade de ganhos quando o mercado se estabilizar. Ressaltamos que não 
houve evento de crédito ou inadimplência na carteira. 

Posicionamento 

Schroder High Grade Advisory FIRF CP  

Realizamos vendas mais expressivas no começo do mês para atender a resgates. Hoje aprox. 20% de seu PL está em 
caixa, os demais 80% em 52 emissões/séries diferentes, nos limites esperados e com pulverização.Embora o fundo tenha 
tido retorno negativo no mês, seu carrego está bem acima do target (105% do CDI) em aprox. 165% do CDI. Enxergamos 
boas chances de recuperação a valor de mercado, após a aprovação da PEC que permitirá que o BC atue no secundário 
diretamente.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, os spreads atuais já contemplam possíveis downgrades. 
Acreditamos que o momento não é de saída e realização de prejuízos e sim de aproveitamento da inflexão nas taxas. 

Posicionamento 

Schroder Advisory XP Seg Prev FIRF CP  

Hoje temos aproximadamente 25% de seu PL em caixa, os demais 75% estão alocados em 25 emissões/séries diferentes, 
dentro do esperado uma carteira pulverizada. Embora o fundo tenha ficado com retorno negativo no mês, hoje o carrego 
do fundo está bem acima do target  (108% do CDI) em aprox. 165% do CDI, e elevado potencial de apreciação a mercado. 
Não enxergarmos potencial risco de insolvência nas companhias investidas até o momento, pois as empresas estão com 
passivos alongados e tem reforçado o caixa com linhas de curto prazo bancários para passar por este momento. Além 
disso, os prêmios de risco atuais (spreads) já contemplam possíveis downgrades de ratings. São papéis com ótima 
qualidade creditícia pagando prêmios bem elevados. Assim, o retorno dos papéis aumentou significativamente. 
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Posicionamento 

Schroder Premium Advisory FIRF CP LP  

Hoje temos aprox. 15% de seu PL alocado em caixa, os demais 85% estão em 38 emissões/séries diferentes, dentro dos 
limites esperados. Embora o retorno negativo no mês, hoje o carrego do fundo está acima do target  (115% do CDI), com 
aprox. 136% do CDI. Enxergamos elevado potencial de apreciação a valor de mercado nos ativos, uma vez que o mercado 
se normalize, após a aprovação da PEC que permitirá que o BC atue no mercado secundário diretamente. Na hipótese da 
marcação a mercado dos ativos de credito recuperar 1/3 do movimento de abertura, ou seja os níveis de preço voltarem 
1/3 antes da pandemia o fundo tem potencial de apreciação de 3% nominal. São papéis com ótima qualidade creditícia 
pagando prêmios elevados, com possibilidade de rentabilidades muito boas para o futuro próximo. 

 

Solis Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Solis Capital Antares Advisory CP FIC FIM LP 0,32% 1,66% - - - 0,15% -0,08% 792,0  

Solis Capital Antares CP FIC FIM LP 0,32% 1,66% 6,39% 7,07% 8,05% 0,08% -0,02% 107,8  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 

Atribuição de Performance 

Solis Capital Antares Advisory CP FIC FIM LP  | Solis Capital Antares CP FIC FIM LP  

O desempenho do Antares Advisory voltou a ser positivo e com prêmio sobre seu benchmark, permitindo ao fundo se 
diferenciar da maior parte dos fundos de crédito. A pulverização das carteiras, a qualidade na cobrança dos créditos e o 
elevado nível de subordinação permitiram aos FIDCS trafegar pelo mês de abril sem volatilidade, entregando as 
rentabilidades alvo definidas em seus regulamentos.  

Além do crédito, o outro foco da gestão em abril foi o fortalecimento da estrutura de liquidez do Antares. Para tanto, 
solicitamos o resgate dos FIDCs abertos e negociamos junto aos FIDCs fechados que aprovassem o pagamento 
antecipado de algumas parcelas de seus fluxos de amortização. Assim geramos R$ 200 milhões de caixa sem 
precisarmos acessar o mercado secundário, o que nos permitiu construir uma robusta posição de liquidez de forma 
neutra, sem volatilidade para os nossos investidores. Já no final do mês, um movimento de marcação de Letras 
Financeiras de grandes bancos brasileiros que integram a carteira do fundo de zermaneto que o Antares utiliza, acabou 
por influenciar marginalmente o seu retorno. Um evento sem qualquer relação com os FIDCs investidos e que tende a ser 
pontual. 
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Posicionamento 

Solis Capital Antares Advisory CP FIC FIM LP  | Solis Capital Antares CP FIC FIM LP  

Em linha com o que esperávamos e surpreendendo algumas visões que chegaram a ganhar ressonância durante o mês 
de abril, os FIDCs Multicedentes - Mulstisacados onde o Antares aloca parte relevante do seu patrmônio mostraram-se 
extremamente resilientes no período mais intenso da crise. Os recebíveis pulverizados e de prazo muito curto por um lado 
e o nivel elevado de subordinação e cotistas subordinados essencialmente alinhados com a qualidade de crédito da 
carteira, por outro, favoreceram a performance dessa classe de FIDCs. A adimplência das carteiras, que veio acima do 
esperado para o período de quarentena e um volume menor de operações acabaram por favorecer a formação de posições 
mais relevantes de caixa nos FIDCs, o que implica numa carteira mais protegida para os próximos meses. 

 

Sparta Fundos de Investimento 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Sparta Deb Inc FI RF CP 0,14% -0,26% 0,36% 4,23% - 1,18% -1,92% 334,2  

Sparta Max Advisory FIC FIRF CP LP -0,34% -2,46% 1,77% - - 1,49% -4,86% 38,2  

Sparta Premium FIC FI Ref DI CP 0,23% 1,10% 4,67% 5,29% 6,14% 0,06% 0,00% 77,7  

Sparta Previdência Advisory XP Seg FIC RF CP -0,45% -3,12% -0,27% - - 1,51% -5,07% 97,0  

Sparta Top Advisory FIC FIRF CP LP -0,39% -3,41% -0,20% - - 1,63% -5,36% 26,9  

Sparta Top FIC FI RF CP Longo Prazo -0,36% -3,41% -0,20% 3,37% 5,26% 1,64% -5,38% 1.357,9  

Sparta Top Prev Advisory Icatu FIRF CP -0,74% -3,60% -0,91% 2,86% 4,79% 1,55% -5,19% 880,3  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Sparta Max Advisory FIC FIRF CP LP  | Sparta Previdência Advisory XP Seg FIC RF CP  | Sparta Top Advisory 
FIC FIRF CP LP  | Sparta Top FIC FI RF CP Longo Prazo  | Sparta Top Prev Advisory Icatu FIRF CP  

Na primeira quinzena de abril, ainda vimos um retornos negativos no crédito privado high grade. Nesse período, houve 
uma continuidade do movimento de março, com os preços dos ativos sendo ajustados para os novos patamares nos 
quais havia liquidez. Já na segunda quinzena, vimos o início da recuperação. Com preços muito atrativos no mercado 
secundário, novos compradores apareceram, incluindo bancos e até gestores de fundos de ações, tamanha a distorção. 
Além disso, conforme as medidas de liquidez anunciadas pelo BC avançam, acreditamos que todo esse movimento 
negativo das últimas semanas deva se recuperar. No mês tivemos resultados bem positivos com o fechamento do spread 
de crédito de algumas, porém não foram suficientes para neutralizar a reprecificação das LF e dos FIDC. Em relação a 
esse último, tivemos um grande avanço do administrador do fundo, que passou a usar uma metodologia bem mais 
robusta de marcação a mercado, uma novidade entre os administradores de fundos. Atualmente acreditamos que todos 
os ativos estão bem precificados em relação ao cenário atual, o que é um excelente sinal para os investidores. 
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Posicionamento 

Sparta Max Advisory FIC FIRF CP LP  | Sparta Previdência Advisory XP Seg FIC RF CP  | Sparta Top Advisory 
FIC FIRF CP LP  | Sparta Top FIC FI RF CP Longo Prazo  | Sparta Top Prev Advisory Icatu FIRF CP  

O foco da equipe de gestão ao longo do mês foi otimizar a carteira e aproveitar oportunidades. Fizemos diversas trocas 
de ativos, arbitrando as diferenças dos valores relativos dos papéis. Também aumentamos a alocação e alongamos a 
duration (prazo médio) da carteira com emissores de maior qualidade de crédito (AAA). Assim, esperamos não só 
recuperar a queda das últimas semanas, mas obter um retorno adicional com a normalização dos preços. Isso só foi 
possível por trabalharmos com nível de caixa adequado, de forma que não foi necessário fazer liquidez a qualquer preço. 
Ainda seguimos com um nível de caixa maior que a nossa média histórica. Sobre risco de crédito, estamos confortáveis 
com os resultados que estamos encontrando em nossos testes de estresse para esse período. 

Atribuição de Performance 

Sparta Premium FIC FI Ref DI CP  

Este fundo investe em fundos com liquidez imediata e foco em títulos públicos. Assim, busca uma rentabilidade 
consistente, e sem surpresas. Atualmente o fundo não tem exposição a crédito privado. 

Posicionamento 

Sparta Premium FIC FI Ref DI CP  

O fundo investe 100% de seus recursos em liquidez imediata. Esse produto busca atender a parcela do portfólio do 
investidor com necessidade de liquidez no curto prazo, já que apresenta resgate imediato e baixa aplicação inicial. 

Atribuição de Performance 

Sparta Deb Inc FI RF CP  

Após um retorno atípico de março por conta da crise sanitária do Covid-19, já vimos o início da recuperação em abril. Os 
títulos com maiores contribuições positivas ao fundo foram debentures da Cemig, Enel e Engie. Em contraponto a esses 
fechamentos, tivemos uma abertura nos spreads de Mata Santa Genebra, Arteris e Copasa, contrabalanceando o 
resultado do mês. 

Posicionamento 

Sparta Deb Inc FI RF CP  

Os emissores que compõe a carteira do Sparta Debêntures Incentivadas são empresas do setor de infraestrutura, 
geralmente regulados e com contratos de longo prazo. Por isso, não devem ter impactos relevantes na qualidade de 
crédito, mesmo no atual cenário de incertezas. É importante destacar que essa estratégia foi bem menos afetada pela 
pandemia que outros fundos de crédito privado. Isso acontece por dois motivos. O primeiro é que após os movimentos 
do 2º semestre de 2019, as debêntures incentivadas já estavam significativamente distorcidas, de forma que os impactos 
deste cenário de incerteza foram mais brandos. O segundo é que existe um demanda de investidores, sejam eles pessoas 
físicas ou institucionais, para esse tipo de ativo com retornos superiores a IPCA+5%. 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800700
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32239012000160
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800697
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800697
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=6505
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/26710546000120
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=5041
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800561
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800561


 
 
 

51 

   Maio 2020 

SPX Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

SPX Seahawk Advisory FIC RF CP LP - - - - - - - - 

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Posicionamento 

SPX Seahawk Advisory FIC RF CP LP  

A pandemia de Covid-19 segue sendo o principal motor dos ativos globais. Continuamos pessimistas tanto pelo tamanho 
do impacto na economia, quanto pela velocidade da recuperação. A questão fundamental agora é se o afrouxamento do 
isolamento será eficiente, de forma que a economia global possa voltar a uma nova normalidade.  

No cenário doméstico, tivemos a saída de dois ministros importantes do governo, o da Saúde e o da Justiça, o que tornou 
a sustentação política do presidente ainda mais frágil, quando era imprescindível ter um ambiente de união nacional para 
enfrentar a crise. Analisando o contexto pós-pandemia, nos vemos ainda mais pessimistas, uma vez que estaremos com 
uma dívida PIB extremamente elevada e, consequentemente, com a necessidade de um novo programa de ajuste fiscal. 

 

SRM Asset 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Exodus 180 FIC FIM CP 0,37% 1,69% 6,67% 7,41% 8,35% 0,08% 0,00% 274,2  

Exodus 360 FIC FIM CP 0,37% 1,68% 6,66% 7,43% 8,37% 0,08% -0,09% 54,1  

Exodus 60 FIC FIM CP 0,34% 1,54% 6,14% 6,84% 7,78% 0,07% 0,00% 58,4  

Exodus 90 FIC FIM CP 0,36% 1,64% 6,47% 7,19% 8,16% 0,07% 0,00% 133,5  

FIDC da indústria Exodus Institucional 0,36% 1,63% 6,55% 7,27% 8,25% 0,07% 0,00% 2,2  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 
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Atribuição de Performance 

Exodus 90 FIC FIM CP  

O Fundo Exodus 90 FICFIM apresentou variação de +0,36% em abril, equivalente à 125,91% do CDI. No acumulado de 
2020, o FUNDO fechou com um resultado de +1,64%, equivalente à 125,82% 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.  

Posicionamento 

Exodus 90 FIC FIM CP  

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 125% do CDI no ano e com baixíssima volatilidade. 

Atribuição de Performance 

Exodus 60 FIC FIM CP  

O Fundo Exodus 60 FICFIM apresentou variação de +0,34% em abril, equivalente à 118,58% do CDI. No acumulado de 
2020, o FUNDO fechou com um resultado de +1,54%, equivalente à 118,54% 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.  

Posicionamento 

Exodus 60 FIC FIM CP  

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. 

Atribuição de Performance 

Exodus 360 FIC FIM CP  

O Fundo Exodus 360 FICFIM apresentou variação de +0,37% em abril, equivalente à 128,87% do CDI. No acumulado de 
2020, o FUNDO fechou com um resultado de +1,68%, equivalente à 128,76% 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. 
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Posicionamento 

Exodus 360 FIC FIM CP  | Exodus 180 FIC FIM CP  

Optamos por continuar focados em nossa estratégia de pulverização da carteira de recebíveis e gestão conservadora de 
crédito, procurando entregar um resultado consistente acima de 125% do CDI no ano e com baixíssima volatilidade 

Atribuição de Performance 

Exodus 180 FIC FIM CP  

O Fundo Exodus 180 FICFIM apresentou variação de +0,37% em abril, equivalente à 129,27% do CDI. No acumulado de 
2020, o FUNDO fechou com um resultado de +1,69%, equivalente à 129,35% 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. 

 

Sul América Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

SulAmérica Crédito Ativo FI RF CP LP -1,17% -3,45% -0,25% 3,32% 5,04% 1,56% -4,82% 277,4  

SulAmérica Deb Inc Hedge Advisory FIRF CP -1,33% -2,75% - - - 4,83% -5,71% 9,7  

SulAmérica Excellence Advisory FI RF CP -2,29% -4,13% -1,04% 2,83% 4,48% 1,66% -5,30% 28,7  

SulAmérica Excellence FI RF CP -2,56% -4,09% -0,89% 2,94% 4,63% 1,67% -5,24% 471,8  

SulAmérica Exclusive FI Ref DI 0,25% 1,21% 4,99% 5,60% 6,43% 0,06% 0,00% 2.274,8  

Sulamerica Fix 100 Plus FI RF -2,41% -4,61% -0,40% 3,21% 4,97% 1,98% -4,81% 263,0  

SulAmérica Inflatie FI RF LP 1,13% -6,32% 7,35% 11,81% 12,26% 12,03% -12,83% 1.309,9  

SulAmérica Prestige Inflatie FIC FIRF 1,15% -7,03% 6,22% 10,95% 10,93% 12,47% -13,64% 336,8  

SulAmérica Prestige Prev FIRF -1,95% -3,79% 0,16% 3,47% 4,94% 1,63% -4,11% 1.049,8  

SulAmérica Prestige Strategie FIC FIRF CP -3,11% -4,00% -0,60% 2,71% 4,39% 1,88% -5,01% 156,7  

SulAmérica Renda Fixa Ativo FI LP 0,74% 0,40% 4,83% 5,52% 6,94% 3,41% -2,43% 820,6  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06% 0,00% - 

IMA-B 1,31% -5,08% 8,94% 12,21% 11,78% 12,24% -12,68% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 
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Atribuição de Performance 

SulAmérica Renda Fixa Ativo FI LP  

O contexto doméstico seguiu com surpresas inflacionárias baixas tanto no número fechado quanto composição, que 
segue mostrando uma tendência deflacionária de serviços, além da queda histórica de bens industriais que estão sendo 
pressionados pelas medidas de isolamento. As revisões de baixa da atividade completam o pano de fundo para juros no 
Brasil que indica um amplo espaço para flexibilização monetária na estrutura a termo. No mês o fundo operou com um 
viés aplicado na parte intermediária da curva, mas a maior parte do risco alocado é resultado das estratégias de valor 
relativo na parte curta/intermediária.  Como resultado das estratégias, +49bps da operação DI Direcional + Valor Relativo 
e 5bps NTN-B. 

Posicionamento 

SulAmérica Renda Fixa Ativo FI LP  

Na última semana do mês voltamos a aplicar em juros reais intermediários, e adicionamos, em menor tamanho, uma 
posição aplicada em juros nominais na parte curta (até 24 meses). Mantivemos as estratégias de valor relativo na parte 
curta e intermediária da curva, que se beneficiam de uma migração dos prêmios de elevação da SELIC nos vértices 
intermediários para prazos mais longos. 

Atribuição de Performance 

SulAmérica Exclusive FI Ref DI  

No mês de abril, o mercado seguiu o fluxo de venda dos ativos-caixa (indexados à SELIC). Porém, com a mudança no dia 
a dia nas mesas do mercado (Home Office), a liquidez no mercado secundário foi afetada. Tivemos uma forte abertura 
nas taxas durante o mês, e só próximo do final que vieram a mostrar certa estabilidade. 

Posicionamento 

SulAmérica Exclusive FI Ref DI  

Atualmente, temos cerca de 50% do fundo em ativos com liquidez imediata, 32% em ativos com vencimento em até três 
anos e o restante em ativos com quatro anos. Iremos manter a alocação, pois acreditamos que possam ocorrer resgates 
adicionais na indústria de fundos. 

Atribuição de Performance 

Sulamerica Fix 100 Plus FI RF  | SulAmérica Prestige Prev FIRF  

Em abril, continuamos acompanhando a crise gerada pela disseminação do Coronavírus. No mundo, a inflação seguiu 
recuando juntamente com os preços de commodities. Os ativos mostraram certo alívio e recuperação perto da pressão 
que foi vista no mês anterior. No Brasil, o mercado já abalado pela crise sofreu com as mudanças na parte política do país. 
A bolsa apresentou uma leve recuperação, porém o real seguiu depreciando fortemente contra as moedas desenvolvidas. 
A inflação, por outro lado, se mostrou mais controlada frente essa turbulência e o mercado segue precificando novos 
cortes de juros. Com o grande fluxo de resgate na indústria de fundos crédito e a falta de liquidez dos ativos, o fundo 
fechou o mês com retornos negativos. Tivemos ganhos nas operações de NTN-B e perdas na posição de inflação implícita. 
A perda significativa veio dos ativos de crédito de emissores financeiros de primeira linha que tiveram remarcação 
negativa. Algumas dessas remarcações estão sendo revisadas, e se tivermos aprovação da PEC do orçamento de guerra, 
o Banco Central poderá atuar no mercado secundário de crédito, acreditamos que essas taxas tendem a voltar à 
normalidade. 
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Posicionamento 

Sulamerica Fix 100 Plus FI RF  | SulAmérica Prestige Prev FIRF  

Seguimos diminuindo nossas exposições em inflação. Em curva de juros, temos posições defensivas que se beneficiam 
com o aumento do prêmio na curva. Nosso objetivo tem sido preservar o capital diante dessa grande incerteza econômica 
e política, o que tem sido desafiador dado o cenário de piora no mercado de crédito. 

Atribuição de Performance 

SulAmérica Inflatie FI RF LP  | SulAmérica Prestige Inflatie FIC FIRF  

Em abril, continuamos acompanhando a crise gerada pela disseminação do Coronavírus. No mundo, a inflação seguiu 
recuando juntamente com os preços de commodities - reflexo da atividade econômica. Os ativos mostraram certo alívio 
e recuperação perto da pressão que foi vista no mês anterior. No Brasil, o mercado já abalado pela crise sofreu com as 
mudanças na parte política do país. A bolsa apresentou uma leve recuperação, porém o real seguiu depreciando 
fortemente contra as moedas desenvolvidas. A inflação, por outro lado, se mostrou mais controlada frente essa 
turbulência e o mercado segue precificando novos cortes de juros. Em relação ao IMA-B, tivemos perdas com a distorção 
da curva de NTN-B. As operações de arbitragem da curva de juros geraram pequenos resultados negativos. 

Posicionamento 

SulAmérica Inflatie FI RF LP  | SulAmérica Prestige Inflatie FIC FIRF  

Temos reduzido nossas posições com viés de diminuição de risco e temos posições defensivas que se beneficiam com 
o aumento do prêmio na curva de juros. Seguimos diminuindo a alocação dos vencimentos mais longos (2050~2055) e 
alocando nos vencimentos intermediários (2030~2040). 

Atribuição de Performance 

SulAmérica Prestige Strategie FIC FIRF CP  

Com o grande fluxo de resgate na indústria de fundos crédito e a falta de liquidez dos ativos, o fundo fechou o mês com 
retornos negativos. A perda significativa foi resultado dos ativos de crédito de emissores financeiros, tracionados por 
grandes resgates na indústria que fizeram com que ativos de primeira linha tivessem remarcação negativa. Algumas 
dessas remarcações estão sendo revisadas, e se tivermos aprovação da PEC do orçamento de guerra, o Banco Central 
poderá atuar no mercado secundário de crédito, acreditamos que essas taxas tendem a voltar à normalidade. 

Posicionamento 

SulAmérica Prestige Strategie FIC FIRF CP  

Estamos alocados 71,26% (de 70,85% do mês anterior) em crédito privado, sendo 45,90% em emissores financeiros e 
25,36% em emissores corporativos. Temos viés de reduzir nossa exposição, e em um segundo momento aproveitar as 
taxas de carregamento que atualmente estão altas. Montamos uma operação de hedge para proteger nossa exposição 
em taxa pré-fixada. 

Atribuição de Performance 

SulAmérica Deb Inc Hedge Advisory FIRF CP  

A turbulência provocada pelo Coronavírus permaneceu no mercado de crédito privado no mês de abril. Os principais 
impactos negativos vieram do segmento corporativo na alocação em CRI.  
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No segmento financeiro, o fundo foi impactado principalmente pelas marcações das letras financeiras longas de 
emissores como Bradesco e Caixa que ainda não apresentaram melhora significativa. Notamos novos players no mercado 
buscando aproveitar os níveis atrativos de taxa dos ativos e acreditamos na melhora gradual dos ativos ao longo dos 
próximos meses. 

Posicionamento 

SulAmérica Deb Inc Hedge Advisory FIRF CP  

Estamos confiantes na recuperação do mercado e acreditamos na recuperação dos ativos financeiros por alguns motivos:  
autorização para BC comprar ativos está em andamento para aprovação; percebemos que o mercado secundário 
comprador para ativos corporativos já começam a demonstrar fechamento de taxa; nível de carrego elevado trazem boas 
perspectivas para os próximos meses. Seguimos com uma alocação em torno de 95% em crédito, com uma composição 
de 76,93% em debêntures de infra-estrutura, 1,63% em CRI e 16,87% em ativos financeiros (Bradesco e Caixa). 

Atribuição de Performance 

SulAmérica Crédito Ativo FI RF CP LP  | SulAmérica Excellence Advisory FI RF CP  | SulAmérica Excellence FI 
RF CP  

A turbulência provocada pelo Coronavírus permaneceu no mercado de crédito privado no mês de abril. Os principais 
impactos negativos do setor corporativo vieram na primeira metade do mês. Em seguida começamos a notar efeitos das 
medidas do Banco Central e percebemos uma importante melhora na 2ª metade do mês. No segmento financeiro, o fundo 
foi impactado principalmente pelas marcações das Letras Financeiras longas de emissores como Bradesco, Caixa e Itaú, 
que ainda não apresentaram melhora significativa. Notamos novos players no mercado buscando aproveitar os níveis 
atrativos de taxa dos ativos. Acreditamos na melhora gradual dos ativos ao longo dos próximos meses e reforçamos a 
qualidade dos ativos em carteira. 

Posicionamento 

SulAmérica Crédito Ativo FI RF CP LP  

Mesmo com todo esse impacto na indústria de crédito estamos confiantes que teremos uma recuperação no nível de 
preço dos ativos, é claro que neste período teremos volatilidade, porém destaco alguns pontos:  nossa carteira é focada 
em ativos de crédito de 1º linha; autorização para BC comprar ativos está em andamento para aprovação; percebemos 
que o mercado secundário comprador para ativos corporativos já começam a demonstrar fechamento de taxa; nível de 
carrego elevado trazem boas perspectivas para os próximos meses. Seguimos com uma alocação em torno de 80% em 
crédito, sendo 18% em ativos financeiros e 62% em ativos do segmento corporativo. 

Posicionamento 

SulAmérica Excellence Advisory FI RF CP  

Estamos confiantes que teremos uma recuperação no nível de preço dos ativos, é claro que neste período teremos 
volatilidade, porém destaco alguns pontos:  nossa carteira é focada em ativos de crédito de 1º linha; autorização para BC 
comprar ativos está em andamento para aprovação; percebemos que o mercado secundário comprador para ativos 
corporativos já começam a demonstrar fechamento de taxa; nível de carrego elevado trazem boas perspectivas para os 
próximos meses. Seguimos com uma alocação em torno de 79% em crédito, com uma composição de 52,68% em ativos 
corporativos e 26,52% em ativos do segmento financeiro. 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800765
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Posicionamento 

SulAmérica Excellence FI RF CP  

Estamos confiantes que teremos uma recuperação no nível de preço dos ativos, é claro que neste período teremos 
volatilidade, porém destaco alguns pontos:  nossa carteira é focada em ativos de crédito de 1º linha; autorização para BC 
comprar ativos está em andamento para aprovação; percebemos que o mercado secundário comprador para ativos 
corporativos já começam a demonstrar fechamento de taxa; nível de carrego elevado trazem boas perspectivas para os 
próximos meses. Seguimos com uma alocação em torno de 66% em crédito, com uma composição de 40,89% em ativos 
corporativos e 25,46% em ativos do segmento financeiro. 

 

Valora Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Valora Absolute FIRF CP Longo Prazo -1,34% -3,29% 0,31% 3,66% 5,27% 1,40% -5,11% 99,8  

Valora Guardian Advisory FIC FIM CP 0,22% 1,28% 5,78% 6,57% 7,54% 0,35% -0,24% 171,3  

Valora Guardian FIC FIM CP 0,29% 1,45% 6,24% 7,01% 7,97% 0,32% -0,21% 156,4  

Zurich Valora Prev FI RF CP -1,56% -4,97% -0,48% - - 2,26% -5,98% 20,9  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Zurich Valora Prev FI RF CP  

O Zurich Valora Pevidência teve sua rentabilidade afetada pela sua exposição em fundos imobiliários cotados em bolsa. 
Esta classe de ativos teve um grande impacto com a crise. Um dos argumentos, é que dada a sua liquidez em D+2, no 
momento de bull Market muitos utilizaram estes ativos como caixa. Ocorre que neste momento de crise estas pessoas 
precisaram do dinheiro e venderam suas cotas a qualquer preço. Atualmente vemos grandes distorções, por exemplo FIIs 
sendo transacionados abaixo de seu valor patrimonial. Desta forma entendemos que esta classe possa ser o grande motor 
de recuperação do fundo. 

Posicionamento 

Zurich Valora Prev FI RF CP  

O portfólio encerrou o mês composto por 16,1% em fundos imobiliários, 12,6% em fundos de zeragem, 2,8% em emissões 
bancárias, 41,5% em debêntures, 16,2% em FIDCs, 5,1% em notas promissórias e 5,2% em CRAs. Por ser um fundo de 
previdência, ele está desenhado para um passivo de longo prazo. Portanto a carteira que a gestão está todos os dias 
trabalhando para compor é uma carteira que entregue alfa por muitos anos. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800442
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/31340900000101
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/31340900000101
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Atribuição de Performance 

Valora Absolute FIRF CP Longo Prazo  

O Valora Absolute rendeu pelo segundo mês consecutivo no campo negativo. Em toda a sua história de dez anos de 
lâmina, é a segunda vez que acontece. A crise de março se arrastou para abril. Os números econômicos apontam para 
uma crise de grandes dimensões. Alguns setores como o aéreo e as rodovias vão sofrer mais devido às restrições de 
circulação. A gestão separou as empresas de acordo com a exposição delas a crise atual. Então foi definido um fator de 
estresse em cima dos resultados fechados de 2019 para se ter uma expectativa para 2020. O lado positivo é que neste 
momento, as empresas estão mais robustas de estrutura de capital do que em outras crises como a do subprime ou das 
crises cambiais. Então elas ainda contam com linhas de créditos dos bancos, e estão conseguindo se refinanciar. Depois 
de dois meses do fundo sofrendo com as marcações, e operações sendo feitas no secundário a taxas altas, o accrual do 
fundo melhorou fortemente nos levando a crer que teremos um mês de maio positivo. 

Posicionamento 

Valora Absolute FIRF CP Longo Prazo  

O portfólio encerrou o mês composto por 6,3% em fundos líquidos, 9,1% em títulos públicos, 5,6% em emissões bancárias, 
56,8% em debêntures, 5,5% em FIDCs, 7,2% em notas promissórias, 3,5% em CRIs  e 6,2% em CRAs. O momento atual e 
de fazer caixa para enfrentar a crise, mas as taxas estão tão altas que fizemos algumas operações de compra em ativos 
com baixíssimo risco e que trouxeram o aumento do accrual da carteira. Manteremos este posicionamento de comprar 
ativos com altas taxas, que não representem aumento do risco do portfolio investido, sempre mantendo a alta liquidez do 
fundo. Dado o comportamento de acomodação das taxas em altos patamares, entendemos que em maio o fundo vai 
colher o novo accrual com baixas probabilidades de marcações prejudiciais ao fundo. 

Atribuição de Performance 

Valora Guardian Advisory FIC FIM CP  

Abril foi mais um mês atribulado para a economia mundial. O mercado financeiro, como de costume, adiantou um cenário 
bastante estressado para a economia real. Isso acabou infligindo rentabilidades negativas à maioria das classes de fundos 
de investimentos. O valora Guardian Advisory, manteve-se no campo da rentabilidade positiva. Mantendo seus pilares de 
baixa volatilidade e rentabilidade positiva. O que prejudicou um pouco a rentabilidade foi a alocação de caixa que estava 
em fundos líquidos de crédito privado e foram bastante afetados pelo cenário estressado. 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. O lado positivo é que este mercado mais estressado tem 
gerado boas oportunidades de taxas. Atualmente para uma nova série compor a carteira, o retorno mínimo exigido é de 
CDI + 3% a.a. E no mercado secundário oportunidades com relação risco/retorno podem ser encontradas. Como FIDCs 
de utilities, pulverizados, de bons ratings, pagando mais de CDI + 5%. 

Posicionamento 

Valora Guardian Advisory FIC FIM CP  

A alocação em ativos de crédito representou 84,7% do PL, dos quais 64,4% em cotas seniores, 16,7% em subordinadas 
mezanino e 5,3% cotas únicas; fundos DI representavam 15,23% ao final do mês. Através do relacionamento com os 
parceiros, a gestão reforçou o caixa do fundo para enfrentar um possível aumento nos resgates. E também aproveitar 
oportunidades no secundário.  
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Atribuição de Performance 

Valora Guardian FIC FIM CP  

Abril foi mais um mês atribulado para a economia mundial. O mercado financeiro, como de costume, adiantou um cenário 
bastante estressado para a economia real. Isso acabou infligindo rentabilidades negativas à maioria das classes de fundos 
de investimentos. O valora Guardian FIC FIM, manteve-se com prêmio sobre o CDI. Mantendo seus pilares de baixa 
volatilidade e rentabilidade positiva. O que prejudicou um pouco a rentabilidade foi a alocação de caixa que estava em 
fundos líquidos de crédito privado e foram bastante afetados pelo cenário estressado. 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. O lado positivo é que este mercado mais estressado tem gerado boas 
oportunidades de taxas. Atualmente para uma nova série compor a carteira, o retorno mínimo exigido é de CDI + 3% a.a. 
E no mercado secundário oportunidades com relação risco/retorno podem ser encontradas. Como FIDCs de utilities, 
pulverizados, de bons ratings, pagando mais de CDI + 5%. 

Posicionamento 

Valora Guardian FIC FIM CP  

A alocação em ativos de crédito representou 84,7% do PL, dos quais 64,4% em cotas seniores, 16,7% em subordinadas 
mezanino e 5,3% cotas únicas; fundos DI representavam 15,23% ao final do mês. Através do relacionamento com os 
parceiros, a gestão reforçou o caixa do fundo para enfrentar um possível aumento nos resgates. E também aproveitar 
oportunidades no secundário.  

 

Vinci Partners 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Vinci Crédito Estruturado Selection Advisory FIC 
FIM CP 

0,38% 1,69% 6,45% 7,08% 7,23% 0,06% -0,54% 130,0  

Vinci Valorem FIM 0,12% 0,60% 8,90% 8,18% 8,93% 3,57% -3,65% 875,0  

Vinci Valorem XP Seg - - - - - - - - 

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06% 0,00% - 

IMA-B 1,31% -5,08% 8,94% 12,21% 11,78% 12,24% -12,68% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Vinci Valorem XP Seg  

O Fundo apresentou perdas nas posições em moedas e tomadas nos juros nominais. Os ganhos vieram das posições 
aplicadas em juros reais do meio da curva. Apesar do bom desempenho dos mercados globais de juros e de renda variável 
o mês de abril foi bastante volátil, com o dólar atingindo as maiores cotações contra o real. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=3632
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No lado externo, se evidencia um cenário de acentuada queda na atividade, alta do desemprego e queda abrupta na 
demanda. Além desses resultados diretos das quarentenas e lockdowns, ainda existem riscos relacionados a uma 
segunda onda de disseminação do coronavírus, às eleições norte-americanas, à guerra comercial entre China e EUA e ao 
questionamento da solvência dos países em geral. 

A parte local também teve piora do ponto de vista político, das finanças públicas, com um aumento expressivo do déficit 
nominal, além de saídas de capitais. 

Os desempenhos positivos dos mercados estão intrinsecamente ligados aos extensos pacotes de estímulos, fiscais e 
monetários, das principais economias. 

Posicionamento 

Vinci Valorem XP Seg  

As NTN-Bs mais curtas estão sendo reduzidas e trocadas por outras de vencimento intermediário, sem aumentar o risco 
de duration. Além disso, as posições tomadas em juros nominais curtos foram parte trocadas por opções e parte trocadas 
por vértices de maior  duration. O movimento é devido à inflação de curo prazo mais fraca e ao baixo nível das implícitas 
de vértices intermediários, em conjunto com a piora das condições fiscais brasileiras. 

Foi iniciada uma posição tomada no juro de 10 anos dos EUA. O Fundo segue comprado em dólar tanto via opções quanto 
futuros. 

Atribuição de Performance 

Vinci Valorem FIM  

O Fundo apresentou perdas nas posições em moedas e tomadas nos juros nominais. Os ganhos vieram das posições 
aplicadas em juros reais do meio da curva. Apesar do bom desempenho dos mercados globais de juros e de renda variável, 
o mês de abril foi bastante volátil, com o dólar atingindo as maiores cotações contra o real. 

No lado externo, se evidencia um cenário de acentuada queda na atividade, alta do desemprego e queda abrupta na 
demanda. Além desses resultados diretos das quarentenas e lockdowns, ainda existem riscos relacionados a uma 
segunda onda de disseminação do coronavírus, às eleições norte-americanas, à guerra comercial entre China e EUA e ao 
questionamento da solvência dos países em geral. 

A parte local também teve piora do ponto de vista político, das finanças públicas, com um aumento expressivo do déficit 
nominal, além de saídas de capitais. 

Os desempenhos positivos dos mercados estão intrinsecamente ligados aos extensos pacotes de estímulos, fiscais e 
monetários, das principais economias. 

Posicionamento 

Vinci Valorem FIM  

As NTN-Bs mais curtas estão sendo reduzidas e trocadas por outras de vencimento intermediário, sem aumentar o risco 
de duration. Além disso, as posições tomadas em juros nominais curtos foram parte trocadas por opções e parte trocadas 
por vértices de maior duration. O movimento é devido à inflação de curo prazo mais fraca e ao baixo nível das implícitas 
de vértices intermediários, em conjunto com a piora das condições fiscais brasileiras. 

Foi iniciada uma posição tomada no juro de 10 anos dos EUA. O Fundo segue comprado em dólar, tanto via opções quanto 
futuros. 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/33796273000143
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2705
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Atribuição de Performance 

Vinci Crédito Estruturado Selection Advisory FIC FIM CP  

Apesar da turbulência enfrentada pelos mercados em abril, o Fundo encerrou o mês com rentabilidade equivalente a 135% 
do CDI (130% no ano e 124% nos últimos 12 meses), mais uma vez reiterando a sua resiliência e a baixa volatilidade do 
produto. 

O FIDC Cadeia de Fornecedores seguiu como principal contribuidor de performance do Fundo, tendo permanecido bem 
alocado durante todo o mês. Nesse segmento, temos conseguido selecionar ativos de baixo risco e ganhar market share 
com grandes sacados, além de estarmos capturando taxas mais interessantes, devido ao aumento dos spreads de crédito, 
causado pela restrição de acesso ao crédito que a economia vivencia neste momento. Esses dois efeitos deverão 
contribuir para que o Fundo siga entregando rentabilidades atraentes ao longo dos próximos meses. Seguimos priorizando 
uma carteira de recebíveis revolventes e de curto prazo (prazo médio de 30 dias), para aumentar a flexibilidade de alocação 
e liquidez do Fundo. Finalmente, a redução esperada da Selic na próxima reunião do COPOM também deverá beneficiar a 
performance do produto, uma vez que a maior parte das alocações são feitas a taxas prefixadas. 

Posicionamento 

Vinci Crédito Estruturado Selection Advisory FIC FIM CP  

Aproximadamente 55-60% do Fundo estão investidos 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% estão 
investidos em um portfólio diversificado de cotas seniores de FIDCs, com diversos tipos de lastros (cartão de crédito, 
multicedente/multisacado, crédito consignado, entre outros). Temos atualmente 15 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, p. ex., possui em média 48% de subordinação, o que gera um confortável 
colchão para absorver uma possível piora na performance dessas carteiras causadas pela desaceleração da economia. 

 

Votorantim Asset 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

FIC de FI Votorantim Inflation Renda Fixa 0,46% -0,17% 8,30% 8,86% 9,57% 5,09% -5,55% 90,0  

Votorantim FI Eagle RF LP 0,39% -0,55% 3,41% 4,94% 6,14% 1,12% -2,07% 379,5  

Votorantim FI Vintage RF CP 0,69% 10,32% 15,65% 10,13% 8,79% 9,20% -1,29% 56,8  

Votorantim FIC FI Icatu Seg Legacy RF Prev CP 0,44% -0,32% 2,94% 4,49% 5,56% 0,65% -1,69% 84,5  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06% 0,00% - 

IMA-B 1,31% -5,08% 8,94% 12,21% 11,78% 12,24% -12,68% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 
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Atribuição de Performance 

Votorantim FI Eagle RF LP  

O fundo segue apostando na queda das taxas de juros locais e possui posições alocadas nos títulos de renda-fixa nominais 
e reais em diversos vencimentos. Seguiremos com nível de risco moderado até que haja mais clareza sobre o cenário 
econômico no Brasil. 

Posicionamento 

Votorantim FI Eagle RF LP  

O mês de abril foi levemente positivo para os títulos de renda-fixa locais. O destaque ficou com a parte mais curta da curva 
de juros, com quedas de até 50 bps nas taxas. Também houve revisões significativas nas projeções de crescimento e 
inflação para 2020. A mediana das expectativas de inflação foi reduzida de 2,72% para 1,97% e a mediana das expectativas 
de crescimento foi reduzida de -1,18% para -3,76%. Com essa mudança nas estimativas, o Banco central mudou o tom da 
comunicação e indicou que o cenário atual abre espaço para mais cortes de juros.  Acreditamos que o BC reduzirá a taxa 
Selic para 3,0% ou menos até o final de 2020 e que a mesma pemanecerá baixa por bastante tempo, uma vez que a 
economia deve se recuperar de forma gradual e sem pressionar a inflação.  

Atribuição de Performance 

FIC de FI Votorantim Inflation Renda Fixa  

O fundo mantém posições compradas em NTN-B com vencimento em até 5 anos. A rentabilidade do fundo foi de 0,46% 
em abril, -0,17% no acumulado do ano e 8,3% no acumulado de 12 meses. O IMAB-5 valorizou 0,48% no mês, -0,09% no 
ano e 8,67% em 12 meses. 

Posicionamento 

FIC de FI Votorantim Inflation Renda Fixa  

No mês, o IPCA15 foi -0,01%, abaixo das expectativas do mercado, em torno de 0,02%. Os números do FOCUS chamam 
atenção, não pela ordem de grandeza, mas sim pela velocidade em que as principais projeções se ajustaram. No Boletim, 
o PIB para o ano saiu de -1,18% para -3,76%, o IPCA foi de 2,72% para 1,97% e a SELIC de 3,25% para 2,75%. O cenário de 
inflação e de atividade, fraca, abre espaço para mais cortes de juros tendo, este último, sua duração e extensão 
condicionados à incerteza fiscal. A política monetária poderá não ser suficiente, mas será extremamente necessária, 
aliada às reformas, para que o Brasil consiga sair menos machucado desta crise. 
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Western Asset 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Western Asset Icatu RF Ativo Prev FIC FI 0,68% 1,35% 4,98% 4,41% - 3,37% -2,68% 4,6  

Western Asset Renda Fixa Ativo FI 0,85% 1,26% 6,66% 7,13% 7,85% 3,39% -2,76% 2.034,5  

Western Asset Total Credit Advisory FIC FIRF CP -0,42% -2,36% 1,04% - - 1,27% -3,85% 94,6  

Western XP Seg FIRF Prev 0,79% -0,60% - - - 4,51% -3,61% 4,3  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Western Asset Icatu RF Ativo Prev FIC FI  

O Mercado de Renda Fixa local apresentou uma certa acomodação ao longo do mês de Abril, com recuo das taxas de 
juros que seguiram o movimento de melhora observado no exterior. Essa melhora do mercado ocorreu em função do 
início de redução da velocidade de contágio pelo Coronavírus principalmente na Europa. Com essa redução da velocidade 
de contágio, algumas economias já iniciaram a elaboração de planos para sua saída da quarentena, o que tende a ser um 
alívio para a atividade econômica que sofreu uma queda acentuada no mês de Março. Nos EUA, a velocidade com que o 
vírus tem contaminado a população ainda não começou a recuar, mas já dá sinais de alguma acomodação. Localmente, 
apesar de ter havido uma queda do nível das taxas de juros, a inclinação da curva aumentou, movimento explicado pela 
queda mais acentuada da parte mais curta da curva de juros, que recuou mais do que a parte mais longa. O diferencial 
entre a parte longa e a parte curta da curva indica uma preocupação do mercado com a situação fiscal do país, que pode 
se agravar em função do quadro recessivo e dos estímulos fiscais que estão sendo concedidos como forma de atenuar 
os impactos na economia. 

Posicionamento 

Western Asset Icatu RF Ativo Prev FIC FI  

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. Ao longo do mês, movimentamos taticamente o portfolio, reduzindo sua exposição à 
parcela mais longa da curva de juros e aumentando sua exposição à parcela mais curta da curva. 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. A combinação dessas exposições e movimentações resultou em ganhos para o fundo. 

Atribuição de Performance 

Western Asset Renda Fixa Ativo FI  

O Mercado de Renda Fixa local apresentou uma certa acomodação ao longo do mês de Abril, com recuo das taxas de 
juros que seguiram o movimento de melhora observado no exterior. Essa melhora do mercado ocorreu em função do 
início de redução da velocidade de contágio pelo Coronavírus principalmente na Europa.  

 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/23872787000187
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Com essa redução da velocidade de contágio, algumas economias já iniciaram a elaboração de planos para sua saída da 
quarentena, o que tende a ser um alívio para a atividade econômica que sofreu uma queda acentuada no mês de Março. 
Nos EUA, a velocidade com que o vírus tem contaminado a população ainda não começou a recuar, mas já dá sinais de 
alguma acomodação. Localmente, apesar de ter havido uma queda do nível das taxas de juros, a inclinação da curva 
aumentou, movimento explicado pela queda mais acentuada da parte mais curta da curva de juros, que recuou mais do 
que a parte mais longa. O diferencial entre a parte longa e a parte curta da curva indica uma preocupação do mercado 
com a situação fiscal do país, que pode se agravar em função do quadro recessivo e dos estímulos fiscais que estão 
sendo concedidos como forma de atenuar os impactos na economia. 

Posicionamento 

Western Asset Renda Fixa Ativo FI  

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. Ao longo do mês, movimentamos taticamente o portfolio, reduzindo sua exposição à 
parcela mais longa da curva de juros e aumentando sua exposição à parcela mais curta da curva. 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. A combinação dessas exposições e movimentações resultou em ganhos para o fundo. 

Atribuição de Performance 

Western XP Seg FIRF Prev  

O Mercado de Renda Fixa local apresentou uma certa acomodação ao longo do mês de Abril, com recuo das taxas de 
juros que seguiram o movimento de melhora observado no exterior. Essa melhora do mercado ocorreu em função do 
início de redução da velocidade de contágio pelo Coronavírus principalmente na Europa. Com essa redução da velocidade 
de contágio, algumas economias já iniciaram a elaboração de planos para sua saída da quarentena, o que tende a ser um 
alívio para a atividade econômica que sofreu uma queda acentuada no mês de Março. Nos EUA, a velocidade com que o 
vírus tem contaminado a população ainda não começou a recuar, mas já dá sinais de alguma acomodação. Localmente, 
apesar de ter havido uma queda do nível das taxas de juros, a inclinação da curva aumentou, movimento explicado pela 
queda mais acentuada da parte mais curta da curva de juros, que recuou mais do que a parte mais longa. O diferencial 
entre a parte longa e a parte curta da curva indica uma preocupação do mercado com a situação fiscal do país, que pode 
se agravar em função do quadro recessivo e dos estímulos fiscais que estão sendo concedidos como forma de atenuar 
os impactos na economia. 

Posicionamento 

Western XP Seg FIRF Prev  

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. Ao longo do mês, movimentamos taticamente o portfolio, reduzindo sua exposição à 
parcela mais longa da curva de juros e aumentando sua exposição à parcela mais curta da curva. 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. A combinação dessas exposições e movimentações resultou em ganhos para o fundo. 
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Atribuição de Performance 

Western Asset Total Credit Advisory FIC FIRF CP  

Depois de um mês de Março bastante difícil para o mercado de crédito privado, ao longo do mês de Abril o mercado de 
crédito privado apresentou um desempenho ainda desafiador, com alguma abertura dos prêmios dos papéis na primeira 
metade do mês e o início de uma acomodação desses prêmios na segunda metade do mês. À medida em que a haja uma 
acomodação da necessidade de liquidez dos investidores locais, esperamos que os papéis de crédito consolidem a 
trajetória de recuperação que se iniciou ao final do mês de Abril. 

Posicionamento 

Western Asset Total Credit Advisory FIC FIRF CP  

O fundo permanece posicionado com uma carteira bastante diversificada em ativos de alta qualidade. A abertura recente 
dos prêmios de crédito, apesar de ter impactado negativamente a performance passada do fundo, se coloca como uma 
boa oportunidade dada a expectativa de recuo desses prêmios no médio prazo. 

XP Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

XP 2026B Advisory XP Seg Prev FIC FIRF 1,21% -1,75% - - - 13,65% -10,60% 14,8  

XP 2035B Advisory XP Seg Prev FIC FIRF  1,43% -7,35% - - - 19,31% -16,44% 23,0  

XP ANS FIM CP 0,19% -0,76% 2,91% - - 0,81% -2,50% 301,9  

XP Corporate Plus FIM CP -1,28% -4,18% 0,34% 4,15% 5,89% 1,45% -5,35% 1.218,0  

XP Crédito Estruturado 15 FIC FIRF CP LP 0,31% 1,45% 5,89% - - 0,30% -0,24% 237,4  

XP Crédito Estruturado 180 FIC FIM CP 0,18% 1,50% 6,99% 7,64% 8,99% 0,58% -0,35% 1.247,2  

XP Crédito Estruturado 360 FIC FIM CP 0,39% 2,29% 8,40% 8,86% - 0,50% -0,17% 775,2  

XP Crédito Estruturado 360 Profissional FIC FIM 
CP LP IE 

0,52% 2,43% - - - 0,27% -0,04% 528,2  

XP Crédito Estruturado Dominus FIC FIM CP 0,51% 2,75% 10,37% 10,88% - 0,60% -0,20% 66,0  

XP Debentures Incentivadas CP FIC FIM 0,96% -2,23% 4,88% 8,60% 8,81% 6,28% -7,30% 728,3  

XP Deb Inc Hedge CP FIC FIM LP -0,15% -1,23% 0,77% 4,01% - 1,16% -2,23% 137,1  

XP Horizonte XP Seg FI RF Prev 0,21% -0,53% 4,43% - - 1,43% -1,82% 827,5  

XP Icatu Horizonte Prev FIC FIRF -0,04% -1,27% 3,69% 5,47% 6,46% 1,97% -2,67% 3.751,2  

XP Inflação Referenciado IPCA FI RF LP 0,39% -1,51% 7,22% 8,77% 9,60% 5,99% -6,76% 539,0  

XP Investor FI RF CP LP -1,63% -3,26% 0,40% 3,63% 5,41% 1,51% -4,60% 993,4  

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

XP Macro Juros Ativo XPS - - - - - - - - 

XP Referenciado FI Ref DI CP -0,51% -0,23% 3,31% 4,83% 5,91% 0,59% -1,28% 2.457,3  

XP Seg FI RF CP Prev 0,07% -1,31% 2,16% - - 0,94% -3,03% 36,6  

XP Top CDB FIRF CP -0,51% 0,43% 3,87% 5,14% 6,04% 0,70% -0,83% 23,1  

XP Top CP RF FI LP -1,46% -2,81% 1,03% 4,08% 5,75% 1,20% -3,79% 949,8  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06% 0,00% - 

IMA-B 1,31% -5,08% 8,94% 12,21% 11,78% 12,24% -12,68% - 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800676
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*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 

Atribuição de Performance 

XP Top CP RF FI LP  

O XP TOP CP FIRF obteve rentabilidade de -1,46% em abril, versus 0,28% do CDI. No mês, observamos um movimento de 
correção dos spreads de parcela da carteira que ainda apresentava marcação defasada dado novo contexto de mercado. 
O portfólio de debêntures com remuneração em spread sobre o CDI foi o principal detrator de performance no período (-
0,86%), com os maiores impactos advindos das debêntures de Restoque, IMC e Pague Menos. A carteira de Letras 
Financeiras Subordinadas Complementares obteve rendimento de -0,23%, pressionada por remarcações em Banco do 
Nordeste, Itaú e Bradesco. Na mesma linha, o fundo sofreu impactos negativos oriundos de ativos bancários, LF/LFSN e 
CDBs (-0,23%) e Notas Promissórias (-0,12%). 

Posicionamento 

XP Top CP RF FI LP  

A carteira de crédito do fundo possui duration de 2,6 anos e é composta por 100 ativos de 70 emissores diferentes, 
compondo 85% do patrimônio do fundo. 

Atribuição de Performance 

XP Seg FI RF CP Prev  

O XP Seguros FIRF PREV obteve rentabilidade de 0,21% em abril, versus 0,28% do CDI. O portfólio de NTN-Bs foi destaque 
positivo de performance, em função do fechamento da curva de juros real, agregando 9,4 bps à cota do fundo no período. 
Por outro lado, observamos ao longo do mês um movimento de correção dos spreads de parcela da carteira de crédito 
que ainda apresentava marcação defasada dado novo contexto de mercado. Em função destes ajustes, a carteira de 
FIDCs detraiu 4,8 bps da cota do fundo no mês. 

Posicionamento 

XP Seg FI RF CP Prev  

A carteira de crédito do fundo representa 32% do portfólio e é composta por 118 ativos de 73 emissores distintos, com 
duration de 2,2 anos e exposição média por emissor de 0,4% do patrimônio. O portfólio de NTN-Bs representa 7% do 
patrimônio, com as principais exposições por risco de mercado em vértices longos. 

Atribuição de Performance 

XP Referenciado FI Ref DI CP  

O XP Referenciado FIRF DI CP rendeu -0,51% em abril, versus 0,28% do CDI. No mês, observamos um movimento de 
correção dos spreads de parcela da carteira que ainda apresentava marcação defasada dado novo contexto de mercado. 
O portfólio de ativos bancários (LF, LFSN, LFSC e CDB) foi o principal detrator de performance com retorno de -0,41% no 
período, seguido das debêntures com remuneração em spread sobre o CDI que obtiveram performance de -0,19%. 
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Posicionamento 

XP Referenciado FI Ref DI CP  

O patrimônio do fundo está alocado em LFTs (33%), Debêntures (41%), Letras Financeiras (16%), Notas Promissórias (8%) 
e CDBs (2%). A carteira de crédito apresenta duration de 1,2 ano, sendo composta por ativos de 62 emissores distintos, 
com exposição média de 1,1% do patrimônio por emissor. 

Atribuição de Performance 

XP Investor FI RF CP LP  

O XP Investor FIRF CP LP obteve rentabilidade de -1,63% em abril, versus 0,28% do CDI. No mês, observamos um 
movimento de correção dos spreads de parcela da carteira que ainda apresentava marcação defasada dado novo 
contexto de mercado. O portfólio de debêntures com remuneração em spread sobre o CDI foi o principal detrator de 
performance no período (-0,62%), com os maiores impactos advindos das debêntures de Restoque, IMC e Pague Menos. 
Além disso, a carteira de Letras Financeiras Subordinadas Complementares obteve rendimento de -0,43%, pressionada 
por remarcações em Banco do Nordeste, Itaú e Bradesco. Na mesma linha, o fundo sofreu impactos negativos oriundos 
principalmente de: FIDCs (-0,26%); LF/LFSN/CDB (-0,26%; ); e Notas Promissórias (-0,14%). 

Posicionamento 

XP Investor FI RF CP LP  

A carteira de crédito do fundo possui duration de 2,4 anos e é composta por 117 ativos de 76 emissores diferentes, 
compondo 76% do patrimônio do fundo. 

Atribuição de Performance 

XP Icatu Horizonte Prev FIC FIRF  

O XP Horizonte Prev FIRF obteve rentabilidade de -0,04% em abril, versus 0,28% do CDI. No mês, observamos um 
movimento de correção dos spreads de parcela da carteira de crédito que ainda apresentava marcação defasada dado 
novo contexto de mercado. O portfólio de ativos bancários composto por LFs, LFSNs e LFSCs  obteve retorno de -0,11% 
no período e as Notas Promissórias apresentaram retorno de -0,08%. Por outro lado, o portfólio de ativos com 
remuneração em juros real, composto por NTN-Bs e ativos de crédito indexados ao IPCA obteve retorno de 0,12% no mês, 
já líquido do DAP. 

Posicionamento 

XP Icatu Horizonte Prev FIC FIRF  

A carteira de crédito do fundo representa 38,9% 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. O portfólio de NTN-Bs representa 22% do 
patrimônio, com as principais exposições por risco de mercado distribuídas em vértices longos. 

Atribuição de Performance 

XP Debentures Incentivadas CP FIC FIM  

O XP Debêntures Incentivadas obteve rentabilidade de 0,96% em abril, versus 0,86% do IMA Geral. A performance no 
período foi beneficiada pela combinação do fechamento da curva de juros reais e uma performance mista no quesito de 
abertura e fechamento de spread de crédito dos ativos. Como destaques positivos tivemos as debêntures de Eletrobras 
(+0,36%), Coelce (0,06%) e Belo Monte Transmissora (+0,05%). 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=6355
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Posicionamento 

XP Debentures Incentivadas CP FIC FIM  

A carteira de crédito do fundo apresenta uma duration de 4,0 anos, sendo composta por 120 ativos de 83 emissores que 
operam em 13 setores distintos. A carteira de crédito fechou o mês com spread médio de 2,13%, o que representa uma 
abertura de 0,17% em relação ao fechamento de abril. 

Atribuição de Performance 

XP Deb Inc Hedge CP FIC FIM LP  

O XP Deb Inc Hedge obteve rentabilidade de -0,15% em abril, versus 0,28% do CDI. No mês, observamos um movimento 
de correção dos spreads de parcela da carteira que ainda apresentava marcação defasada dado novo contexto de 
mercado. O portfólio de debêntures com remuneração em spread sobre o CDI foi o principal detrator de performance no 
período (-0,34%), com os maiores impactos advindos das debêntures de Restoque, JSL e Usiminas. 

Posicionamento 

XP Deb Inc Hedge CP FIC FIM LP  

A carteira de crédito do fundo possui duration de 3,7 anos e é composta por 69 ativos de 62 emissores diferentes. Todas 
as debêntures indexadas ao IPCA são hedgeadas via DAP (Contrato Futuro de Cupom de IPCA). 

Atribuição de Performance 

XP Corporate Plus FIM CP  

O XP Corporate Plus obteve rentabilidade de -1,28% em abril, versus 0,28% do CDI. No mês, observamos um movimento 
de correção dos spreads de parcela da carteira que ainda apresentava marcação defasada dado novo contexto de 
mercado. O portfólio de debêntures com remuneração em spread sobre o CDI foi o principal detrator de performance no 
período (-0,76%), com os maiores impactos advindos das debêntures de Restoque, IMC e Oncoclínicas. Na mesma linha, 
o fundo sofreu impactos negativos oriundos de ativos bancários, LFs e CDBs (-0,31%) e Notas Promissórias (-0,13%). 

Posicionamento 

XP Corporate Plus FIM CP  

A carteira de crédito do fundo possui duration de 2,5 anos e é composta por 130 ativos de 89 emissores diferentes, 
compondo 82% do patrimônio do fundo. 

Atribuição de Performance 

XP ANS FIM CP 

O XP ANS FIM CP obteve rentabilidade de 0,19% em abril, versus 0,28% do CDI. A carteira de Letras Financeiras 
Subordinadas Complementares do Itáu foi a principal detratora de performance, com retorno de -0,09% para o fundo no 
mês. Por outro lado, o aumento de taxas recentemente observado já se reflete em um carrego maior e, inclusive, já 
apresenta um fechamento dos spreads na margem para aqueles ativos que foram impactados mais fortemente em abril. 
Como resultado, o portfólio de debêntures com remuneração em percentual do CDI rendeu 224% do CDI, impulsionado 
pelas debêntures de Lojas Americanas, Eletropaulo e Dasa. 

Posicionamento 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=7670
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800578
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800578
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=2750
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XP ANS FIM CP 

A carteira de crédito do fundo possui duration de 1,9 ano e é composta por 147 ativos de 92 emissores diferentes, 
compondo 77,5% do patrimônio do fundo. 

Atribuição de Performance 

XP Top CDB FIRF CP 

No mês de abril, o XP TOP CDB FI RF CP rendeu -0,51%, versus 0,28% do CDI. A performance do fundo foi impactada por 
remarcações nos spreads de crédito que se ajustaram a nova realidade de mercado. O portóflio de Letras Financeiras 
Subordinadas Novas foi o principal detrator de performance com retorno de -0,36% no período, seguido das Letras 
Financeiras Subordinadas Complementares que obtiveram retorno de -0,25%. 

Posicionamento 

XP Top CDB FIRF CP 

O fundo investe em títulos de crédito privado emitidos por bancos, sendo que os mais representativos são Toyota, 
Bradesco, BBM e Safra. Atualmente, a carteira de crédito é composta por 17 ativos de 8 bancos diferentes. 

Atribuição de Performance 

XP Crédito Estruturado 15 FIC FIRF CP LP  

No mês de abril o retorno do XPCE 15 foi 109% do CDI, com destaque para o livro de Project Finance (IPF).  

O retorno acumulado no ano é de 111% do CDI, e desde o início do fundo é 112% do CDI. 

Posicionamento 

XP Crédito Estruturado 15 FIC FIRF CP LP  

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 Estruturado 180 FIC FIM CP  

No mês de abril o retorno do fundo foi de 63% do CDI. O principal detrator de performance foi o book de líquidos, cuja 
posição nas debêntures em CDI+ Spread apresentou forte correção. 

Posicionamento 

XP Crédito Estruturado 180 FIC FIM CP  

O retorno do livro de Project Finance foi de 398,3% do CDI, e de Securitização com 270,2% do benchmark. O retorno 
acumulado no ano é de 115% do CDI, e desde o início fundo é 142% do CDI. 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800599
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800599
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2729
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2729


 
 
 

70 

   Maio 2020 

Atribuição de Performance 

XP Crédito Estruturado Dominus FIC FIM CP 

No mês de abril o Fundo entregou o retorno de 178% do CDI. Tal performance é resultado do livro de Project Finance com 
398,3% do benchmark, juntamente com a performance do livro de Securitização que apresentou 270,2% do CDI e por fim, 
com a o resultado do book de Crédito Corporativo High Yield com 263,9% do benchmark. O retorno acumulado no ano é 
de 211% do CDI e desde o início do fundo é 191% do CDI. 

Posicionamento 

XP Crédito Estruturado Dominus FIC FIM CP 

No mês de abril o Fundo entregou o retorno de 178% do CDI. Tal performance é resultado do livro de Project Finance com 
398,3% do benchmark, juntamente com a performance do livro de Securitização que apresentou 270,2% do CDI e por fim, 
com a o resultado do book de Crédito Corporativo High Yield com 263,9% do benchmark. O retorno acumulado no ano é 
de 211% do CDI e desde o início do fundo é 191% do CDI. 

Atribuição de Performance 

XP Crédito Estruturado 360 FIC FIM CP  

No mês de abril o Fundo entregou o retorno de 138% do CDI. Tal performance é resultado do livro de Project Finance com 
rentabilidade apresentada de 398,3% do benchmark, juntamente com o resultado do de 270,2% do CDI do book de 
Securitização, e por fim, a performance de 263,9% do CDI do book de Crédito Corporativo High Yield. O retorno acumulado 
no ano é de 176% do CDI e desde o início do fundo é de 153% do CDI. 

Posicionamento 

XP Crédito Estruturado 360 FIC FIM CP  

No mês de abril o Fundo entregou o retorno de 138% do CDI. Tal performance é resultado do livro de Project Finance com 
rentabilidade apresentada de 398,3% do benchmark, juntamente com o resultado do de 270,2% do CDI do book de 
Securitização, e por fim, a performance de 263,9% do CDI do book de Crédito Corporativo High Yield. O retorno acumulado 
no ano é de 176% do CDI e desde o início do fundo é de 153% do CDI. 

Atribuição de Performance 

XP Inflação Referenciado IPCA FI RF LP  

As NTN-Bs representam 66,9% do patrimônio do fundo, enquanto as debêntures e letras financeiras somam 31,5%. A 
carteira de NTN-Bs apresenta duration de 3,3 anos, com maiores concentrações nos vencimentos de agosto 2024, 2022 
e maio 2021. A carteira de crédito é composta por ativos de 39 emissores, cuja exposição média é de 0,8% do patrimônio. 

Posicionamento 

XP Inflação Referenciado IPCA FI RF LP  

As NTN-Bs representam 66,9% do patrimônio do fundo, enquanto as debêntures e letras financeiras somam 31,5%. A 
carteira de NTN-Bs apresenta duration de 3,3 anos, com maiores concentrações nos vencimentos de agosto 2024, 2022 
e maio 2021. A carteira de crédito é composta por ativos de 39 emissores, cuja exposição média é de 0,8% do patrimônio. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2924
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2924
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=6523
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=6523
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Atribuição de Performance 

XP Crédito Estruturado 360 Profissional FIC FIM CP LP IE  

A performance do XPCE Profissional no mês de abril está atrelada principalmente (i) à qualidade  das estruturas das 
transações adquiridas e (ii) à resiliência dos ativos do Fundo mesmo em um cenário de economia brasileira adverso, tendo 
em vista que o time de gestão priorizou o controle de risco nas transações mais relevantes do fundo. Dado o cenário, o 
time de gestão preferiu segurar o caixa, para (i) manter maior liquidez no fundo e (ii) permitir a existência de caixa para 
aproveitar novas oportunidades, partindo da premissa de que um melhor cenário de preço deve ser criado nos próximos 
meses. 

Posicionamento 

XP Crédito Estruturado 360 Profissional FIC FIM CP LP IE  

Bastante positivo notar que o XPCE Profissional encerrou o mês de abril 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. O restante do patrimônio líquido do Fundo está alocado de 
maneira diversificada, exposto a ativos como, por exemplo, operações de securitização de crédito pessoal. 

XP Investimentos / Selection 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Selection Deb Inc Hedge FIC FIRF CP -0,29% -1,16% -0,60% - - 1,20% -2,61% 118,9  

Selection FIC FI RF CP LP -1,12% -2,86% 0,71% 4,06% 5,38% 1,36% -4,59% 566,6  

Selection RF Plus FIC FIM CP LP -0,07% 0,88% - - - 0,39% -0,46% 17,5  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Selection RF Plus FIC FIM CP LP  

No fechamento de abril, o Seletion RF Plus completou 6 meses de histórico, acumulando retorno de 1,82% desde o início, 
contra 2,07% do CDI no período. Por ter foco em fundos de crédito mais arrojados ("high yield"), o RF Plus sofreu bem 
menos do que os outros fundos de Crédito nas últimas semanas, dado que grande parte dos ativos presentes nas carteiras 
dos fundos investidos possuem liquidez no mercado secundário menor e uma dinâmica de negociação distinta de ativos 
como letras financeiras e debêntures. Mesmo assim, o fundo sofreu, encerrando o mês com leve retorno negativo de -
0,07% e puxado principalmente pelos fundos com exposição a títulos de empresas brasileiras negociadas no exterior 
(Bonds). 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 uma carteira pulverizada de FIDCs. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800756
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800756
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800894
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Posicionamento 

Selection RF Plus FIC FIM CP LP  

O fundo segue sua estratégia de investimento em fundos de crédito arrojado (“high yield”), com as alocações em 6 
estratégias: Augme 90, XP Crédito Estruturado 360, XP Crédito Estruturado 360 Profissional, Empírica Lótus, Solis Capital 
Antares e Iridium Titan.  

Atribuição de Performance 

Selection FIC FI RF CP LP  

A carteira do Selection Renda Fixa teve retorno de -1,12% no mês e nos últimos 12 meses o retorno acumulado foi para 
0,71%, contra 5,17% do CDI no mesmo período. O movimento de correção no mercado secundário de debêntures e letras 
financeiras continuou forte no início de abril, trazendo prejuízos para a maioria dos fundos de crédito da indústria. A partir 
da metade do mês, começamos a ver uma melhora na liquidez desse mercado e uma consequente recuperação dos 
preços dos papéis, mas insuficiente para apagar as perdas acumuladas na primeira quinzena do mês. Também 
observamos uma redução no ritmo de resgates dos fundos de Crédito nos últimos dias de abril, mostrando que, 
provavelmente, o pior pra esse mercado já tenha ficado pra trás. Ao longo do período, não se observou nenhum "evento 
de crédito" (calote) de empresas relevantes do mercado e a situação financeira dos emissores "high grade", aqueles com 
bom risco de crédito, ainda não preocupa os gestores. Os fundos da carteira que menos sofreram no mês foram o SPX 
Seahawk (-0,02%) e o JGP Corporate (-0,51%). Os demais tiveram quedas maiores que essas. 

Posicionamento 

Selection FIC FI RF CP LP  

As alocações seguem pulverizadas em fundos de estratégias de crédito “High Grade” (fundos de baixo e médio risco de 
crédito), com investimentos em 11 gestoras diferentes, com maiores exposições aos fundos de gestão ARX (ARX Vinson 
e ARX Everest), JGP (JGP Corporate), Polo (Polo Crédito Corporativo), XP (XP Investor) e SPX (SPX Seahawk). 

Atribuição de Performance 

Selection Deb Inc Hedge FIC FIRF CP  

A carteira do Selection Debêntures Incentivadas teve retorno de -0,29% no mês e nos últimos 12 meses o retorno 
acumulado foi para -0,60%, contra 5,17% do CDI no mesmo período. O movimento de correção de preços no mercado 
secundário de debêntures de infraestrutura (isentas) também adentrou o mês de abril, assim como ocorreu para os outros 
tipos de títulos privados. De maneira similar, também houve uma leve recuperação dos preços dos papéis no final do mês, 
mas insuficiente para que os fundos em geral fechassem no terreno positivo - apenas alguns deles conseguiram obter 
melhores retornos. Os principais destaques do mês foram os fundos de debêntures incentivadas da JGP (com retorno de 
+0,99%) e da DLM (+0,42%). 

Posicionamento 

Selection Deb Inc Hedge FIC FIRF CP  

As maiores exposições continuam nos fundos de debêntures incentivadas com “hedge” das gestoras ARX, XP, JGP, 
Iridium, Quasar e DLM. 

 

  

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

Depois do período de turbulência e de perdas elevadas que marcou 

o quadro dos fundos multimercados no mês de março, a indústria 

teve uma recuperação parcial e generalizada em abril – o IHFA, índice 

da Anbima que calcula a média da performance dos fundos 

multimercados, subiu 2,90% no mês, após o tombo de 6,24% em 

março. A intensificação dos estímulos monetários e fiscais 

implementados ao redor do mundo, em conjunto com o relaxamento 

de restrições sanitárias impostas em economias importantes, como 

países da Ásia e da Europa, contribuiu para um ambiente favorável 

aos ativos de risco, com altas mensais do Ibovespa (10,3%), dos 

títulos públicos atrelados a taxas prefixadas (IRF-M: 1,1%) e à 

inflação (IMA-B: 1,3%).  

Entre os multimercados, os fundos de estratégia Macro tiveram performance média de 2,3% (contra 

0,28% do CDI), com retornos variando entre -0,84% e 14,68%, em grupo monitorado pela equipe de 

fundos da XP. 

Em linhas gerais, ainda persiste a postura cautelosa entre os gestores, apesar do aumento marginal da 

utilização de risco dos fundos em abril. As posições mais comuns nos portfólios têm sido as apostas a 

favor da queda dos juros no Brasil, com vencimentos curtos, além da compra do dólar, seja como uma 

posição direcional, a favor da valorização da moeda, ou como uma proteção para o restante do portfólio.  

Quanto às perspectivas dos gestores para a economia doméstica, as projeções dos principais 

indicadores têm sido revisadas nas últimas semanas e cresceu a percepção de que teremos um 

aprofundamento agudo da recessão. Em consulta realizada com gestores da plataforma da XP no dia 

5 de maio, às vésperas da reunião do Copom, as projeções para a variação do PIB brasileiro em 2020 

variaram entre -3,30% e -7,50%.  

Os fundos quantitativos também se destacaram com retornos no campo positivo em geral, capturando 

ganhos pela recuperação dos ativos de risco e pelo seguimento de tendências. As estratégias de 

arbitragem, por fim, com uma dinâmica específica e pouco correlacionada aos movimentos direcionais 

de mercado, também tiveram retornos positivos. 

  

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* 36m milhões 

Absolute Alpha FIC FIM 0,46% 0,66% 5,58% 6,39% 7,43% 0,92% -0,52% 233,7  

Absolute Alpha Global Advisory FIC FIM 1,05% 1,83% - - - 1,76% -1,08% 744,4  

Absolute Alpha Global FIC FIM 1,04% 1,83% 7,97% 8,60% 8,93% 1,63% -1,07% 802,5  

Absolute Hedge FIC FIM 0,92% 0,38% 5,46% 6,44% 8,67% 2,58% -4,63% 690,4  

Absolute Icatu I Prev FIC FIM 0,34% -0,88% 4,43% - - 2,14% -3,06% 138,6  

Absolute Vertex Advisory FIC FIM 1,73% -0,13% 7,04% - - 4,96% -5,24% 839,3  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

 

 

Absolute Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Absolute Alpha FIC FIM 0,46% 0,66% 5,58% 6,39% 7,43% 0,92% -0,52% 233,7  

Absolute Alpha Global Advisory FIC FIM 1,05% 1,83% - - - 1,76% -1,08% 744,4  

Absolute Alpha Global FIC FIM 1,04% 1,83% 7,97% 8,60% 8,93% 1,63% -1,07% 802,5  

Absolute Hedge FIC FIM 0,92% 0,38% 5,46% 6,44% 8,67% 2,58% -4,63% 690,4  

Absolute Icatu I Prev FIC FIM 0,34% -0,88% 4,43% - - 2,14% -3,06% 138,6  

Absolute Vertex Advisory FIC FIM 1,73% -0,13% 7,04% - - 4,96% -5,24% 839,3  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Absolute Alpha Global Advisory FIC FIM  | Absolute Alpha Global FIC FIM  

O fundo apurou ganhos no livro de Eventos Corporativos - com destaque para a operação local de Biotoscana e offshore 
de Caesars/Eldorado - e no livro Direcional com Assimetria. 

Posicionamento 

Absolute Alpha Global Advisory FIC FIM  | Absolute Alpha Global FIC FIM  | Absolute Vertex Advisory FIC FIM  

O fundo encontra-se com 12 posições em Eventos Corporativos Offshore, somando 14%, enquanto a parte local possui 1 
posição de 1,8%. O livro Direcional com Assimetria está com 0,8% de exposição, atravé de 1 posição comprada. 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800741
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800580
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800741
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800580
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800592
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Atribuição de Performance 

Absolute Alpha FIC FIM  

O fundo apurou ganhos no livro de Eventos Corporativos - com destaque para a operação local de Biotoscana - e no livro 
Direcional com Assimetria. 

Posicionamento 

Absolute Alpha FIC FIM  

O fundo encontra-se com 12 posições em Eventos Corporativos Offshore, somando 3%, enquanto a parte local possui 1 
posição de 1,6%. O livro Direcional com Assimetria está com 0,7% de exposição, através de 1 posição comprada. 

Atribuição de Performance 

Absolute Vertex Advisory FIC FIM  | Absolute Hedge FIC FIM  

Em termos de resultado, o fundo teve ganhos com a posição comprada em S&P e com a posição aplicada em juros curtos 
locais. Houve ganho, também, na posição comprada em usd x real e no livro de eventos corporativos offshore. 

Posicionamento 

Absolute Hedge FIC FIM  

Aplicado em juros pré em vértices curtos e comprado em inflação implícita longa. Comprado em eventos corporativos 
offshore. Em moedas, há uma posição vendida em real. 

Atribuição de Performance 

Absolute Icatu I Prev FIC FIM  

A posição comprada em bolsa americana contribuiu positivamente, bem como as posições aplicadas em juros curtos 
locais. 

Posicionamento 

Absolute Icatu I Prev FIC FIM  

O fundo encontra-se aplicado em juros locais em vértices curtos e vendido em real. 

 

 

 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=7455
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=7455
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800592
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=7456
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=7456
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29242441000181
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29242441000181
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ACE Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

ACE Capital Advisory FIC FIM 0,86% 1,87% - - - 5,36% -4,28% 21,8  

Ace Capital Synergy FIC FIM 0,87% 1,83% - - - 5,15% -4,03% 54,9  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

ACE Capital Advisory FIC FIM  

O book de ações foi a maior contribuição positiva (posições compradas em S&P e Nasdaq). A posição comprada em dólar 
contra o real e o livro de Valor Relativo também geraram retornos positivos.  Já as posições de juros (nominal e inflação) 
registram perdas. Seguimos trabalhando com o cenário de melhor desempenho relativo dos ativos americanos, em função 
da magnitude dos estímulos monetário e fiscal dados nos EUA. No Brasil, o cenário de inflação muito baixa e contração 
grande do PIB esse ano seguida de recuperação gradual no ano que vem nos leva a crer que há espaço para queda da 
Selic. Entretanto, o receio já exposto pelo BC sobre efetividade de cortes adicionais da Selic, o comportamento negativo 
recente das variáveis financeiras as quais ele dá importância, e o cenário de deterioração fiscal devem manter o ritmo de 
cortes em 50 bps. Juros historicamente baixos, ambiente político conturbado, perspectiva de recuperação mais lenta da 
atividade nos levam a crer que teremos uma taxa de câmbio ainda mais depreciada. Nossa principal interpretação dos 
impactos econômicos do Covid-19 segue intacta: trata-se de um grande choque de demanda, com consequências 
recessivas e desinflacionarias. 

Posicionamento 

ACE Capital Advisory FIC FIM  

Principais posições: (i) long USD (contra o real e o euro); (ii) comprado em S&P e Nasdaq; (iii) posição long&short na bolsa 
local (empresas mais defensivas e exportadoras contra o índice); (iv) aplicado em juros na parte intermediária da curva. O 
book de valor relativo está comprado em bolsa americana e asiáticas, aplicado em juros nos EUA e no Brasil e vendido em 
Real e Ibovespa. Seguimos com uma visão mais construtiva com EUA e Ásia e pessimista com Brasil. As posições em 
renda fixa ajudam a contrapor o otimismo das posições compradas em bolsas mesmo num cenário contracionista e 
desinflacionário. Esse portfólio tende a se beneficiar em um ambiente de alta liquidez e sem riscos inflacionários e/ou 
também numa diferenciação negativa dos ativos brasileiros frente aos seus pares emergentes. 

 

 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800822
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800822
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Adam Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Adam Icatu Prev FIC FIM 1,00% -0,54% 3,66% 2,28% 5,91% 7,95% -12,43% 1.065,0  

Adam Macro Advisory FIC FIM 0,06% 3,71% 5,73% 3,28% 6,11% 3,55% -7,82% 548,9  

Adam Macro Strategy Advisory D60 FIC FIM -0,11% 4,94% 5,71% 3,87% - 4,16% -6,72% 519,6  

Adam Macro Strategy Advisory FIC FIM -0,07% 5,01% 5,81% 4,16% - 4,12% -6,16% 864,8  

Adam Prev I FIC FIM 1,02% -0,56% 3,58% 2,94% - 7,93% -12,24% 1.537,5  

Adam XP Seg Prev FIC FIM 0,99% -0,63% - - - 8,22% -7,78% 30,4  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Adam Icatu Prev FIC FIM  | Adam XP Seg Prev FIC FIM  

No mês de abril/20 a etratégia de previdência da Adam Capital apresentou resultados positivo para os portfólios de bolsa 
local e juros e, resultado negativo para o portfólio de moedas. 

Posicionamento 

Adam Icatu Prev FIC FIM  | Adam XP Seg Prev FIC FIM  

Para a estratégia ADAM PREV, terminamos o mês de abril/20 com posição em juros reais, bolsa brasileira e Dólar X Real, 
respeitando as limitações da legislação dos fundos de previdência privada. 

Atribuição de Performance 

Adam Macro Strategy Advisory D60 FIC FIM  | Adam Macro Strategy Advisory FIC FIM  

No mês de abril/20 a estratégia ADAM MACRO STRATEGY apresentou resultado positivo para o portfólio de bolsa local, 
resultado neutro para o portfólio de moeda e, resultado negativo para bolsa internacional. 

Posicionamento 

Adam Macro Strategy Advisory D60 FIC FIM  | Adam Macro Strategy Advisory FIC FIM  

Para a estratégia ADAM MACRO STRATEGY, terminamos o mês de abril/20 com posição “net” vendida em bolsa 
americana, via índices globais de ações. No portfólio de bolsa brasileira, seguimos com posição "net" comprada. Para o 
portfólio de moedas, seguimos priorizando o dólar forte. 

 

 

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
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
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2930
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2834
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2930
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2834
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Atribuição de Performance 

Adam Macro Advisory FIC FIM  

No mês de abril/20 a estratégia ADAM MACRO apresentou resultados positivos para os portfólios de juros reais e bolsa 
local, resultado neutro para o portfólio de moedas e, resultados negativos para bolsa internacional. 

Posicionamento 

Adam Macro Advisory FIC FIM  

Para a estratégia ADAM MACRO, terminamos o mês de abril/20 com posição “net” vendida em bolsa americana, via índices 
globais de ações.  No portfólio de bolsa brasileira, seguimos com posição "net" comprada. Para o portfólio de moedas, 
seguimos priorizando o dólar forte. Por fim, aplicado em juros reais no Brasil. 

 

Argo Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Argo Long Short Advisory FIC FIM 3,67% 2,60% 3,83% - - 6,12% -4,58% 23,0  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 

Atribuição de Performance 

Argo Long Short Advisory FIC FIM  

As posições “INTRA-setoriais” trouxeram ganhos em todos os setores de alocação: Consumo Discricionário (pares de 
empresas de distribuição de combustíveis e de vestuário), Real Estate (Aliance e MultiplanX BR Malls), Financeiro 
(BradescoXItaú, zerada no final do mês), Telecom (TIMxVivo). Também contribuiram positivamente os pares de Bens de 
Consumo, Health Care, Industrial e Materials. “INTER-setorial” tb teve resultado positivo. As posições HyperaXAmBev e 
B2WxBOVA11 convergiram para a expectativa. Hypera subiu pela crença de resultados futuros menos afetados pela crise 
e Ambev sofreu com a expectativa de diminuição do consumo de cerveja em bares e restaurantes. B2W por sua vez subiu 
mais de 50%. Os resultados de curto prazo da cia foram pouco afetados até agora e há perspectiva de aceleração de 
digitalização do comércio brasileiro devido as restrições da quarentena. “Estrutura de capital” teve contribuição negativa 
em função da posição de Met. GerdauXGerdau. A alta de 17% de GGBR4 em abril não foi acompanhada pela GOAU4 
(+10,75%). Mantivemos a posição acreditando que os preços devem convergir dada atual política de dividendos e a 
redução do endividamento da holding nos últimos anos. 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2728
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2728
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800638
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Posicionamento 

Argo Long Short Advisory FIC FIM  

Nossa carteira 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, empresas mais alavancadas a atividade 
como por exemplo setor de viagens, transportes e restaurantes podem sofrer mais e cias de utilidade pública, alimentos 
e saúde deveriam sofrer menos. Temos gradativamente aumentado o gross (hj aprox 105%). Nossa maior alocação é 
Intrasetorial (55%) com pares nos setores de Consumo, Financeiro, Real State, Telecom, Materiais. Estrutura de Capital 
(40%) continuamos com GOAUxGGBR e Lame3XLame4 entendendo que há um bom carrego sob a optica de 
riscoXretorno. No intersetorial (10%) montamos um basquet, contra o Ibov, de ações dos setores que podem sofrer menos 
com a crise. 

 

ARX Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

ARX Especial Macro FIC FIM 5,14% -1,95% 6,09% 7,64% 7,09% 11,76% -14,15% 106,6  

ARX Extra FIC FIM 6,15% -2,22% 8,77% 6,01% 5,85% 13,05% -15,58% 88,6  

ARX Long Short FIC FIM 1,03% -0,50% 5,85% 4,97% 5,32% 3,68% -3,85% 35,7  

ARX Target Institucional FIM 1,12% -1,80% 3,05% 4,53% 5,91% 5,14% -6,46% 15,0  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 

Atribuição de Performance 

ARX Especial Macro FIC FIM  | ARX Target Institucional FIM  

No início de abril, observávamos que o fortíssimo sell-off do mês anterior distorceu de maneira demasiada os preços de 
algumas empresas que considerávamos boas e saudáveis e que possuíam um share relevante na bolsa local, o que 
justificava um aumento da alocação em papéis de qualidade. De maneira similar, percebendo a tendência altista do dólar 
devido ao estresse generalizado e à conjuntura doméstica, alocamos parte de nossa carteira em empresas exportadoras. 
Tal estratégia se mostrou correta e explica parte relevante de nosso bom resultado nesse mês. No mercado de juros, 
conseguimos nos aproveitar da deterioração do quadro político, que piorou sobremaneira, respingando no quadro fiscal, 
e tivemos bons resultados tomados em juros mais longos. Na parte curta da curva, no entanto, seguimos aplicados, 
tentando capturar os contínuos estímulos monetários para contrabalancear a queda na demanda. Tal percepção também 
se mostrou acertada. 

 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800638
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800857
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=92
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Posicionamento 

ARX Especial Macro FIC FIM  | ARX Target Institucional FIM  

Mais recentemente, diminuímos nossa posição em bolsa local, com o receio de piora na pandemia no país e aumento das 
restrições sanitárias, dificultando na retomada das atividades. Ainda, percebendo que há pouco upside para o real no curto 
prazo, abrimos posições compradas em dólar, ativo que deve seguir em tendência altista, refletindo o estresse político 
local e a deterioração do quadro fiscal de mais médio prazo. 

Atribuição de Performance 

ARX Extra FIC FIM  

No book macro, ainda no início de abril, estávamos com uma posição relevante alocada em bolsa local, focada em papéis 
de qualidade e em empresas exportadoras, que se beneficiam da alta do dólar e explica parte relevante de bom resultado 
no mês. No mercado de juros, também tivemos bons resultados tomados em juros mais longos e aplicados na parte curta 
da curva para capturar os contínuos estímulos monetários para contrabalancear a queda na demanda. Na composição 
Long Short, as principais contribuições positivas vieram das posições compradas no setor de e-commerce e varejo. Os 
detratores de retorno mais relevantes vieram das posições compradas no setor de mineração e bancos. 

Posicionamento 

ARX Extra FIC FIM  

No book macro, mais recentemente, diminuímos a posição em bolsa local, com o receio de piora na pandemia no país e 
aumento das restrições sanitárias, dificultando na retomada das atividades. Ainda, percebendo que há pouco upside para 
o real no curto prazo, abrimos posições compradas em dólar, ativo que deve seguir em tendência altista, refletindo o 
estresse político local e a deterioração do quadro fiscal de mais médio prazo. 

Na composição Long Short, nossa exposição comprada é representativa nos setores de energia elétrica, por ser mais 
defensivo, e e-commerce que, cujas empresas se beneficiam desse cenário de lockdown. 

Atribuição de Performance 

ARX Long Short FIC FIM  

As principais contribuições positivas vieram das posições compradas no setor de e-commerce e varejo. Os detratores de 
retorno mais relevantes vieram das posições compradas no setor de mineração e bancos. 

Posicionamento 

ARX Long Short FIC FIM  

Nossa exposição comprada é representativa nos setores de energia elétrica, por ser mais defensivo, e e-commerce que, 
cujas empresas se beneficiam desse cenário de lockdown. 

 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800857
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=92
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https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=525
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AZ Quest 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

AZ Quest Advisory Icatu Multi Prev FIC FIM 0,71% 1,00% 9,65% 8,06% - 5,06% -4,29% 240,3  

AZ Quest Advisory Total Return FIC FIM -0,31% -3,38% 5,67% - - 6,01% -6,58% 133,7  

AZ Quest Equity Hedge FIC FIM -0,31% -0,89% 5,18% 5,71% 6,98% 3,00% -2,98% 214,5  

Az Quest Low Vol FIM 0,44% -0,42% 3,85% 5,40% 6,71% 2,31% -2,01% 669,3  

AZ Quest Multi 15 FIC FIM 0,62% -0,92% 7,76% 6,42% - 6,67% -5,90% 99,3  

AZ Quest Multi FIC FIM 0,63% -0,91% 7,70% 6,48% 8,09% 6,64% -7,12% 760,9  

AZ Quest Multi Max FIC FIM 1,05% -2,98% 11,05% 8,00% 11,12% 13,69% -11,95% 890,9  

AZ Quest Total Return FIC FIM -0,31% -3,28% 5,97% 6,43% 8,36% 6,09% -6,49% 976,0  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Az Quest Low Vol FIM  

Em abril, o AZ Quest Low Vol superou o CDI e seu objetivo de longo prazo, com destaque para os ganhos da estratégia de 
Finaciamento e Reversão. 

Posicionamento 

Az Quest Low Vol FIM  

Seguimos utilizando estratégias de arbitragem de taxas de juros através de estratégias e ativos de renda variável, em 
especial financiamento (papel, call e put) de Petrobrás e financiamento a termo. 

Atribuição de Performance 

AZ Quest Total Return FIC FIM  

Abril foi um mês de recuperação nas bolsas de todo o mundo, impulsionadas pelos estímulos monetários e fiscais 
implementados nas principais economias do mundo. Diante do alto grau de incerteza em relação à dinâmica da epidemia 
e da magnitude dos impactos da recessão nos resultados das empresa, temos mantido uma postura conservadora, com 
maior exposição a empresas com fundamentos sólidos, com modelos de negócio menos sensíveis às medidas de 
restrição de circulação, como nos setores de utilidades públicas, alimentos, consumo básico e varejo online. Também 
aumentamos a exposição ao grupo cíclico global, em especial, nos setores de mineração e proteínas. O AZ Quest Total 
Return fechou o mês com performance negativa (-0,31%), com ganhos na posição vendida em Serviços Financeiros 
(+2,30%), e as maiores perdas nas posição vendidas de Petróleo (-0,72%), Agronegócio (-0,29%) e Healthcare (-0,22%), e 
na posição de valor relativo em Bancos (-0,59%). 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=3058
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=3058
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=25877
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Posicionamento 

AZ Quest Total Return FIC FIM  

O AZ Quest Total Retun está com baixo nível de exposição bruta  e terminamos o mês com exposição líquida 
marginalmente vendida. Seguimos com maior exposição em posições compradas nos setores de Varejo, Elétricas e 
Mineração, e vendidas em Petróleo, Agronegócio e Serviços Financeiros. 

Atribuição de Performance 

AZ Quest Equity Hedge FIC FIM  

Abril foi um mês de recuperação nas bolsas de todo o mundo, impulsionadas pelos estímulos monetários e fiscais 
implementados nas principais economias do mundo. Diante do alto grau de incerteza em relação à dinâmica da epidemia 
e da magnitude dos impactos da recessão nos resultados das empresa, temos mantido uma postura conservadora, com 
maior exposição a empresas com fundamentos sólidos, com modelos de negócio menos sensíveis às medidas de 
restrição de circulação, como nos setores de utilidades públicas, alimentos, consumo básico e varejo online. Também 
aumentamos a exposição ao grupo cíclico global, em especial, nos setores de mineração e proteínas. O AZ Quest Equity 
Hedge fechou o mês com performance negativa (-0,31%), com ganhos nas posições compradas em Varejo (+0,16%), 
Elétricas (+0,07%) e Mineração (+0,05%), e as maiores perdas nas posições vendidas nos setores de Petróleo (-0,23%) e 
Agronegócio (-0,14%). 

Posicionamento 

AZ Quest Equity Hedge FIC FIM  

O AZ Quest Equity Hedge está com baixo nível de exposição bruta e terminamos o mês com exposição líquida 
marginalmente vendida. Seguimos com maior exposição em posições compradas nos setores de Varejo, Utilidades 
Públicas (Rodovias, Saneamento e Elétricas) e Mineração, e vendidas em Petróleo e Agronegócio. 

Atribuição de Performance 

AZ Quest Advisory Total Return FIC FIM  

Abril foi um mês de recuperação nas bolsas de todo o mundo, impulsionadas pelos estímulos monetários e fiscais 
implementados nas principais economias do mundo. Diante do alto grau de incerteza em relação à dinâmica da epidemia 
e da magnitude dos impactos da recessão nos resultados das empresa, temos mantido uma postura conservadora, com 
maior exposição a empresas com fundamentos sólidos, com modelos de negócio menos sensíveis às medidas de 
restrição de circulação, como nos setores de utilidades públicas, alimentos, consumo básico e varejo online. Também 
aumentamos a exposição ao grupo cíclico global, em especial, nos setores de mineração e proteínas. O AZ Quest Advisory 
Total Return fechou o mês com performance negativa (-0,31%), com ganhos na posição vendida em Serviços Financeiros 
(+2,30%), e as maiores perdas nas posição vendidas de Petróleo (-0,72%), Agronegócio (-0,29%) e Healthcare (-0,22%), e 
na posição de valor relativo em Bancos (-0,59%). 

Posicionamento 

AZ Quest Advisory Total Return FIC FIM  

O AZ Quest Advisory Total Retun está com baixo nível de exposição bruta e terminamos o mês com exposição líquida 
marginalmente vendida. Seguimos com maior exposição em posições compradas nos setores de Varejo, Elétricas e 
Mineração, e vendidas em Petróleo, Agronegócio e Serviços Financeiros. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=25877
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Atribuição de Performance 

AZ Quest Advisory Icatu Multi Prev FIC FIM  

Abril foi um mês de grande volatilidade nos mercados, com os agentes procurando compreender os impactos da 
Pandemia do Covid 19 e das inúmeras medidas de estímulos fiscal e monetário implementadas ao redor do mundo, tanto 
nos fundamentos macro e microeconômicos, como no valor dos diferentes ativos financeiros. O AZ Quest Advisory Icatu 
Multi Prev FIC FIM apresentou desempenho bastante positivo no mês. A manutenção de uma maior utilização de risco na 
posição aplicada em juros nominais no Brasil, acreditando na reação do BC à depressão econômica com novos cortes na 
Selic, trouxe ganhos ao fundo, já que as curvas mostraram queda e aumento da inclinação, diante de queda nas 
expectativas de inflação em ambiente de elevação do risco fiscal. 

Posicionamento 

AZ Quest Advisory Icatu Multi Prev FIC FIM  

O fundo segue com maior utilização de risco na posição aplicada em juros nominais no Brasil, acreditando na reação do 
BC à depressão econômica com novos cortes na Selic. Também seguimos comprados em Dólar contra o Real, por 
acreditar que os EUA terão maior condição de reduzir os impactos econômicos da pandemia, dada sua maior flexibilidade 
na implementação de políticas anticíclicas. 

Atribuição de Performance 

AZ Quest Multi FIC FIM  

Abril foi um mês de grande volatilidade nos mercados, com os agentes procurando compreender os impactos da 
Pandemia do Covid 19 e das inúmeras medidas de estímulos fiscal e monetário implementadas ao redor do mundo, tanto 
nos fundamentos macro e microeconômicos, como no valor dos diferentes ativos financeiros. O AZ Quest Multi FIC FIM 
apresentou desempenho bastante positivo no mês (+0,63%). A manutenção de uma maior utilização de risco na posição 
aplicada em juros nominais no Brasil, acreditando na reação do BC à depressão econômica com novos cortes na Selic, 
trouxe ganhos ao fundo, já que as curvas mostraram queda e aumento da inclinação, diante de queda nas expectativas 
de inflação em ambiente de elevação do risco fiscal. Também contribuiu para o resultado do fundo a posição de valor 
relativo comprada em S&P500 contra Ibovespa. 

Posicionamento 

AZ Quest Multi FIC FIM  

O fundo segue com maior utilização de risco na posição aplicada em juros nominais no Brasil, acreditando na reação do 
BC à depressão econômica com novos cortes na Selic. Além da posição relativa comprada em S&P 500 contra Ibovespa, 
também seguimos comprados em Dólar contra o Real, por acreditar que os EUA terão maior condição de reduzir os 
impactos econômicos da pandemia, dada sua maior flexibilidade na implementação de políticas anticíclicas. 

Atribuição de Performance 

AZ Quest Multi 15 FIC FIM  

Abril foi um mês de grande volatilidade nos mercados, com os agentes procurando compreender os impactos da 
Pandemia do Covid 19 e das inúmeras medidas de estímulos fiscal e monetário implementadas ao redor do mundo, tanto 
nos fundamentos macro e microeconômicos, como no valor dos diferentes ativos financeiros. O AZ Quest Multi 15 FIC 
FIM apresentou desempenho bastante positivo no mês (+0,62%). A manutenção de uma maior utilização de risco na 
posição aplicada em juros nominais no Brasil, acreditando na reação do BC à depressão econômica com novos cortes na 
Selic, trouxe ganhos ao fundo, já que as curvas mostraram queda e aumento da inclinação, diante de queda nas 
expectativas de inflação em ambiente de elevação do risco fiscal. Também contribuiu para o resultado do fundo a posição 
de valor relativo comprada em S&P500 contra Ibovespa. 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/28911614000144
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/28911614000144
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2305
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2305
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2914
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Posicionamento 

AZ Quest Multi 15 FIC FIM  

O fundo segue com maior utilização de risco na posição aplicada em juros nominais no Brasil, acreditando na reação do 
BC à depressão econômica com novos cortes na Selic. Além da posição relativa comprada em S&P 500 contra Ibovespa, 
também seguimos comprados em Dólar contra o Real, por acreditar que os EUA terão maior condição de reduzir os 
impactos econômicos da pandemia, dada sua maior flexibilidade na implementação de políticas anticíclicas. 

Atribuição de Performance 

AZ Quest Multi Max FIC FIM  

Abril foi um mês de grande volatilidade nos mercados, com os agentes procurando compreender os impactos da 
Pandemia do Covid 19 e das inúmeras medidas de estímulos fiscal e monetário implementadas ao redor do mundo, tanto 
nos fundamentos macro e microeconômicos, como no valor dos diferentes ativos financeiros. O AZ Quest Multi Max FIC 
FIM apresentou desempenho bastante positivo no mês (+1,05%). A manutenção de uma maior utilização de risco na 
posição aplicada em juros nominais no Brasil, acreditando na reação do BC à depressão econômica com novos cortes na 
Selic, trouxe ganhos ao fundo, já que as curvas mostraram queda e aumento da inclinação, diante de queda nas 
expectativas de inflação em ambiente de elevação do risco fiscal. Também contribuiu para o resultado do fundo a posição 
de valor relativo comprada em S&P500 contra Ibovespa. 

Posicionamento 

AZ Quest Multi Max FIC FIM  

O fundo segue com maior utilização de risco na posição aplicada em juros nominais no Brasil, acreditando na reação do 
BC à depressão econômica com novos cortes na Selic. Além da posição relativa comprada em S&P 500 contra Ibovespa, 
também seguimos comprados em Dólar contra o Real, por acreditar que os EUA terão maior condição de reduzir os 
impactos econômicos da pandemia, dada sua maior flexibilidade na implementação de políticas anticíclicas. 

 

Bahia Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Bahia AM Advisory FIC de FIM 0,31% -5,14% - - - 4,60% -6,60% 326,3  

Bahia AM FIC de FIM 0,31% -5,13% -0,22% 2,89% 6,82% 4,35% -6,59% 267,0  

Bahia AM Maraú Advisory FIC de FIM 0,03% -7,60% -1,83% 2,42% - 5,34% -8,67% 1.622,8  

Bahia AM Maraú FIC de FIM 0,03% -7,57% -1,79% 2,53% 8,68% 5,33% -8,64% 4.105,4  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2914
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2932
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2932
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Atribuição de Performance 

Bahia AM Maraú Advisory FIC de FIM  | Bahia AM Maraú FIC de FIM  

O fundo teve um resultado levemente positivo, mas abaixo do CDI com ganhos em Bolsa e perdas em Renda Fixa. Em 
Bolsa, os principais ganhos se concentraram em posições compradas em Consumo Discricionário, vendida em Consumo 
Básico e relativas em Bancos. Por outro lado, tivemos perdas nos setores de Petróleo, Saúde e Elétrico. Em contrapartida, 
tivemos ganhos em Concessões, Mineração e Serviços Financeiros. Em Renda Fixa, as perdas vieram de posições 
compadas em inflação e aplicadas em juros no Brasil e enquanto a venda de real e as posições aplicadas em juros no 
México contribuíram positivamente. No mês, os mercados ao redor do mundo apresentaram movimentos de recuperação 
ao longo de abril com base nos seguintes fatores: i) inflexão nas curvas de contágio e início do relaxamento das medidas 
de contenção em diversos países; ii) evoluções no desenvolvimento de tratamentos e vacinas para o Covid-19; iii) contínuo 
suporte por parte dos policymakers nas principais economias globais. Em relação aos mercados brasileiros, os 
desdobramentos políticos ao longo do mês e a progressão local da pandemia resultaram em desempenhos inferiores em 
relação aos seus pares. 

Posicionamento 

Bahia AM Maraú Advisory FIC de FIM  | Bahia AM Maraú FIC de FIM  

Reconhecendo o ainda elevado nível de incerteza com relação ao cenário econômico, mantemos portfólios reduzidos e 
líquidos e continuamos especialmente atentos à seleção de ativos. Nesse sentido, atualmente buscamos operações 
relativas entre ativos e países levando em consideração aspectos sanitários, tecnológicos, econômicos e políticos. Em 
Renda Fixa, temos posições aplicadas em juros reais curtos e compradas em inflação implícita curta no Brasil, aplicadas 
em juros nominais no México, vendidas em Real e Rand sul-africano e compradas em Peso Mexicano. Em renda variável, 
as principais alocações se concentram em posições relativas no setor de Mineração, compradas no Brasil nos setores 
Elétrico e Consumo Discricionário e em bolsa americana; e vendidas em Consumo Básico e em Minério de Ferro. 

Atribuição de Performance 

Bahia AM Advisory FIC de FIM  | Bahia AM FIC de FIM  

O fundo teve um resultado levemente acima do CDI com ganhos em Bolsa e perdas em Renda Fixa. Em Bolsa, os principais 
ganhos se concentraram em posições compradas em Consumo Discricionário, vendida em Consumo Básico e relativas 
em Bancos. Por outro lado, tivemos perdas nos setores de Petróleo, Saúde e Elétrico. Em contrapartida, tivemos ganhos 
em Concessões, Mineração e Serviços Financeiros. Em Renda Fixa, as perdas vieram de posições compadas em inflação 
e aplicadas em juros no Brasil e enquanto a venda de real e as posições aplicadas em juros no México contribuíram 
positivamente. No mês, os mercados ao redor do mundo apresentaram movimentos de recuperação ao longo de abril 
com base nos seguintes fatores: i) inflexão nas curvas de contágio e início do relaxamento das medidas de contenção em 
diversos países; ii) evoluções no desenvolvimento de tratamentos e vacinas para o Covid-19; iii) contínuo suporte por parte 
dos policymakers nas principais economias globais. Em relação aos mercados brasileiros, os desdobramentos políticos 
ao longo do mês e a progressão local da pandemia resultaram em desempenhos inferiores em relação aos seus pares. 

Posicionamento 

Bahia AM Advisory FIC de FIM  | Bahia AM FIC de FIM  

Reconhecendo o ainda elevado nível de incerteza com relação ao cenário econômico, mantemos portfólios reduzidos e 
líquidos e continuamos especialmente atentos à seleção de ativos. Nesse sentido, atualmente buscamos operações 
relativas entre ativos e países levando em consideração aspectos sanitários, tecnológicos, econômicos e políticos. Em 
Renda Fixa, temos posições aplicadas em juros reais curtos e compradas em inflação implícita curta no Brasil, aplicadas 
em juros nominais no México, vendidas em Real e Rand sul-africano e compradas em Peso Mexicano. Em renda variável, 
as principais alocações se concentram em posições relativas no setor de Mineração, compradas no Brasil nos setores 
Elétrico e Consumo Discricionário e em bolsa americana; e vendidas em Consumo Básico e em Minério de Ferro. 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800479
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2663
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800479
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2663
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800734
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=6025
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800734
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=6025
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Blueline Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Blue Alpha Advisory FIC FIM 1,35% 0,59% - - - 5,20% -4,10% 7,9  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Blue Alpha Advisory FIC FIM  

O Fundo Blue Alpha manteve a posição vencedora do mês anterior, recebendo juros na parte frontal da curva do Brasil e 
em juros de até 1y no Mexico. Além disso, na estratégia de bolsa, o fundo buscou encontrar valor dentro da economia 
americana, em setores que fossem beneficiários da nova ordem mundial, e/ou setores que estivessem muito descontados 
em termos de preço, sempre contando com proteções em moedas de países latinos com maior exposição econômica e 
político-institucional no pós-crise. O fundo Blue Alpha apresentou resultado positivo de 140 bps no mês de abril, tendo a 
mesa de Juros apresentado um resultado positivo de 190 bps, a mesa de Bolsa -17 bps e a mesa de Moedas -36 bps, 
sendo o resultado residual de 3 bps explicado por caixa e custos. 

Posicionamento 

Blue Alpha Advisory FIC FIM  

O único mercado pelo qual nos sentimos confortáveis em termos posições otimistas são os juros frontais da curva local. 
Estamos usando cerca de 80% do risco do fundo, com as seguintes alocações: Juros: Estamos aplicados nos juros Jan/21 
no Brasil e em juros de até 1y no Mexico. No DI, temos 2 PL´s e no TIIE aproximadamente 1,8 PL´s; Bolsa: Estamos 
comprados em bolsa americana e ligeiramente vendidos em bolsa brasileira. A alocação é de 6% do fundo. Na bolsa 
americana, temos ativos pertencentes aos setores de health care, tech, high dividend, small caps e bancos. No Brasil, 
estamos short no Ibovespa; Moedas: Estamos comprados em dólar contra moedas da América Latina, em um total de 
14% do risco do fundo. As moedas utilizadas são COP, CLP, MXN e BRL. 

 

 

 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800758
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800758
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BTG Pactual 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

BTG Pactual Absoluto LS FIC FIA 10,61% -6,86% 2,95% 7,54% 9,82% 15,62% -22,25% 719,4  

BTG Pactual Discovery FIM 1,25% -5,26% 2,38% 2,55% 7,44% 5,98% -9,45% 1.299,8  

BTG Pactual Discovery Prev Zurich FIC FIM 1,63% -3,32% 3,42% - - 6,14% -7,18% 32,7  

BTG Pactual Explorer FIM 0,21% -2,01% 2,24% 2,98% 4,87% 6,10% -6,88% 85,4  

BTG Pactual Hedge FIM -0,72% -2,43% 1,79% 3,33% 5,33% 2,44% -3,83% 36,3  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 

Atribuição de Performance 

BTG Pactual Absoluto LS FIC FIA  

Os principais destaques do mês foram: (i) a performance relativa positiva do portfolio local em relação ao Ibovespa. 
Conforme abordamos no comentário de março, procuramos aproveitar a queda homogênea do mercado para concentrar 
o portfólio nos ativos de maior qualidade, o que nos permitiu colher resultados superiores já em abril.Nesse sentido, os 
destaques do mês foram Magazine Luiza (+27,5%), Natura (+38,0%) e Lojas Americanas (+38,2%).  (ii) os pares 
intrasetoriais e estratégias locais que apresentaram boa performance dado o expecto mais funcional dos mercados, 
principalmente no setor de consumo, energia elétrica e tecnologia; e (iii) estratégia de Estados Unidos, com destaque para 
a posição em Amazon (+26,9% em USD). A performance da ação reflete a perspectiva positiva acerca da continuidade do 
ganho de marketshare impulsionado pela aceleração do crescimento de suas vendas online dado o isolamento social. 

Posicionamento 

BTG Pactual Absoluto LS FIC FIA  

O fundo apresentou uma valorização superior ao Ibovespa no mês. Conforme abordamos no comentário de março, 
procuramos aproveitar a queda homogênea do mercado para concentrar o portfólio nos ativos de maior qualidade, o que 
nos permitiu colher resultados superiores já em abril. . Nesse sentido, os destaques do mês foram Magazine Luiza 
(+27,5%), Natura (+38,0%) e Lojas Americanas (+38,2%).A estratégia de Estados Unidos, com destaque para a posição em 
Amazon (+26,9% em USD).  

Atribuição de Performance 

BTG Pactual Discovery Prev Zurich FIC FIM  

Na parte de Renda Fixa, as posições aplicadas na curva de juros nominal no Brasil geraram resultado positivo no mêsl. 
Além disso, em relação ao COVID-19, houve melhora significativa nos dados de novos casos na Itália, reforçando a 
expectativa de abertura gradual da economia a partir de maio. Será muito importante analisar o ritmo de abertura e o 
impacto no sistema de saúde. Se o processo ocorrer de forma gradual, o modelo será seguido por diversas economias.  

 

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=2570
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/30329397000120
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Na nossa avalição os EUA devem liderar a retomada da economia global no segundo semestre devido à rapidez com que 
os estímulos foram adotados.  

No Brasil, a curva de novos casos infectados pelo COVID-19 acelerou fim do mês levando ao governo de São Paulo a adiar 
o processo de reabertura da economia. Em relação à adoção de estímulos, vale destacar que a situação fiscal do país já 
era delicada antes da pandemia e deve ficar ainda mais desafiadora visto que o déficit primário deve passar de 0,8% do 
PIB em 2019 para cerca de 9% nesse ano.. Se o crescimento voltar rapidamente no 2º semestre ou início do ano que vem, 
o impacto do aumento de gastos nas contas públicas será limitado. O risco, no entanto, está do lado negativo. 

Posicionamento 

BTG Pactual Discovery Prev Zurich FIC FIM  

A nova queda do preço do petróleo causada pela revisão para baixo da demanda global e excesso de produção, 
principalmente nos EUA. Nossa avalição é que a manutenção do preço do petróleo em nível baixo contribuirá para 
desacelerar ainda mais a inflação nos principais países.  Embora o cenário inflacionário indique espaço para corte de juros, 
o BC deve continuar conservador e cortar apenas 50 pontos-base.  

Atribuição de Performance 

BTG Pactual Discovery FIM  | BTG Pactual Explorer FIM  | BTG Pactual Hedge FIM  

Na parte de Renda Fixa, as posições aplicadas na curva de juros nominal no Brasil e no México e a posição de vendida no 
Real e comprado no Dólar geraram resultado positivo no mês de Abril. Posições táticas no mercado de juros nominal no 
Chile apresentaram resultado negativo. O mês de abril foi marcado pela melhora das condições financeiras nos EUA. O 
S&P 500, por exemplo, subiu 11% no período e os spreads de crédito arrefeceram. A aprovação pelo Congresso americano 
de   um pacote fiscal de cerca de 10% do PIB aliado ao estimulo monetário já adotado explicam a alta da bolsa o resultado 
de abril. Além disso, em relação ao COVID-19, houve melhora significativa nos dados de novos casos na Itália, reforçando 
a expectativa de abertura gradual da economia a partir de maio. Será muito importante analisar o ritmo de abertura e o 
impacto no sistema de saúde. Se o processo ocorrer de forma gradual, o modelo será seguido por diversas economias. 
Na nossa avalição os EUA devem liderar a retomada da economia global no segundo semestre devido à rapidez com que 
os estímulos foram adotados. 

Posicionamento 

BTG Pactual Discovery FIM  | BTG Pactual Explorer FIM  | BTG Pactual Hedge FIM  

A nova queda do preço do petróleo causada pela revisão para baixo da demanda global e excesso de produção, 
principalmente nos EUA. Nossa avalição é que a manutenção do preço do petróleo em nível baixo contribuirá para 
desacelerar ainda mais a inflação nos principais países. Vale destacar que a situação fiscal do país já era delicada antes 
da pandemia e deve ficar ainda mais desafiadora visto que o déficit primário deve passar de 0,8% do PIB em 2019 para 
cerca de 9% nesse ano. Se o crescimento voltar rapidamente no 2º semestre ou início do ano que vem, o impacto do 
aumento de gastos nas contas públicas será limitado. O risco, no entanto, está do lado negativo. Embora o cenário 
inflacionário indique espaço para corte de juros, o BC deve continuar conservador e cortar apenas 50 pontos-base.  

 

 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/30329397000120
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=2118
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2119
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=2118
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2119
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Canvas Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Canvas Classic II FIC FIM 1,49% -3,88% 2,54% 4,55% 6,01% 7,49% -9,53% 246,5  

Canvas Enduro Edge Advisory FIC FIM 4,08% -11,53% 0,19% - - 20,23% -24,83% 9,9  

Canvas Enduro II FIC FIM 2,22% -6,03% 2,10% 4,78% 6,53% 11,36% -14,28% 640,0  

Canvas Enduro III FIC FIM 2,22% -6,03% 2,03% 4,69% 6,40% 11,37% -14,28% 398,4  

Canvas Icatu Prev FIC FIM Prev 2,69% -6,98% 2,11% 4,99% 6,97% 12,03% -14,04% 254,3  

Canvas Vector FIC FIM 1,20% -10,42% -1,03% 8,31% - 8,75% -19,08% 1.164,8  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Canvas Enduro Edge Advisory FIC FIM  

O Fundo teve um resultado de 4.1% em abril. Apesar do ruído político existente, principalmente no final de abril, os ativos 
tiveram uma performance positiva no mês oriunda do cenário internacional. Os mercados externos reagiram aos pacotes 
de estímulos econômicos anunciados pelos governos e também à notícias favoráveis sobre o COVID-19 no que diz 
respeito à estatísticas da pandemia e possíveis avanços na descoberta de um tratamento para a doença.No mercado 
local, tivemos ganhos no mercado de juros com posições aplicas em juros nominais na parte curta da curva, que 
compensaram perdas em posições aplicadas em papéis atrelados à inflação na parte longa da curva. O mercado de bolsas 
internacionais também gerou contribuição positiva. Por outro lado, tivemos perdas no mercado de bolsa local. 

Posicionamento 

Canvas Enduro Edge Advisory FIC FIM  

Posições compradas em bolsa local. Na parte de juros o fundo possui posições compradas em juros reais intermediários 
(NTN-Bs 24 e 28) e posições aplicadas em juros nominais na parte curta da curva da curva (Jan 23). 

Atribuição de Performance 

Canvas Icatu Prev FIC FIM Prev  

O Fundo teve um resultado de 2.7% em abril. Apesar do ruído político existente, principalmente no final de abril, os ativos 
tiveram uma performance positiva no mês oriunda do cenário internacional. Os mercados externos reagiram aos pacotes 
de estímulos econômicos anunciados pelos governos e também à notícias favoráveis sobre o COVID-19 no que diz 
respeito à estatísticas da pandemia e possíveis avanços na descoberta de um tratamento para a doença.No mercado 
local, tivemos ganhos no mercado de juros com posições aplicas em juros nominais na parte curta da curva, e em posições 
aplicadas em papéis atrelados à inflação . Tivemos ganhos também no mercado de bolsa local. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800639
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800639
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/24405282000175
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Posicionamento 

Canvas Icatu Prev FIC FIM Prev  

Posições compradas em bolsa local. Na parte de juros o fundo possui posições compradas em juros reais longos (NTN-
Bs 45 e 50) e posições aplicadas em juros nominais na parte curta da curva da curva (Jan 23). 

Atribuição de Performance 

Canvas Enduro II FIC FIM  

O Fundo teve um resultado de 2.2% em abril. Apesar do ruído político existente, principalmente no final de abril, os ativos 
tiveram uma performance positiva no mês oriunda do cenário internacional. Os mercados externos reagiram aos pacotes 
de estímulos econômicos anunciados pelos governos e também à notícias favoráveis sobre o COVID-19 no que diz 
respeito à estatísticas da pandemia e possíveis avanços na descoberta de um tratamento para a doença.No mercado 
local, tivemos ganhos no mercado de juros com posições aplicas em juros nominais na parte curta da curva, que 
compensaram perdas em posições aplicadas em papéis atrelados à inflação na parte longa da curva. O mercado de bolsas 
internacionais também gerou contribuição positiva. Por outro lado, tivemos perdas no mercado de bolsa local. 

Posicionamento 

Canvas Enduro II FIC FIM  

Posições compradas em bolsa local. Na parte de juros o fundo possui posições compradas em juros reais intermediários 
(NTN-Bs 24 e 28) e posições aplicadas em juros nominais na parte curta da curva da curva (Jan 23). 

Atribuição de Performance 

Canvas Enduro III FIC FIM  

O Fundo teve um resultado de 2.2% em abril. Apesar do ruído político existente, principalmente no final de abril, os ativos 
tiveram uma performance positiva no mês oriunda do cenário internacional. Os mercados externos reagiram aos pacotes 
de estímulos econômicos anunciados pelos governos e também à notícias favoráveis sobre o COVID-19 no que diz 
respeito à estatísticas da pandemia e possíveis avanços na descoberta de um tratamento para a doença.No mercado 
local, tivemos ganhos no mercado de juros com posições aplicas em juros nominais na parte curta da curva, que 
compensaram perdas em posições aplicadas em papéis atrelados à inflação na parte longa da curva. O mercado de bolsas 
internacionais também gerou contribuição positiva. Por outro lado, tivemos perdas no mercado de bolsa local. 

Posicionamento 

Canvas Enduro III FIC FIM  

Posições compradas em bolsa local. Na parte de juros o fundo possui posições compradas em juros reais intermediários 
(NTN-Bs 24 e 28) e posições aplicadas em juros nominais na parte curta da curva da curva (Jan 23). 

Atribuição de Performance 

Canvas Classic II FIC FIM  

O Fundo teve um resultado de 1.5% em abril. Apesar do ruído político existente, principalmente no final de abril, os ativos 
tiveram uma performance positiva no mês oriunda do cenário internacional. Os mercados externos reagiram aos pacotes 
de estímulos econômicos anunciados pelos governos e também à notícias favoráveis sobre o COVID-19 no que diz 
respeito à estatísticas da pandemia e possíveis avanços na descoberta de um tratamento para a doença.No mercado 
local, tivemos ganhos no mercado de juros com posições aplicas em juros nominais na parte curta da curva, que 

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=7592
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=7592
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=6111
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=6111
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=6006
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compensaram perdas em posições aplicadas em papéis atrelados à inflação na parte longa da curva. O mercado de bolsas 
internacionais também gerou contribuição positiva. Por outro lado, tivemos perdas no mercado de bolsa local.  

Posicionamento 

Canvas Classic II FIC FIM  

Posições compradas em bolsa local. Na parte de juros o fundo possui posições compradas em juros reais intermediários 
(NTN-Bs 24 e 28) e posições aplicadas em juros nominais na parte curta da curva da curva (Jan 23). 

Atribuição de Performance 

Canvas Vector FIC FIM  

No mês de abril o Canvas Vector obteve ganho de 1%, trazendo seu resultado anual para -10%. Desde seu lançamento, em 
dezembro de 2017, o fundo acumula ganho de 19%.   No mercado cambial, por exemplo, moedas de países emergentes 
continuam, na média, perto dos níveis observados no final de março. Diante deste cenário, o fundo obteve perdas em 
posições vendidas no dólar americano, apesar de ter conseguido proteger bem as posições compradas em moedas de 
países emergentes.  A recuperação no mercado de crédito também foi modesta ao longo do mês, com spreads de crédito 
perto dos patamares registrados no final do 1º trimestre. Mesmo assim, o fundo se beneficiou do fechamento de spreads 
de empresas com grau de investimento e da volta parcial do VIX (índice volatilidade implícita da bolsa de NY), obtendo 
resultado positivo em seus books de crédito e volatilidade implícita.  Por último, o Vector registrou ganhos em posições 
compradas em títulos soberanos, que subiram com o fechamento, ainda que moderado, das taxas de juros globais. 

Posicionamento 

Canvas Vector FIC FIM  

Ao longo de abril, o fundo voltou à sua alocação alvo, equivalente a uma volatilidade anual de 6.5%. O Vector encontra-se 
agora não apenas em sua alocação alvo, mas também com o maior yield desde seu lançamento. Na ausência de uma 
nova alta na volatilidade dos preços, seria esperado que a composição da carteira do fundo permanecesse relativamente 
estável, de maneira a monetizar o prêmio acumulado. Obviamente, esse prêmio, sendo apenas um dos dois componentes 
do retorno, não é garantia de rentabilidade. 

 

Capitania Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Capitânia Reit 90 CP FIC FIM  1,59% -13,90% 11,34% - - 14,43% -24,17% 336,8  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 
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Atribuição de Performance 

Capitânia Reit 90 CP FIC FIM  

O Fundo teve uma performance inferior ao IFIX no mês de abril. Parte desse movimento é explicado pelo fato de que cerca 
de 45% da carteira atual ser composta por fundos que foram originados via Ofertas 476 e possuem uma liquidez limitada 
no mercado secundário, além de não fazer parte da composição do IFIX. Como resultado, a correlação entre o Fundo e o 
índice não é tão significativa, e ambos possuem atribuições de performances divergentes. Apesar da rentabilidade inferior 
no mês de abril, o Fundo está acima do benchmark no ano. 

Acreditamos que os fundos mencionados acima foram estruturados com preços de aquisições atrativos, dividend yields 
altos e com potencial ganho de capital no horizonte de médio prazo. A grande maioria desses fundos planeja fazer 
emissões públicas no futuro, o que tende a aumentar a liquidez e atrair novos investidores. 

Posicionamento 

Capitânia Reit 90 CP FIC FIM  

A queda do IFIX em 2020 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 (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. 

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. Diante disso, vemos o cenário atual como uma grande oportunidade 
de entrada no mercado de fundos imobiliários. 

 

Claritas Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Claritas Advisory Icatu Prev FIM 0,98% 3,46% 9,11% 8,53% - 1,77% -0,72% 873,4  

Claritas Advisory XP Seg Prev FIE FIC FIM 0,94% 3,06% - - - 2,03% -0,80% 133,5  

Claritas Hedge FIC FIM LP 1,26% 3,56% 11,73% 7,93% 8,30% 3,02% -1,73% 185,7  

Claritas Institucional FIM 0,64% 2,30% 7,09% 6,61% 7,20% 1,00% -0,50% 989,1  

Claritas Long Short Advisory FIC FIM 1,05% -1,82% 7,43% - - 4,28% -5,65% 325,3  

Claritas Total Return FIC FIM 2,45% 5,61% 19,60% 11,97% - 6,43% -2,63% 189,0  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 
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Atribuição de Performance 

Claritas Total Return FIC FIM  

No book Macro, cantivemos apostas para flexibilização adicional da política monetária nas próximas reuniões e alocações 
táticas nos juros internacionais com bons resultados. Em bolsa, mantivemos as proteções com opções de venda e 
posições direcionais dinâmicas, enquanto mantivemos a alocação em cases específicos, obtendo um resultado positivo. 
No book de moedas, realizamos posições defensivas em cross do G7/Latam e no Real com contribuição positiva. No book 
Long & Short, destaques positivos para Minerva e São Martinho. Destaque negativo para Itaú. A ação ficou pressionada 
pela incerteza acerca dos impactos da crise gerada pelo coronavírus (Covid-19) sobre os resultados dos bancos ao longo 
do ano, com aumento de inadimplência nas carteiras de crédito, sobretudo de pequenas e médias empresas e de pessoas 
físicas. Além disso, discussões sobre um potencial aumento da alíquota de contribuição social sobre lucro líquido, que 
entendemos ter pouca probabilidade de aprovação, acabou pesando neste momento em que os bancos precisam 
fortalecer seus balanços. 

Posicionamento 

Claritas Total Return FIC FIM | Claritas Advisory Icatu Prev FIM  | Claritas Advisory XP Seg Prev FIE FIC FIM  | 
Claritas Hedge FIC FIM LP| Claritas Institucional FIM 

O mês foi marcado por recuperação no preço dos ativos, com o achatamento da curva do Coronavirus e a tentativa de 
flexibilização da quarentena global. O FED manteve a taxa de juros próximo a zero, reforçando o comprometimento com 
a compra de ativos e a medidas de suporte a liquidez e crédito, em conjunto da ampliação dos estímulos fiscais. No âmbito 
doméstico, os ativos acompanharam em menor escala o movimento externo, com o cenário político local conturbado em 
meio a nova crise envolvendo o Ministério da Justiça, e os atritos do Executivo com os demais poderes. O Governo junto 
do Congresso segue explorando medidas fiscais emergenciais para auxílio da população e dos estados e municípios 

Atribuição de Performance 

Claritas Advisory Icatu Prev FIM | Claritas Advisory XP Seg Prev FIE FIC FIM  | Claritas Hedge FIC FIM LP  | 
Claritas Institucional FIM  

Mantivemos apostas para flexibilização adicional da política monetária nas próximas reuniões e alocações táticas nos 
juros internacionais com bons resultados. Em bolsa, mantivemos as proteções com opções de venda e posições 
direcionais dinâmicas, enquanto mantivemos a alocação em cases específicos, obtendo um resultado positivo. No book 
de moedas, realizamos posições defensivas em cross do G7/Latam e no Real com contribuição positiva. 

Atribuição de Performance 

Claritas Long Short Advisory FIC FIM  

Como destaque positivo, Minerva, que apresentou bons resultados para o primeiro trimestre do ano. O câmbio favorável 
e a alta nos preços da carne in natura mais do que compensou os menores volumes. Nossa posição em São Martinho 
também contribuiu positivamente. Apesar dos preços do petróleo continuarem pressionados, o açúcar se manteve estável 
no mês, sustentado por uma queda da produção na Índia e na Tailândia. Neste cenário, a companhia está aumentando 
seu mix de açúcar, onde a dinâmica está mais favorável, e utilizando ferramentas de hedge. Por outro lado, nossa posição 
em Itaú foi um dos destaques negativos no mês. A ação ficou pressionada pela incerteza acerca dos impactos da crise 
gerada pelo coronavírus (Covid-19) sobre os resultados dos bancos ao longo do ano, com aumento de inadimplência nas 
carteiras de crédito, sobretudo de pequenas e médias empresas e de pessoas físicas. Além disso, discussões sobre um 
potencial aumento da alíquota de contribuição social sobre lucro líquido, que entendemos ter pouca probabilidade de 
aprovação, acabou pesando neste momento em que os bancos precisam fortalecer seus balanços. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800559
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Posicionamento 

Claritas Long Short Advisory FIC FIM  

O mês de abril foi marcado pelo fim do processo de desalavancagem dos investidores, com uma maior aderência aos 
fundamentos e uma maior funcionalidade dos mercados, neste contexto observamos uma recuperação do Ibovespa que 
subiu 10,25%. Entretanto, apesar de uma recuperação dos excessos do mês anterior, os cenários interno e externo 
permanecem muito incertos. Neste ambiente, estamos nos posicionando de forma defensiva, com baixa exposição bruta 
e líquida e uma baixa utilização do orçamento de risco do fundo. 

 

Exploritas 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Exploritas Alpha America Latina FIC FIM 3,83% -42,08% -38,52% -15,83% -6,54% 32,91% -49,06% 790,4  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 

Atribuição de Performance 

Exploritas Alpha America Latina FIC FIM 

O fundo teve desempenho positivo de 3.83% no mês de abril. Em ações tivemos uma contribuição de 428 bps no mês, o 
book comprado subiu em média 9.6% e o vendido subiu 8.7%. Destaque positivo foi para nossas ações compradas no 
Chile que subiram em média 20.7% contribuindo com 118 bps no mês, o destaque negativo foi de posições na Colômbia 
e Peru que juntos perderam 2bps apesar de uma posição comprada de 5.4%. Na parte macro tivemos uma contribuição 
positiva em juros de 28bps e uma contribuição negativa de 88bps em cambio, sendo que 90% dessa perda de cambio é 
relativo a hedges de posições comprados fora do Brasil. 

Posicionamento 

Exploritas Alpha America Latina FIC FIM 

Portfólio com posições um pouco mais direcionais do que a média histórica do fundo. Nosso portfólio tem uma 
combinação de empresas que geram dólares (setor de frigoríficos e mineradoras); setores domésticos defensivos 
(saneamento e geração de energia) e setores domésticos cíclicos (bancos e um pouco de consumo discricionário), além 
de Arcos Dorados sobre o qual falamos em mais detalhes na última carta. 

O fundo segue com uma posição comprada em ações em torno de 32.6%, sendo 22.80% no Brasil e 9.8% nos outros 
países da região. Na parte Macro, seguimos aplicados em juros reais de longo prazo.  Em Bonds América Latina, o fundo 
está comprado em 14.8%. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800651
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Franklin Templeton 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Icatu Seg Franklin Templeton Prev FIM 2,27% 1,80% 7,13% 8,01% 8,16% 6,62% -5,98% 58,0  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Icatu Seg Franklin Templeton Prev FIM  

Em abril, o fundo se manteve posicionado em NTN-Bs como sua estratégia de taxas de juros, com concentração nos 
vencimentos de 2024, 2035 e 2050, e apresentou resultado positivo no mês. Na estratégia de inflação, o fundo manteve 
uma posição comprada em inflação de longo prazo por meio de NTN-Bs e futuros de juros de longo prazo. Ao longo do 
mês, a inflação implícita de longo prazo chegou a bater mínimas históricas, a 3,60% ao ano, e o fundo obteve resultado 
positivo com a compra de inflação implícita de longo prazo. A estratégia foi encerrada. O índice Ibovespa apresentou 
recuperação em abril e a carteira de renda variável teve performance positiva. Do lado negativo, as principais perdas 
ocorreram em commodities, serviços financeiros e distribuidoras de combustíveis. Do lado positivo, os principais ganhos 
foram nos setores de siderurgia, logística e comércio. A estratégia Equity Hedge teve desempenho positivo no mês, com 
ganhos majoritariamente nos setores de proteína animal (carnes) e educação. 

Posicionamento 

Icatu Seg Franklin Templeton Prev FIM  

As principais estratégias do fundo atualmente são: aplicado em juros reais de longo prazo utilizando juros futuros como 
proteção e comprado em uma carteira de ações protegida por vendas de futuros de Ibovespa. O fundo iniciou o mês sem 
posições ativas em moedas e utilizou compras pontuais para hedge da carteira de NTN-Bs. O fundo manteve a posição 
de NTN-Bs, concentrado nos vencimentos 2024, 2035 e 2050. Em abril, o fundo não teve exposição nas estratégias 
internacionais geridas pela equipe global da Franklin Templeton. 

 

GAP Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Gap Absoluto FIC FIM 4,27% 1,63% 13,21% 9,29% 9,10% 8,29% -8,85% 249,5  

GAP Multiportfolio FIM 4,31% 1,69% 13,28% 9,09% 8,69% 8,29% -8,84% 192,1  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/21818801000139
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Atribuição de Performance 

Gap Absoluto FIC FIM  | GAP Multiportfolio FIM  

A maior contribuição para o resultado veio de posições aplicadas em juros nominais nacional e emergentes e de posições 
na bolsa brasileira. A nossa maior convicção continua sendo que a crise do Coronavírus terá um efeito desinflacionário 
sobre a economia global.  No caso brasileiro, carregamos uma posição relevante aplicada em juros nominais, acreditando 
que a forte revisão do cenário de inflação e crescimento abririam espaço para um maior estímulo monetário. Na última 
semana, optamos por reduzir taticamente a exposição por conta do aumento dos ruídos políticos. No México e no Chile, 
tivemos posições aplicadas ao longo do mês mas zeramos de acordo com a redução da assimetria. Por fim, nos 
aproveitamos do fato da Rússia ter sido um dos últimos países a discutir flexibilização monetária e iniciamos uma posição 
aplicada que ainda mantemos no book.  Em renda variável, em função das incertezas que enxergamos à frente, optamos 
por estratégias de valor relativo (long/short) e por uma abordagem direcional mais tática. Os destaques foram Itaú, 
Bradesco, Vale, Taesa, BR Malls e Localiza. Na estratégia long/short, os destaques positivos foram nos setores financeiro, 
elétrico e mineração. 

Posicionamento 

Gap Absoluto FIC FIM  | GAP Multiportfolio FIM  

Atualmente temos posições aplicadas em juros nominais no Brasil e na Rússia. Seguimos enxergando espaço para 
flexibilizações monetárias maiores do que as precificadas. Em renda variável mantemos uma atuação mais tática devido 
as incertezas do cenário, tendo como principais posições Bradesco e Vale, com oscilação do tamanho da posição 
conforme os movimentos de mercado e as oportunidades que identificamos. 

Garde Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Garde Aramis Icatu Prev FIC FIM 2,71% -4,04% 4,18% - - 8,87% -10,32% 15,6  

Garde DArtagnan Advisory FIC FIM 1,88% -2,51% 5,54% 3,91% 6,22% 9,73% -10,41% 428,8  

Garde DArtagnan FIC FIM 1,88% -2,52% 5,51% 3,90% 6,25% 9,72% -10,39% 1.042,4  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Garde Aramis Icatu Prev FIC FIM  

Embora ainda com muita incerteza, o cenário internacional começa a ter alguma clareza no médio prazo com a redução 
de novos casos nos países desenvolvidos. O processo de normalização econômica deverá ser ditado pelo ritmo de 
reabertura dos lockdowns. No cenário doméstico, o grande esforço fiscal empenhado pelo governo em meio à crise do 
coronavírus deverá resultar em um déficit primário em 10% do PIB, o que contribui para um forte aumento da dívida 
pública.  

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=1017
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=50110
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=1017
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=50110
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29275210000174
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No pano de fundo político, vemos uma situação delicada e instável. Referente a atribuição de performance, em abril a 
estratégia que mais se destacou positivamente foi ações. Conseguimos um bom resultado através do posicionamento 
direcional. Dentre as posições relativas, tivemos uma boa performance nas posições de ações brasileiras dos setores com 
geração de fluxo de caixa de longo prazo e também em ações americanas, principalmente negociadas no Nasdaq. Cambio 
foi a segunda estratégia de maior contribuição. O mês foi bem volátil para o mercado de juros, mas no final prevaleceu o 
fechamento de taxa e tivemos resultados positivos em juros pré fixados do Brasil. 

Posicionamento 

Garde Aramis Icatu Prev FIC FIM  

No início de abril pudemos manter uma alocação mais alta em ações esperando a recuperação geral dos preços, e 
optamos ao final do mês em reduzi-las. Aumentamos um pouco a posição comprada em USDBRL pois seguimos vendo 
na moeda americana uma combinação de seguro barato e bom ativo de diversificação, dado o potencial de valorização 
adicional em caso de cortes mais amplos da Selic. Em juros pré-fixados mantemos a posição ancorada na parte curta da 
curva. Na parte de Juros Real, devido a dinâmica e liquidez das NTN-Bs decidimos por reduzir o direcional. De forma geral, 
seguimos com ênfase em posições táticas, de maturação de curto prazo, tendo em vista a fragilidade de cenários, em 
particular no Brasil. 

Atribuição de Performance 

Garde DArtagnan Advisory FIC FIM  | Garde DArtagnan FIC FIM  

Embora ainda com muita incerteza, o cenário internacional começa a ter alguma clareza no médio prazo com a redução 
de novos casos nos países desenvolvidos. O processo de normalização econômica deverá ser ditado pelo ritmo de 
reabertura dos lockdowns. No cenário doméstico, o grande esforço fiscal empenhado pelo governo em meio à crise do 
coronavírus deverá resultar em um déficit primário em 10% do PIB, o que contribui para um forte aumento da dívida 
pública. No pano de fundo político, vemos uma situação delicada e instável. Referente a atribuição de performance, em 
abril a estratégia que mais se destacou positivamente foi ações. Conseguimos um bom resultado através do 
posicionamento direcional. Dentre as posições relativas, tivemos uma boa performance nas posições de ações brasileiras 
dos setores com geração de fluxo de caixa de longo prazo e também em ações americanas, principalmente negociadas 
no Nasdaq. Câmbio foi a segunda estratégia de maior contribuição. O mês foi bem volátil para o mercado de juros, mas 
no final prevaleceu o fechamento de taxa e tivemos resultados positivos tanto no Brasil como do México. Do lado negativo 
tivemos as estratégias de NTN-Bs e cupom cambial. 

Posicionamento 

Garde DArtagnan Advisory FIC FIM  | Garde DArtagnan FIC FIM  

No início de abril pudemos manter uma alocação mais alta em ações esperando a recuperação geral dos preços, e 
optamos ao final do mês em reduzi-las. Aumentamos um pouco a posição comprada em USDBRL pois seguimos vendo 
na moeda americana uma combinação de seguro barato e bom ativo de diversificação, dado o potencial de valorização 
adicional em caso de cortes mais amplos da Selic. Em juros pré-fixados mantemos a posição ancorada na parte curta da 
curva. Na parte de Juros Real, devido a dinâmica e liquidez das NTN-Bs decidimos por reduzir o direcional. Também 
neutralizamos o direcional da posição de Cupom Cambial. De forma geral, seguimos com ênfase em posições táticas, de 
maturação de curto prazo, tendo em vista a fragilidade de cenários, em particular no Brasil. 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29275210000174
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=27744
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2690
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=27744
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2690
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Garin Investimentos 

 

Retornos Vol 
Max 
DD* 

PL (R$) 

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

Garin Special FIM 1,31% 7,56% 13,27% 10,98% 11,41% 4,68% -1,64% 139,1  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Garin Special FIM  

O Garin Special tem performado muito bem em 2020 (580% CDI) e não foi diferente em abril (459,83% CDI). A atribuição 
de performance foi de 36% para trading de curto prazo e 64% para arbitragem de índice Ibovespa. Nossas posições de 
trading de curto prazo, concentraram-se na recuperação de preços da VALE e CSN, graças à resiliência das cotações do 
minério de ferro. Também aproveitamos a recuperação de preços da COGNA, que apesar de viver um cenário desafiador, 
em determinado momento apresentou um valuation extremamente interessante para entrada. 

Posicionamento 

Garin Special FIM  

Estamos vivendo um período único, de grande incerteza e sem data para acabar que está impactando todos os mercados 
financeiros globais, trazendo volatilidades em todos os segmentos financeiros: câmbio, juros, commodities e ações. O que 
para muitos é bastante preocupante, para o Garin Special não é; pelo contrário, é desejável. O Fundo é voltado para 
apresentar retornos acima do benchmark em períodos de baixa volatilidade e retornos muito altos em períodos de alta 
volatilidade. Para o mês de maio, pretendemos trabalhar com posições neutras em risco, mantendo as perdas máximas 
potenciais do fundo em patamares mais baixos do ano, de no máximo 0,6% em um dia. Pretendemos manter o caixa 
disponível para aproveitar as oportunidades de arbitragem que venham a surgir ao longo do mês. 

 

Gauss Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Gauss Advisory FIC FIM 7,55% 0,80% 10,51% 15,10% 11,86% 14,57% -19,07% 74,1  

Gauss Icatu Prev FIC FIM 3,34% -9,28% -3,22% 2,54% - 11,56% -18,06% 17,9  

Gauss Zurich FIM Prev  3,33% -9,27% -3,32% 2,50% - 11,53% -18,04% 15,5  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=3196
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=3196
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Atribuição de Performance 

Gauss Zurich FIM Prev    

Em abril, o Gauss Prev Zurich (“Fundo”)  registrou ganho de 3,33%, o maior retorno mensal desde sua criação.  A 
estabilização do surto de coronavírus no Ocidente e o aumento das expectativas de um tratamento para o mesmo 
proporcionaram uma alta considerável nas bolsas ao redor do mundo, movimento responsável por aproximadamente 
metade do resultado do mês. Apesar da deterioração dos dados de emprego e atividade pelo globo, que ainda refletem os 
primeiros impactos do lockdown e distanciamento social, o S&P500 compensou as perdas sofridas em março e registrou 
o maior ganho mensal desde 1987. No Brasil, a bolsa recuperou um terço das perdas de março, enquanto o real e os juros 
nominais renovaram suas mínimas, refletindo o aumento da turbulência política no país e precificação de mais cortes de 
juros à frente. O Fundo registrou ganhos expressivos nas posições compradas na bolsa norte-americana, na carteira de 
single names, aplicadas em juros no Brasil e vendida no real. 

Posicionamento 

Gauss Zurich FIM Prev    | Gauss Icatu Prev FIC FIM  

Reduzimos posições compradas nas bolsas de maneira geral. Além disso, no mercado local, temos posições vendidas no 
real e aplicadas em juro nominal. 

Atribuição de Performance 

Gauss Icatu Prev FIC FIM  

Em abril, o Gauss Prev Icatu (“Fundo”)  registrou ganho de 3,34%, o maior retorno mensal desde sua criação.  A 
estabilização do surto de coronavírus no Ocidente e o aumento das expectativas de um tratamento para o mesmo 
proporcionaram uma alta considerável nas bolsas ao redor do mundo, movimento responsável por aproximadamente 
metade do resultado do mês. Apesar da deterioração dos dados de emprego e atividade pelo globo, que ainda refletem os 
primeiros impactos do lockdown e distanciamento social, o S&P500 compensou as perdas sofridas em março e registrou 
o maior ganho mensal desde 1987. No Brasil, a bolsa recuperou um terço das perdas de março, enquanto o real e os juros 
nominais renovaram suas mínimas, refletindo o aumento da turbulência política no país e precificação de mais cortes de 
juros à frente. O Fundo registrou ganhos expressivos nas posições compradas na bolsa norte-americana, na carteira de 
single names, aplicadas em juros no Brasil e vendida no real. 

Atribuição de Performance 

Gauss Advisory FIC FIM  

Em abril, o Gauss Advisory (“Fundo”)  registrou ganho de 7,5%, o maior retorno mensal desde sua criação.  A estabilização 
do surto de coronavírus no Ocidente e o aumento das expectativas de um tratamento para o mesmo proporcionaram uma 
alta considerável nas bolsas ao redor do mundo, movimento responsável por aproximadamente metade do resultado do 
mês. Apesar da deterioração dos dados de emprego e atividade pelo globo, que ainda refletem os primeiros impactos do 
lockdown e distanciamento social, o S&P500 compensou as perdas sofridas em março e registrou o maior ganho mensal 
desde 1987. No Brasil, a bolsa recuperou um terço das perdas de março, enquanto o real e os juros nominais renovaram 
suas mínimas, refletindo o aumento da turbulência política no país e precificação de mais cortes de juros à frente. O Fundo 
registrou ganhos expressivos nas posições compradas em bolsas de países desenvolvidos e emergentes, na carteira de 
single names, vendidas no rand sul-africano e compradas no rublo russo, aplicadas em juros no México e Brasil, e 
compradas em ouro e crédito de empresas norte-americanas. 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/22899237000199
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/22899237000199
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/26343792000190
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2764
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Posicionamento 

Gauss Advisory FIC FIM  

Aumentamos a exposição comprada em crédito de empresas norte-americanas com grau de investimento, e reduzimos 
posições compradas nas bolsas de maneira geral.  Mantemos a preferência pelo índice Nikkei - cujas empresas 
apresentam baixo endividamento e altos níveis de caixa - e emergentes, com maior peso na China. Além disso, no mercado 
local, temos posições compradas no real e aplicadas em juro nominal. Por fim, com a queda da volatilidade implícita nos 
mercados, voltamos a adicionar proteções à carteira para mitigar os cenários de risco que enxergamos pela frente. 

 

Gávea Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Gávea Macro Advisory FIC FIM 0,49% 5,30% - - - 5,01% -4,32% 91,4  

Gávea Macro FIC FIM 0,49% 5,17% 7,52% 7,69% 8,44% 4,66% -4,42% 397,0  

Gavea Macro I FIC FIM 0,51% 5,39% 7,71% 8,34% 8,90% 4,88% -4,74% 105,0  

Gávea Macro Plus II FIC FIM 0,64% 7,04% 9,06% - - 6,65% -6,63% 80,2  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Gávea Macro Advisory FIC FIM  | Gávea Macro FIC FIM  | Gávea Macro Plus II FIC FIM  

No portfólio, mantivemos posições compradas em Dólar contra o Real e moedas asiáticas, estratégias relativas em bolsa 
e operações defensivas no mercado de renda fixa internacional. Em termos de atribuição de performance, posições 
compradas em bolsa no Brasil e vendida no Real explicaram a maior parte dos ganhos. Posições vendidas na bolsa 
americana subtraíram retorno. 

Posicionamento 

Gávea Macro Advisory FIC FIM  | Gávea Macro FIC FIM  | Gávea Macro Plus II FIC FIM  

Em abril, a pandemia provocada pelo Coronavírus e a volatilidade do preço do petróleo seguiram como protagonistas do 
cenário global. Governos seguiram ao longo do mês lançando medidas de estímulo que visam amenizar as consequências 
da crise e os preços de ativos de risco responderam positivamente. Estratégias de afrouxamento do isolamento social na 
Europa e em diversas partes do mundo estão sendo planejadas e teremos mais informação nas próximas semanas sobre 
a capacidade de contenção da pandemia. Seguimos cautelosos com cenário internacional, marcado por forte recessão. 
No Brasil, tivemos um significativo agravamento da crise política, que conjugada com a crise sanitária e a crise fiscal, 
aumenta ainda mais incerteza sobre a economia do país. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2764
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800757
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2405
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800757
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2405
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Giant Steps 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Giant Darius FIC FIM 1,31% 4,94% 14,01% - - 4,00% -3,05% 234,7  

Giant Sigma Advisory FIC FIM 3,77% 3,30% - - - 9,99% -9,67% 418,6  

Giant Sigma FIC FIM 3,62% 3,43% 13,71% - - 8,65% -9,43% 224,2  

Giant Steps Quant Select Prev XP Seg FIE FIM - - - - - - - - 

Giant Zarathustra FIC FIM 1,83% 7,32% 23,18% 16,85% 12,21% 6,49% -18,05% 665,0  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Giant Sigma Advisory FIC FIM  

O fundo terminou o mês de abril com um resultado bastante expressivo. Ao longo do mês, o fundo aumentou 
consideravelmente o consumo de risco da carteira, o que possibilitou uma ótima captura do movimento de recuperação 
dos mercados ao redor do globo – vale lembrar que a estratégia vinha com uma posição bastante reduzida desde começo 
do ano, o que proporcionou uma boa defesa durante a deterioração dos mercados. Em abril o fundo apresentou ganhos 
em todas as classes de ativo (bolsa, juros e câmbio), mas com destaque para o book de moedas, que apresentou a maior 
contribuição positiva do mês. 

Posicionamento 

Giant Sigma Advisory FIC FIM  

O fundo começa o mês – pela primeira vez no ano – com posições cheias (o sinal de redução de risco foi completamente 
desativado ao longo do mês anterior). A carteira se mantém bastante equilibrada, com posições em câmbio, juros e ações 
ao redor do mundo. A classe de commodities – que é a única que pode entrar em sair da carteira – continua de fora nesse 
início de mês. 

Atribuição de Performance 

Giant Steps Quant Select Prev XP Seg FIE FIM  

O fundo terminou o mês de abril com um resultado bastante expressivo, com contribuições positivas em quase todas as 
classes de ativo (bolsa, juros e câmbio). Os destaques ficaram para as posições em moedas, principalmente as 
compradas em dólar, e aplicadas em juros no Brasil e nos Estados Unidos. As posições compradas em bolsa local ficaram 
levemente negativas, o que não foi suficiente para impactar significativamente a cota do fundo. 

 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800767
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800767
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Posicionamento 

Giant Steps Quant Select Prev XP Seg FIE FIM  

O fundo começa o mês com posições um pouco maiores do que no mês passado – principalmente por conta da estratégia 
do Sigma (lembrando que o fundo combina as estratégias do Sigma e do Zarathustra). As principais posições continuam 
concentradas nas classes de juros e moedas.  

Atribuição de Performance 

Giant Darius FIC FIM  | Giant Zarathustra FIC FIM  

O fundo terminou abril com um resultado bastante expressivo, completando o quarto mês consecutivo em território 
positivo nesse ano conturbado. O resultado foi impulsionado principalmente pelas posições compradas em dólar contra 
real e aplicadas em juros ao redor do globo. Os modelos intraday do fundo também tiveram uma contribuição bastante 
positiva no mês de abril. Na classe de ações, o fundo ganhou dinheiro no offshore mas perdeu um pouco nos equities 
locais. Vale mencionar que o consumo de risco do fundo esteve reduzido ao longo do mês, dada a alta volatilidade do 
mercado como um todo. 

Posicionamento 

Giant Darius FIC FIM  | Giant Zarathustra FIC FIM  

O fundo começa o mês de maio com posições um pouco maiores do que no mês passado, mas ainda sim com risco 
reduzido quando comparado à média do fundo. Os destaques continuam sendo as posições em dólar e aplicadas em 
juros ao redor do mundo. As posições reduzidas em equities também se mantém, com viés comprado tanto localmente 
quanto nos mercados globais. 

 

Ibiuna Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Ibiuna Hedge FIC FIM 1,76% 5,22% 13,82% 7,94% 9,64% 3,76% -6,06% 418,3  

Ibiuna Hedge STH FIC FIM 2,81% 8,62% 23,24% 11,23% 14,17% 6,77% -12,06% 4.110,1  

Ibiuna Long Short Advisory FIC FIM 5,19% 0,81% 14,68% 5,62% - 9,39% -11,14% 225,3  

Ibiuna Long Short STLS FIC FIM 5,05% 0,92% 15,03% 5,70% 10,87% 9,34% -10,93% 622,1  

Ibiuna Prev Icatu FIC FIM 3,04% 5,64% 13,59% 8,31% 9,39% 6,46% -5,80% 161,0  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 
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Atribuição de Performance 

Ibiuna Hedge FIC FIM  | Ibiuna Hedge STH FIC FIM  | Ibiuna Prev Icatu FIC FIM  

Posições em juros de países emergentes foram o principal destaque do mês, principalmente com a posição aplicada na 
curva mexicana. No Brasil, a posição em juros gerou retorno relevante, com destaque para a posição aplicada em juros 
nominais. Os principais responsáveis pelo retorno no mês foram as posições aplicadas nas curvas de México, Brasil e 
Estados Unidos. Seguimos relativamente cautelosos com o cenário econômico e seus impactos nos mercados 
financeiros. Apesar da forte alta em abril da classe de renda variável, a manutenção de elevada volatilidade destes ativos 
junto à incerteza acerca da dinâmica da expansão do vírus e da extensão do movimento recessivo à frente, seguem 
demandando a nosso ver prudência na alocação de risco a esse segmento. Nosso foco são estratégias não convencionais 
em discussão por diferentes Governos e Bancos Centrais, as quais poderão gerar deslocamentos adicionais significativos 
em curvas de juros e moedas.  

Posicionamento 

Ibiuna Hedge FIC FIM  | Ibiuna Hedge STH FIC FIM  | Ibiuna Prev Icatu FIC FIM  

No Brasil, temos posições aplicadas na parte curta e intermediária da curva de juros DI. Seguimos com posições 
compradas em inflação implícita na parte curta e aplicadas em juros reais nos segmentos curto e intermediário da curva. 
Nosso viés é reduzir oportunisticamente o tamanho do risco aqui alocado em paralelo ao aumento das posições 
compradas em US Dólar vs o Real. No México, reduzimos parcialmente o risco alocado à exposição aplicada na curva de 
juros TIIE após forte desempenho dessa posição em abril. Na renda variável, mantemos exposição relevante somente 
visando a captura de alfa puro, via posições long-short não direcional no Brasil. Em moedas, temos posição comprada no 
Dólar contra o Real e posições táticas de curto prazo. Voltamos a ter uma pequena posição comprada em ouro. 

Atribuição de Performance 

Ibiuna Long Short Advisory FIC FIM  | Ibiuna Long Short STLS FIC FIM  

No setor de consumo básico, as contribuições mais relevantes ficaram com posições em empresas de alimentos. No 
setor de consumo discricionário, os maiores destaques ficaram com posições em empresas varejistas. 

A discussão sobre os efeitos sociais e econômicos da pandemia continua, e a visibilidade dos próximos meses permanece 
reduzida. Além das crises sanitária e econômica que vivemos, o quadro político tornou-se ainda mais complexo no 
decorrer do mês. O Presidente Bolsonaro demitiu, ou forçou a demissão, de dois ministros de seu governo: o Ministro da 
Saúde Luiz Henrique Mandetta, responsável pela organização dos esforços para controlar a pandemia, e o Ministro da 
Justiça Sergio Moro, um dos pilares do seu governo. Estas mudanças não só aumentaram as incertezas de curto prazo, 
mas também trouxeram novos problemas para o governo federal uma vez que o Ministro Moro fez graves acusações 
contra o Presidente Bolsonaro em seu discurso de saída 

Posicionamento 

Ibiuna Long Short Advisory FIC FIM  | Ibiuna Long Short STLS FIC FIM  

Apesar deste cenário turbulento, o tamanho sem precedentes de estímulos sendo injetados na maioria das economias e 
o nível de juros historicamente baixos no mundo e no Brasil nos deixam cautelosamente otimistas com as perspectivas 
para várias empresas brasileiras listadas em bolsa. Desta forma, nós aumentamos nossas posições em JBS (JBSS3) e 
Vale (VALE3) uma vez que o Real mais desvalorizado é positivo para o resultado de suas operações. Nós mantivemos 
praticamente estável nossas posições nos setores de distribuição de combustíveis (BRDT3 e UGPA3), educação (YDQU3), 
locação de veículos (LCAM3) e bancos (BBAS3 e BBDC4), e reduzimos parcialmente nossos investimentos no setor 
elétrico (CESP6 e ENBR3).   
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Icatu Vanguarda 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Icatu Vanguarda Multiestratégia Arrojado FIC FIM 
Prev 

3,47% -16,65% -3,15% 5,73% 9,47% 20,67% -27,34% 244,0  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Icatu Vanguarda Multiestratégia Arrojado FIC FIM Prev  

O mês de abril foi marcado pela continuidade do movimento de disseminação do Coronavírus e de seus impactos na 
economia brasileira e mundial, com índices de atividade mensais bastante negativos e perspectivas decadentes para o 
trimestre, de forma que uma recuperação no segundo semestre não será capaz de reverter as perdas. No campo político, 
o destaque foi o rompimento da relação dos ex-Ministros da Justiça, Sergio Moro, e da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, 
com o governo Bolsonaro, que levou ao aumento do movimento de oposição ao atual governo. Mesmo assim, houve 
destaque positivo, como a bolsa de valores fechando em alta de 10,3% no mês. No cenário global, a pandemia provocou 
ainda uma queda acentuada da demanda por petróleo, contribuindo para a cotação negativa da commodity. Ainda assim, 
em contraste à situação interna, no fim do mês houve sinais de desaceleração do número de casos de Coronavírus nos 
Estados Unidos e em diversos países da Europa, aumentando as discussões e expectativas pelo mundo a respeito de uma 
iminente reabertura gradual da economia, assim como as preocupações com uma consequente nova onda de 
contaminação durante o outono. 

Posicionamento 

Icatu Vanguarda Multiestratégia Arrojado FIC FIM Prev  

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 49,6% do fundo, tem 
como principais participações VALE3 – Vale (7,79%), ITSA4 – Itaúsa (7,55%) e BRML3 – BR Malls (6,45%). 

 

JGP Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

JGP Max Advisory FIC FIM 1,10% 3,33% 8,04% 6,95% - 1,31% -0,48% 124,3  

JGP Multimercado Prev Advisory XP Seg FICFI - - - - - - - - 

JGP Strategy Advisory FIC FIM 1,56% 4,63% 10,30% - - 1,96% -0,67% 280,6  

JGP SulAmérica FIM CP 3,49% 3,15% 11,64% 9,77% 10,16% 4,84% -4,79% 1.205,7  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 
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Atribuição de Performance 

JGP Max Advisory FIC FIM  | JGP Strategy Advisory FIC FIM  

Após as grandes quedas dos ativos financeiros em março, abril foi um mês de recomposição parcial de preços. No 
entanto, o drama da epidemia global de Covid-19 persiste e não há previsão para acabar. As maciças intervenções dos 
governos e bancos centrais da maioria dos países também tiveram um papel importante na recuperação dos mercados. 
No Brasil, também houve alguma melhora nos ativos financeiros em abril, mas ficou restrita à bolsa de valores e à curva 
de juros, não atingindo a taxa de câmbio, que continuou se desvalorizando. Parte disso se deve à saída contínua de 
estrangeiros do Brasil, e parte às turbulências políticas que se sucederam com a troca de dois ministros de Estado. No 
entanto, o Brasil tem sido atingido de maneira mais violenta do que outros países devido à baixíssima taxa de juros 
doméstica e às fortes e constantes turbulências políticas. 

Posicionamento 

JGP Max Advisory FIC FIM  | JGP Strategy Advisory FIC FIM  

O cenário ainda está muito dependente dos desdobramentos da pandemia do Covid19. Seguimos adotando 
posicionamento mais tático e mantendo o portfólio mais leve em função da assimetria de riscos que o novo Coronavírus 
vem trazendo aos mercados. Iniciamos o mês comprados em Dólar contra real e zeramos na última semana de abril. Em 
relação aos juros, mantivemos pequenas posições aplicadas em DI ao longo do mês. A exposição líquida em bolsa se 
manteve pequena. Atualmente, possuímos uma pequena posição comprada em Dólar contra Real, levemente vendidas 
em bolsa e sem posições relevantes em juros. 

Atribuição de Performance 

JGP Multimercado Prev Advisory XP Seg FICFI  

Após as grandes quedas dos ativos financeiros em março, abril foi um mês de recomposição parcial de preços. No 
entanto, o drama da epidemia global de Covid-19 persiste e não há previsão para acabar. As maciças intervenções dos 
governos e bancos centrais da maioria dos países também tiveram um papel importante na recuperação dos mercados. 
No Brasil, também houve alguma melhora nos ativos financeiros em abril, mas ficou restrita à bolsa de valores e à curva 
de juros, não atingindo a taxa de câmbio, que continuou se desvalorizando. Parte disso se deve à saída contínua de 
estrangeiros do Brasil, e parte às turbulências políticas que se sucederam com a troca de dois ministros de Estado. No 
entanto, o Brasil tem sido atingido de maneira mais violenta do que outros países devido à baixíssima taxa de juros 
doméstica e às fortes e constantes turbulências políticas. 

Posicionamento 

JGP Multimercado Prev Advisory XP Seg FICFI  

O cenário ainda está muito dependente dos desdobramentos da pandemia do Covid19. Seguimos adotando 
posicionamento mais tático e mantendo o portfólio mais leve em função da assimetria de riscos que o novo Coronavírus 
vem trazendo aos mercados. Iniciamos o mês comprados em Dólar contra real e zeramos na última semana de abril. Em 
relação aos juros, mantivemos pequenas posições aplicadas em DI ao longo do mês. A exposição líquida em bolsa se 
manteve pequena. Atualmente, possuímos uma pequena posição comprada em Dólar contra Real e pequena posição 
comprada em NTNB. 
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Atribuição de Performance 

JGP SulAmérica FIM CP  

Após as grandes quedas dos ativos financeiros em março, abril foi um mês de recomposição parcial de preços. No 
entanto, o drama da epidemia global de Covid-19 persiste e não há previsão para acabar. As maciças intervenções dos 
governos e bancos centrais da maioria dos países também tiveram um papel importante na recuperação dos mercados. 
No Brasil, também houve alguma melhora nos ativos financeiros em abril, mas ficou restrita à bolsa de valores e à curva 
de juros, não atingindo a taxa de câmbio, que continuou se desvalorizando. Parte disso se deve à saída contínua de 
estrangeiros do Brasil, e parte às turbulências políticas que se sucederam com a troca de dois ministros de Estado. No 
entanto, o Brasil tem sido atingido de maneira mais violenta do que outros países devido à baixíssima taxa de juros 
doméstica e às fortes e constantes turbulências políticas. 

Posicionamento 

JGP SulAmérica FIM CP  

O cenário ainda está muito dependente dos desdobramentos da pandemia do Covid19. Seguimos adotando 
posicionamento mais tático e mantendo o portfólio mais leve em função da assimetria de riscos que o novo Coronavírus 
vem trazendo aos mercados. Iniciamos o mês comprados em Dólar contra real e zeramos na última semana de abril. Em 
relação aos juros, mantivemos pequenas posições aplicadas em DI ao longo do mês. A exposição líquida em bolsa se 
manteve pequena. Atualmente, possuímos uma pequena posição comprada em Dólar contra Real e pequena posição 
comprada em NTNB. 

 

Kadima Asset 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Icatu Seg Kadima FIM CP Prev 2,23% -4,60% 8,41% 7,81% 9,55% 9,14% -12,05% 112,1  

Kadima II FIC de FIM 1,60% 3,59% 5,63% 7,81% 10,13% 3,99% -2,53% 443,3  

Kadima XP Seg Prev FIE FIC FIM 2,21% -4,56% - - - 9,20% -12,16% 41,2  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Icatu Seg Kadima FIM CP Prev  | Kadima XP Seg Prev FIE FIC FIM  

Apesar da crise desencadeada pela pandemia do coronavírus aparentemente ainda não ter uma resposta definitiva, o mês 
de Abril foi marcado por uma relativa estabilização dos mercados, porém com volatilidade ainda elevada. Esse cenário, 
que costuma ser benéfico para os nossos modelos, ajuda a explicar o bom desempenho dos nossos fundos, sendo os 
modelos seguidores de tendência de curto prazo aplicados no dólar e no mercado de juros os principais geradores de 
performance no período. Além deles, nosso modelo de fatores aplicado no mercado de ações brasileiro também 
apresentou um bom desempenho no período. 
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Posicionamento 

Icatu Seg Kadima FIM CP Prev  | Kadima II FIC de FIM  | Kadima XP Seg Prev FIE FIC FIM  

As posições dos fundos geridos pela Kadima são determinadas através de algoritmos. Os mesmos podem fazer 
alocações compradas e vendidas, que mudam dinamicamente conforme as condições de mercado. Durante o processo 
de desenvolvimento dos algoritmos, buscamos aqueles que consigam gerar retorno de longo prazo consistente com o 
risco assumido, enquanto, simultaneamente, minimizem as perdas em períodos de menor aderência aos mercados. 
Portanto, buscamos depender o mínimo possível de cenários diversos, ainda que evidentemente existam momentos 
melhores e piores para cada uma das estratégias.  

A maior alocação de risco dos fundos segue nos modelos seguidores de tendência de curto prazo, que historicamente 
tem um melhor desempenho médio em cenários de maior volatilidade. 

Atribuição de Performance 

Kadima II FIC de FIM  

Apesar da crise desencadeada pela pandemia do coronavírus aparentemente ainda não ter uma resposta definitiva, o mês 
de Abril foi marcado por uma relativa estabilização dos mercados, porém com volatilidade ainda elevada. Esse cenário, 
que costuma ser benéfico para os nossos modelos, ajuda a explicar o bom desempenho dos nossos fundos, sendo os 
modelos seguidores de tendência de curto prazo aplicados no dólar os principais geradores de performance no período. 
Além deles, nosso modelo de arbitragem estatística aplicada no mercado de ações brasileiro, que se aproveita da 
distorção nos preços de grupos de ativos, também apresentou um bom desempenho no mês de Abril. 

 

Kairós Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Kairós Macro Advisory FIC FIM 1,33% -5,27% 0,06% - - 8,24% -10,10% 20,5  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Kairós Macro Advisory FIC FIM  

Abril foi um mês de alívio nos mercados acionários globais após as fortes quedas anteriores. Essa melhora ocorreu à 
medida que vários países foram experimentando uma desaceleração de números de casos de contaminação e de óbitos 
por Coronavírus, e consequentemente com as expectativas sobre a reabertura das economias que vinham em forte 
quarentena. Apesar da sensível melhora nos ativos de risco, os dados iniciais vindos da China e de outros países asiáticos 
que estão mais à frente no tempo dessa pandemia, mostram que a recuperação da atividade econômica pode ser mais 
lenta do que originalmente esperado. No Brasil, ainda seguimos em fase de crescimento de novos casos e de óbitos, 
postergando ainda mais uma eventual flexibilização da quarentena e consequentemente piorando as expectativas para o 
crescimento econômico em 2020.  
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Neste cenário, o fundo Kairós Macro Advisory FIC FIM encerrou o mês com retorno nominal de 1.33% (466% CDI) e desde 
seu início acumula retorno de 0.06% (1% CDI). A contribuição positiva na performance foi advinda de todas as 
macroestratégias, com principais destaques nas posições direcionais em juros no Brasil, bem como nas estratégias de 
ações local e global. 

Posicionamento 

Kairós Macro Advisory FIC FIM  

Após uma recuperação do preço de vários ativos de risco, entendemos que a visibilidade quanto ao tempo para que a 
atividade econômica seja retomada ainda é muito baixa e, portanto, seguimos cautelosos com os riscos de uma lenta 
recuperação após a forte recessão global em 2020. Mantemos posições nos mercados de juros locais e fora do Brasil, 
posição de arbitragem nos mercados acionários local e internacional, e algumas posições de proteção em caso de novo 
aumento de aversão global ao risco. 

 

Kapitalo Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Kapitalo K10 Advisory FIC FIM 5,96% 2,69% - - - 10,43% -10,72% 10,1  

Kapitalo K10 FIC FIM 6,03% 2,70% 9,20% - - 9,11% -10,71% 241,5  

Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 1,39% -7,21% -0,48% 2,76% 7,60% 10,45% -14,43% 1.933,0  

Kapitalo Kappa FIN FIC FIM 1,40% -7,21% -0,46% 2,81% 7,73% 10,47% -14,45% 1.490,3  

Kapitalo Zeta Advisory FIC FIM 2,05% -13,54% -4,49% - - 18,37% -24,64% 277,0  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Kapitalo K10 Advisory FIC FIM  

Os governos e bancos centrais de diversos países adotaram medidas sem precedentes no combate aos efeitos da 
pandemia. Além disso, a estabilização do surto nas principais regiões do mundo redirecionou o debate para a retomada 
do crescimento pós-lockdown. Na China, apesar de alguma melhora na atividade, a normalização da oferta está muito 
mais avançada do que a da demanda doméstica, e a fragilidade da demanda externa aumenta o risco de relapso. 

Nos EUA, o Fed reforçou que proverá mais estímulos se necessário. De maneira similar, há possibilidade de que seja 
aprovado um novo pacote de estímulos fiscais. Na Europa, os governos continuam anunciando medidas para tentar 
mitigar o impacto econômico, e o ECB relaxou regras de colateral com o objetivo de sustentar o canal de crédito. No Brasil, 
houve piora na situação do coronavírus e no cenário político. A negociação das medidas emergenciais continua gerando 
ruídos e caminhamos para uma relação dívida/PIB de mais de 90% em 2020. Os livros de bolsa, moeda, juros e 
commodities tiveram resultados positivos no mês. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800695
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800766
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Posicionamento 

Kapitalo K10 Advisory FIC FIM  

Seguimos comprados no iene japonês e no dólar australiano contra o dólar americano e vendidos em real e em rand sul-
africano contra o dólar americano. Zeramos a posição comprada em rublo russo e no peso mexicano. 

Seguimos com uma posição vendida em milho americano e adicionamos uma posição vendida em proteína animal. 
Seguimos com uma posição comprada em ouro. Zeramos posição de inclinação na parte curta da curva de petróleo e 
adicionamos uma posição vendida em ações no Brasil e em ações americanas. 

Atribuição de Performance 

Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM  | Kapitalo Kappa FIN FIC FIM  | Kapitalo Zeta Advisory FIC FIM  

Os governos e bancos centrais de diversos países adotaram medidas sem precedentes no combate aos efeitos da 
pandemia. Além disso, a estabilização do surto nas principais regiões do mundo redirecionou o debate para a retomada 
do crescimento pós-lockdown. 

Na China, apesar de alguma melhora na atividade, a normalização da oferta está muito mais avançada do que a da 
demanda doméstica, e a fragilidade da demanda externa aumenta o risco de relapso. 

Nos EUA, o Fed reforçou que proverá mais estímulos se necessário. De maneira similar, há possibilidade de que seja 
aprovado um novo pacote de estímulos fiscais.  

Na Europa, os governos continuam anunciando medidas para tentar mitigar o impacto econômico, e o ECB relaxou regras 
de colateral com o objetivo de sustentar o canal de crédito.  

No Brasil, houve piora na situação do coronavírus e no cenário político. A negociação das medidas emergenciais continua 
gerando ruídos e caminhamos para uma relação dívida/PIB de mais de 90% em 2020.  

O desempenho positivo foi devido às posições compradas em bolsas brasileira e globais e posições aplicadas em juros 
globais. Tivemos perdas em posições de juros domésticos. 

Posicionamento 

Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM  | Kapitalo Kappa FIN FIC FIM  | Kapitalo Zeta Advisory FIC FIM  

Mantivemos um nível de utilização de risco reduzido em função das elevadas incertezas relacionadas ao crescimento 
global, além da baixa liquidez dos mercados.Em juros, mantivemos posição aplicada em juros reais no Brasil, posição 
aplicada em México e de inclinação na Colômbia. Zeramos posição aplicada nos EUA e abrimos posições aplicadas no 
Canadá e no Reino Unido. 

Em bolsa, mantivemos posições compradas e de valor relativo em ações brasileiras e abrimos posições vendidas em 
índices globais. 

Em moedas, estamos comprados no iene japonês, yuan chinês e dólar australiano e vendidos no dólar americano, dólar 
canadense e rand sul-africano. 

Em commodities, seguimos comprados em ouro e vendidos em milho, abrimos posição vendida em proteína animal e 
mantivemos inclinação de petróleo. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800766
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2803
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2398
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2803
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2398
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Kinea Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Kinea Apolo Advisory XP Seg Prev FIC FIM - - - - - - - - 

Kinea Atlas II FIM 1,81% -5,68% 5,86% 7,27% - 7,65% -11,51% 2.263,4  

Kinea Chronos FIM 1,14% -3,16% 4,17% 5,30% 7,74% 4,45% -6,91% 8.786,3  

Kinea Xtr XP Seg Prev FIC FIM  1,17% -2,96% - - - 5,72% -6,41% 255,0  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Kinea Apolo Advisory XP Seg Prev FIC FIM  | Kinea Atlas II FIM  | Kinea Chronos FIM  | Kinea Xtr XP Seg Prev FIC 
FIM    

O resultado foi positivo em juros e inflação. No Brasil, ganhos vieram das posições em juros curtos e intermediários e, no 
México, das posições em juros de 2 e 5 anos.  

Nas posições direcionais de bolsa, os destaques foram ganhos no índice Bovespa, setores de saúde, aluguel de carros, 
mineração e tecnologia (nos EUA). Diminuímos bolsa direcional no fim do mês com a recuperação do preço dos ativos e 
o aumento dos riscos relacionados à evolução do Coronavírus.  Nos pares de ações os resultados foram negativos 
principalmente nos setores de consumo e transporte.   

O resultado foi positivo em moedas com posições em iene e dólar australiano. Nos próximos meses países que 
conseguirem operar melhor a logística necessária para retomar a atividade econômica sem sobrecarregar o sistema de 
saúde devem ter suas moedas beneficiadas. No cupom cambial os resultados foram positivos com o aumento das taxas. 

O resultado foi positivo em volatilidade, com destaque para a posição vendida em inclinação na curva de vol do S&P500. 

Posicionamento 

Kinea Apolo Advisory XP Seg Prev FIC FIM  | Kinea Atlas II FIM  | Kinea Chronos FIM  | Kinea Xtr XP Seg Prev FIC 
FIM    

Reduzimos a posição direcional de bolsa Brasil no final do mês. Mantivemos juros no Brasil e no México e iniciamos 
posições alocadas em dólar australiano e iene contra dólar, dólar canadense e libra. Acreditamos que moedas de países 
que operem melhor a logística de retomada da atividade irão se beneficiar.  

Decidimos zerar a posição vendida em inclinação na curva de volatilidade do S&P500 devido ao nível de preço não ser 
mais atrativo. Mantivemos a posição comprada em vol de rand sul-africano e a vendida em vol de peso mexicano; 
voltamos a aumentar a compra de vol de commodities; e continuamos vendidos na inclinação da curva de vol do VIX, 
porem em tamanho reduzido. 

 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/35162484000150
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800591
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2903
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32864403000175
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32864403000175
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/35162484000150
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800591
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2903
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32864403000175
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32864403000175
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Legacy Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Legacy Capital Advisory FIC FIM 3,28% -1,64% 7,29% - - 9,87% -11,80% 1.591,1  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Legacy Capital Advisory FIC FIM  

As estratégias delinadas em nossa carta mensal anterior foram bem sucedidas em abril. Os livros apresentaram bom 
desempenho, tendo como destaques as posições compradas em ouro, em ações norte-americanas, e aplicadas em juros 
no México. O pico da epidemia parece estar sendo superado na maior parte dos países. Apesar disto, existe incerteza 
quanto à evolução da epidemia à frente, e do grau de operacionalidade com que a economia global contará. A eficácia dos 
tratamentos e a precisão dos testes de sorologia contribuem para esta incerteza, bem como as consequências dos 
milhões de empregos perdidos e milhares de falências, que trarão insolvência e default, além de pressão deflacionária. 

Posicionamento 

Legacy Capital Advisory FIC FIM  

As estratégias de posicionamento destacadas em nossa carta de março tiveram bom desempenho. Tencionamos manter 
ou aumentar a compra de ouro, ações norte-americanas, e a posição aplicada em juros no México. 

No Brasil, a severidade da crise e a estratégia de repressão financeira das autoridades recomenda um portfolio comprado 
em USDBRL, aplicado em juros curtos, e em ações de empresas que tendem a navegar a crise relativamente bem. 
Buscaremos, diligentemente, implementar esta estratégia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800496
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800496
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Macro Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Macro Capital One A FIC FIM 1,35% -9,81% - - - 10,30% -11,88% 76,9  

Macro Capital One Advisory FIC FIM 1,30% -10,14% - - - 10,33% -12,11% 18,0  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Macro Capital One Advisory FIC FIM  

A dinâmica dos preços durante abril e os diversos vetores de risco justificaram a nossa decisão de concentrar 
gradualmente nossa exposição a risco em ativos de renda variável. Ao mesmo tempo, os fortes estímulos monetários e 
fiscais nos EUA, maiores do que na maioria dos demais países, reforçaram nossa preferência por uma maior posição no 
mercado americano, notadamente nos índices S&P e Nasdaq. As alocações em renda variável, tanto no mercado 
americano como no mercado local, contribuíram significativamente para o resultado do fundo em abril. Em um ambiente 
de expressiva depreciação cambial, nossa posição comprada em dólar também contribuiu para o resultado. Os diversos 
choques, alguns dos quais de natureza política, justificaram nossa opção de manter posições menores no mercado de 
renda fixa local. Nossa atuação nesse mercado foi mais concentrada em posições táticas, aproveitando os movimentos 
extremados em alguns dias do mês. 

Posicionamento 

Macro Capital One Advisory FIC FIM  

A estratégia no início de maio replica nossa leitura sobre os fundamentos locais e globais. Nossas principais alocações 
estão concentradas em renda variável. No mercado global, as posições são mais direcionadas para o S&P e o Nasdaq. No 
ercado local, mantivemos as alocações principalmente no setor elétrico, de commodities, bancos, consumo e proteínas. 
As posições em ambos os mercados são complementadas por estruturas de opções como proteção para recuos de 
preços mais expressivos além de uma posição long/short no setor de alimentos. Em renda fixa, a incerteza sobre diversos 
aspectos a respeito da propagação do coronavírus e a situação política justificam a manutenção de posições táticas em 
renda fixa local. Em uma visão mais estrutural, o fundo também possui posições compradas em ouro.  

 

 

 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800784
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* 36m milhões 

Mauá Institucional FIC FIM 1,15% -1,23% 5,93% 5,87% 6,78% 4,34% -5,35% 244,2  

Mauá Macro Advisory FIC FIM 0,09% -0,90% 9,88% 3,19% - 8,04% -7,52% 73,8  

Mauá Macro FIC FIM 0,10% -0,79% 9,71% 3,26% 6,08% 7,84% -10,07% 524,1  

Mauá Prev Advisory Icatu FIM 5,70% -9,32% 4,99% 5,92% - 21,21% -23,47% 50,1  

Mauá XP Prev FIE FIM  2,44% 0,25% - - - 3,78% -4,11% 1,9  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Mauá Institucional FIC FIM  | Mauá Prev Advisory Icatu FIM  | Mauá XP Prev FIE FIM    

Durante o mês o número de casos e mortes causadas pelo coronavírus continuou aumentando no país, o que resultou no 
adiamento das medidas de flexibilização da quarentena nos principais estados brasileiros. Além dos fatos relacionados a 
pandemia, diversos acontecimentos no âmbito político, como as demissões dos ministros da saúde e justiça, agravaram 
a instabilidade da economia e afetaram ainda mais os ativos brasileiros. Tivemos destaque positivo com a posição 
vendida em moeda local. Do lado negativo, o desempenho foi impactado pela posição aplicada em juros BR e pequena 
posição comprada em Ibovespa. 

Posicionamento 

Mauá Institucional FIC FIM  | Mauá Prev Advisory Icatu FIM  | Mauá XP Prev FIE FIM    

Diante do cenário incerto e economia instável, optamos por manter posições menores dentro do fundo. Na parte local, 
estamos com uma posição levemente aplicada na curva de juros nominal, posição levemente comprada em Ibovespa e 
posição vendida em USDBRL.  

Atribuição de Performance 

Mauá Macro Advisory FIC FIM  | Mauá Macro FIC FIM  

Durante o mês de abril, o número de casos e mortes causadas pelo coronavírus continuou aumentando no país, o que 
resultou no adiamento das medidas de flexibilização da quarentena nos principais estados brasileiros. Por outro lado, 
outros países do mundo como China, EUA e algumas nações europeias, começaram a dar os primeiros passos em direção 
a saída dos lockdowns.  Além dos fatos relacionados a pandemia, diversos acontecimentos no âmbito político, como as 
demissões dos ministros da saúde e justiça, agravaram a instabilidade da economia e afetaram ainda mais os ativos 
brasileiros. O fundo apresentou retorno positivo e tivemos destaque com as posições aplicadas em juros LatAm, vendida 
em Ibovespa, vendida em moeda local e comprada em dólar australiano e peso chileno. Do lado negativo, o desempenho 
foi impactado pela posição aplicada em juros BR e tomada em juros US, vendida em bolsa offshore e comprada em peso 
mexicano. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2618
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29045219000199
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/33345639000168
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2618
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29045219000199
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/33345639000168
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2883
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2498
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Posicionamento 

Mauá Macro Advisory FIC FIM  | Mauá Macro FIC FIM  

Seguimos assumindo posições com bastante cautela em meio ao cenário de instabilidade. Na parte local, estamos com 
uma posição levemente aplicada na curva de juros nominal, posição praticamente zerada em Ibovespa e posição vendida 
em USDBRL. Na parte offshore, estamos com uma posição tomada em juros US, aplicada em juros mexicanos e tomada 
em juros chilenos. Também estamos com uma posição vendida em bolsa offshore (US) , vendida em dólar australiano e 
comprada em peso mexicano e chileno. 

 

Moat Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 5,03% -1,01% 9,50% 6,35% 7,93% 8,29% -9,47% 286,2  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Moat Capital Equity Hedge FIC FIM  

O fundo fechou o mês com rentabilidade de +16,25% (CDI de 0,28% e Ibov. de +10,25%), no ano de -23,70% (CDI de 1,30% 
e Ibov. de -30,39%) e nos últimos 12 meses de -5,65% (CDI de 5,18% e Ibov. de -15,73%). Ao longo do mês o fundo oscilou 
a exposição direcional líquida entre 50% e 80% comprado, encerrando o mês com aproximadamente 70%. A exposição 
bruta encerrou com 172%. Tanto as estratégias direcionais, como as de valor relativo contribuiram positivamente. 

Posicionamento 

Moat Capital Equity Hedge FIC FIM  

Após um mês de fortes perdas para os mercados, abril foi marcado por uma recuperação contundente fruto dos estímulos 
gerados pelos governos e bancos centrais. Ao final do mês, começamos a observar alguns países da Europa e Ásia 
retomando a atividade, uma sinalização de que provavelmente já passamos pelo ápice do vírus nessas regiões. Ao que 
tudo indica, os EUA também já passaram pela pior fase. Considerando um horizonte de tempo um pouco mais longo, fica 
a dúvida de como será a relação entre a China e EUA. Já no cenário nacional, observamos uma significativa desvalorização 
do real e uma expectativa de quedas adicionais da Selic. A impressão que temos é que o país está próximo do pico da 
contaminação. Dada a dimensão territorial, as análises têm que ser realizadas regionalmente.  

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2883
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2498
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=2839
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Murano Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Murano FIC FIM 5,78% 12,18% -5,28% -0,08% 4,50% 16,43% -26,26% 36,1  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Murano FIC FIM  

Em Abril, confirmando sua característica de performance destacada nos momentos de maior estresse no mercado, o 
Murano FIC FIM teve rentabilidade de +5.78% acumulando alta de +12.18% no ano. O destaque ficou com os modelos de 
seguimento de tendência no mercado brasileiro onde, não bastasse a incerteza já bastante elevada por conta da 
pandemia, tivemos a contribuição do cenário político local para o aumento da volatilidade. O modelo de arbitragem 
estatística no exterior este mês também contribuiu positivamente se beneficiando da correção de diversas distorções. 

Neste cenário de incertezas, vale lembrar que, historicamente, 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 
coincidem muitas vezes 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  

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. 

 

MZK Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

MZK Dinâmico Advisory FIC FIM 1,18% -4,78% 3,05% 4,42% - 5,09% -7,28% 216,7  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2809
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2809
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Atribuição de Performance 

MZK Dinâmico Advisory FIC FIM  

Em abril, o MZK Dinâmico registrou ganhos com as estratégias em juros locais (posições de inclinação e trades relativos 
na curva), assim como com as posições em bolsa americana (através dos índices S&P-500, Nasdaq e FANG+, índice 
composto por empresas dos setores de tecnologia como Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, etc.) e a bolsa 
brasileira (Ibovespa). Desempenho positivo também com as operações envolvendo o mercado de cupom cambial. No 
mercado de câmbio, as posições em real registraram ganhos, por meio de operações táticas que tentaram capturar 
valorizações pontuais da moeda brasileira contra o dólar, em especial, nos momentos de exageros de mercado e nas 
intervenções do BC para conter o avanço da moeda americana. O portfólio também acumulou ganhos modestos com as 
posições em dólar australiano e peso mexicano que foram compensados por perdas com o euro e o dólar canadense. Por 
fim, o book sistemático de prêmio de risco alternativo obteve ganhos, com destaque para as operações nos mercados de 
commodities. 

Posicionamento 

MZK Dinâmico Advisory FIC FIM  

Acreditamos que o pico da crise nos mercados pode ter ficado para trás. Porém, a trajetória de recuperação é 
extremamente incerta. Dois temas se destacam entre as incertezas: i) a dinâmica de retomada das atividades nas 
principais economias globais (encerramento dos lockdowns) e; ii) a deterioração do cenário político local. Entendemos 
que o ambiente não favorece a alocação de risco em grandes posições direcionais, tampouco com viés muito otimista. 
Seguimos com a componente de trading intensificada, buscando oportunidades de curtíssimo prazo, tanto nas bolsas, 
como em juros e câmbio. Destaque para as posições favoráveis à bolsa americana em detrimento à brasileira, com ênfase 
para os setores de tecnologia dos EUA (Índice Nasdaq e FANG+). Em juros, posições de inclinação e trades relativos. 

 

Navi Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Navi Long Short FIC FIM 1,54% 0,39% 6,67% 8,62% 10,66% 4,75% -3,35% 795,7  

Navi Long Short Icatu Prev FIM 1,03% -1,20% 6,93% 9,89% - 4,08% -4,05% 86,2  

Navi Long Short XP I Seg Prev FICFIM 1,03% -1,04% - - - 4,72% -3,85% 113,7  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800472
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Atribuição de Performance 

Navi Long Short FIC FIM  | Navi Long Short Icatu Prev FIM  | Navi Long Short XP I Seg Prev FICFIM  

No mês de abril, as contribuições positivas ficaram concentradas nos setores de petróleo,de distribuição de energia e de 
varejo.O primeiro se beneficiou com a recuperação do preço do petróleo, no segundo, vimos uma queda de volume menos 
intensa e, ao que tudo indica, o setor continua com margens saudáveis.Já o setor varejista se beneficiou ao compensar 
boa parte da venda perdida pelas lojas que ficaram fechadas com iniciativas O2O (online to offline).Por outro lado, as 
contribuições negativas vieram do setor financeiro.Dada a expectativa de altas perdas por conta do aprofundamento do 
COVID-19, as nossas posições no setor foram adversamente impactadas.Além disso, tivemos perdas com o hedge. O 
mercado se beneficiou de uma dinâmica menos intensa no número de óbitos por Covid-19 pelo mundo.Assim, as 
principais economias começaram a discutir planos mais concretos para o afrouxamento da restrição de mobilidade.No 
Brasil, a renúncia de Sérgio Moro ao cargo de Ministro da Justiça causou temor de uma possível saída do ministro Paulo 
Guedes,por insatisfação com o poder executivo.Entretanto, o que vimos foi um movimento do governo para fortalecer o 
ministro. 

Posicionamento 

Navi Long Short FIC FIM  | Navi Long Short Icatu Prev FIM  | Navi Long Short XP I Seg Prev FICFIM  

Mantemos um portfolio balanceado em termos setoriais na parte comprada e bastante líquido. Estamos levemente 
comprados em empresas que sobrevivem a cenários estressados e menos alavancadas, mas reavaliando a cada dia. Em 
relação ao direcional, ajustaremos o risco do fundo de acordo com o cenário. 

Neo Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Neo Multi Estratégia 30 FIC FIM 2,12% 5,90% 12,55% 8,52% 9,37% 8,21% -3,85% 277,0  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Neo Multi Estratégia 30 FIC FIM  

A performance do fundo no mês de abril de +2.12% foi dividida da seguinte maneira entre as estratégias: Juros Local 
(+235bps), Moedas e Juros Offshore (+11bps) e Volatilidade (-3bps). Nosso resultado veio principalmente de duas 
posições: venda de inclinação da taxa forward JAN22-JAN23 contra JAN21-JAN222 e compra da inclinação da taxa 
forward JAN23-JAN24 contra JAN22-JAN23. Na primeira delas, sem uma visão mais clara do que o Banco Central do 
Brasil faria com a taxa de juros diante de todas as incertezas colocadas, especialmente no câmbio, acreditávamos que 
havia muita concentração de aumento de juros entre os anos de 2021 e 2022, o que resultava em uma inclinação grande. 
Ao longo do mês, à medida que ficou mais clara a intenção do Banco Central em continuar com cortes de juros mesmo 
neste cenário, saímos de praticamente toda a aposta em momentos em que o mercado precificou menor inclinação. A 
segunda posição existia pela expectativa de uma maior distribuição do prêmio de risco ao longo da curva, algo que 
realmente aconteceu. Ao longo do mês também reduzimos a posição. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2455
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/27328750000143
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32990465000123
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2455
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/27328750000143
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32990465000123
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2955
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Posicionamento 

Neo Multi Estratégia 30 FIC FIM  

Diferente de março, quando a fonte de volatilidade foi a pandemia do coronavírus e seus efeitos sobre o mercado, em abril 
a volatilidade foi causada por incertezas na condução de políticas internas. A divulgação do chamado “Plano Pró -Brasil” 
sem a participação de integrantes do Ministério da Economia e a tumultuada demissão do ministro Sérgio Moro são 
exemplos disso. A consequência destas incertezas foi a adição de prêmio de risco na curva de juros.  Consideramos o 
mercado atualmente bem precificado para um ambiente de incertezas que não causem nenhum tipo de ruptura política e 
econômica. Por isso estamos com posições menores. Porém, acreditamos que o ambiente continuará volátil, o que trará 
novas oportunidades à estratégia. 

 

Nest Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Nest Absolute Return FIM 4,72% -8,66% -3,31% 2,97% - 13,95% -17,90% 91,5  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Nest Absolute Return FIM 

O fundo apresentou retorno positivo no mês, capturando boa parte da alta da bolsa. As posições direcionais foram as 
principais responsáveis pela performance, seguidas das posições setoriais. O book de trading obteve um retorno bastante 
positivo no mês. Seguimos mantendo a exposição liquida do fundo mais alta, dado que acreditamos que o mercado local 
ficou descontado em relação aos pares globais e em algum momento essa diferença tende a se reduzir. Porém, ainda 
estamos em um momento de baixa visibilidade, onde a volatilidade dos mercados tende a continuar bem acima da média. 

Posicionamento 

Nest Absolute Return FIM 

O fundo encerrou o mês 42,49% comprado, lembrando que o fundo deve se manter comprado entre 10% e 50% do 
patrimônio. As maiores posições setoriais eram nos setores Imobiliário (4,67%), Consumo (3,13%) e Energia/Saneamento 
(1,40%). 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2955
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Novus Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Novus Capital Prev Advisory Icatu FIM 0,38% -1,97% 3,63% 4,57% 5,69% 3,39% -3,28% 64,2  

Novus Institucional FIC FIM 0,58% -0,10% 4,86% 5,42% 6,34% 1,86% -1,67% 374,7  

Novus Macro D5 FIC FIM 1,56% -6,08% 2,83% 3,00% 6,50% 7,28% -9,29% 59,4  

Novus Macro FIC FIM 1,56% -6,07% 2,72% 4,08% 5,32% 7,25% -9,28% 228,1  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Novus Capital Prev Advisory Icatu FIM  | Novus Institucional FIC FIM  

O fundo apresentou resultado positivo no mês de abril, capturando a melhora dos ativos de renda variável e o fechamento 
da curva de juros brasileira. Os principais destaques que colaboraram para o desempenho do fundo foram uma posição 
aplicada na parte curta da curva de juros prefixada e as posições compradas em bolsa brasil, via carteira de ações, e em 
bolsa americana, via S&P500. Os mercados bursáteis foram beneficiados por noticiais mais construtivas sobre o início do 
processo de flexibilização do isolamento social em alguns países, estímulos fiscais e monetários e a evolução de 
pesquisas com medicamentos para o tratamento de combate ao Covid-19. 

Posicionamento 

Novus Capital Prev Advisory Icatu FIM  | Novus Institucional FIC FIM  

As incertezas seguem no radar, nesse sentindo permanecemos com posições nos mercados que enxergamos as 
melhores assimetrias. Em renda variável, estamos comprados em bolsa brasil, onde aumentamos nossa exposição no 
setor de consumo, no segmento de e-commerce e em empresas com multicanais bem desenvolvidos, e também em 
companhias dos setores financeiro, commodities e infraestrutura, que entendemos que são empresas resilientes ao atual 
momento. Em renda fixa, seguimos aplicados na parte curta da curva, dado o atual ambiente desinflacionário e a 
necessidade de estímulos através do canal de política monetária. 

Atribuição de Performance 

Novus Macro D5 FIC FIM  | Novus Macro FIC FIM   

O fundo apresentou resultado positivo no mês de abril, capturando a melhora dos ativos de renda variável e o fechamento 
da curva de juros brasileira. Os principais destaques que colaboraram para o desempenho do fundo foram uma posição 
aplicada na parte curta da curva de juros prefixada e as posições compradas em bolsa brasil, via carteira de ações, e em 
bolsa americana, via índices (Nasdaq e S&P 500). Os mercados bursáteis foram beneficiados por noticiais mais 
construtivas sobre o início do processo de flexibilização do isolamento social em alguns países, estímulos fiscais e 
monetários e a evolução de pesquisas com medicamentos para o tratamento de combate ao Covid-19. 

 

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
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
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=6488
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Posicionamento 

Novus Macro D5 FIC FIM  | Novus Macro FIC FIM  

As incertezas seguem no radar, nesse sentindo permanecemos com posições nos mercados que enxergamos as 
melhores assimetrias. Em renda variável, estamos comprados em bolsa brasil, onde aumentamos nossa exposição no 
setor de consumo, no segmento de e-commerce e em empresas com multicanais bem desenvolvidos, e também em 
companhias dos setores financeiro, commodities e infraestrutura, que entendemos que são empresas resilientes ao atual 
momento. Em renda fixa, seguimos aplicados na parte curta da curva, dado o atual ambiente desinflacionário e a 
necessidade de estímulos através do canal de política monetária. Em commodities, estamos comprados em ouro por 
conta do forte recuo nas taxas de juros globais e com a perspectiva de que os estímulos monetários na economia sigam 
presentes. 

 

Occam Brasil 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Occam Equity Hedge FIC FIM 0,70% 1,37% 8,59% 8,26% 8,90% 2,76% -2,54% 1.658,2  

Occam Icatu Prev FIC FIM 0,44% 0,47% 6,28% 6,68% 7,27% 2,21% -1,40% 188,2  

Occam Institucional FIC FIM 0,41% 0,92% 6,47% 6,94% 7,97% 1,36% -1,13% 20,4  

Occam Institucional FIC FIM II 0,37% 0,84% 6,23% 6,72% 7,74% 1,37% -1,15% 1.125,1  

Occam Long & Short Plus FIC FIM 0,08% -3,37% 7,43% 10,83% 11,60% 7,23% -7,52% 456,5  

Occam Retorno Absoluto Advisory FIC FIM - - - - - - - - 

Occam Retorno Absoluto FIC FIM 1,16% 2,08% 13,49% 12,13% 11,89% 5,28% -6,06% 2.319,7  

Occam XP Seg Prev FIC FIM 0,54% 0,44% - - - 2,87% -1,91% 67,6  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Occam Equity Hedge FIC FIM  | Occam Icatu Prev FIC FIM  | Occam Institucional FIC FIM  | Occam Institucional 
FIC FIM II  | Occam Retorno Absoluto Advisory FIC FIM  | Occam Retorno Absoluto FIC FIM  | Occam XP Seg 
Prev FIC FIM  

O mês de abril foi marcado por uma grande distensão nos principais ativos de risco. Conforme caminhamos no cenário 
de recessão global, as respostas dos governos e dos bancos centrais ficaram mais intensas e suportaram os preços dos 
ativos financeiros. Acreditamos que esse seja o principal motivo para o alívio que observamos recentemente, a despeito 
de sucessivas revisões de crescimento para baixo. Diante disso, no livro de juros, seguimos posicionados nos ativos onde 
temos suporte dos bancos centrais. Já o Ibovespa recuperou parte das perdas de março e subiu 10,3%, assim como a 
bolsa americana com o S&P valorizando 12,7%. O nível de valuation atrativo de alguns papéis, aliado a um cenário de 
estímulos fiscais/monetários muito fortes dos governos, nos levaram a diminuir nossas proteções, com aumento gradual 
da nossa exposição líquida ao longo do mês. No mês, destaque positivo para consumo e tecnologia, e negativo para os 
setores de mineração e elétrico. 

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=6488
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=3559
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/17685620000104
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=3586
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2926
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2926
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800885
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800575
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32312361000160
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32312361000160
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Posicionamento 

Occam Equity Hedge FIC FIM  | Occam Icatu Prev FIC FIM  | Occam Institucional FIC FIM  | Occam Institucional 
FIC FIM II  | Occam Retorno Absoluto Advisory FIC FIM  | Occam Retorno Absoluto FIC FIM  | Occam XP Seg 
Prev FIC FIM  

Nossas principais alocações aplicadas em juros permanecem no Brasil e nos EUA, onde aumentamos o risco. No livro de 
moedas, seguimos com uma posição comprada em dólar contra o real, com a visão de que continuaremos observado 
uma saída de recursos do país, amparada por um ambiente mais negativo para países emergentes e um diferencial de 
juros que não favorece nossa moeda. Além disso, voltamos a comprar dólar contra o euro.  Em ações, nossa maior 
exposição permanece na bolsa americana, onde observamos uma normalização mais rápida de seus fundamentos pela 
maior concentração de empresas líderes e de tecnologia. Do lado doméstico, continuamos focados na geração de alpha.  

Atribuição de Performance 

Occam Long & Short Plus FIC FIM   

O Ibovespa recuperou parte das perdas de março e subiu 10,3%, assim como a bolsa americana com o S&P valorizando 
12,7%. O nível de valuation atrativo de alguns papéis, aliado a um cenário de estímulos fiscais/monetários muito fortes 
dos governos, nos levaram a diminuir nossas proteções, com aumento gradual da nossa exposição líquida ao longo do 
mês. No mês, destaque positivo para consumo e tecnologia, e negativo para os setores de mineração e elétrico. 

Posicionamento 

Occam Long & Short Plus FIC FIM   

Nossa maior exposição permanece na bolsa americana, onde observamos uma normalização mais rápida de seus 
fundamentos pela maior concentração de empresas líderes e de tecnologia. Do lado doméstico, continuamos focados na 
geração de alpha.  

 

Opportunity Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Opportunity Icatu Prev FIM 3,02% -4,60% 3,44% - - 10,32% -12,36% 122,9  

Opportunity Market FIC DE FIM 1,29% -2,52% 3,24% 5,13% 6,40% 5,23% -6,66% 243,1  

Opportunity Total FIC de FIM 2,95% -7,40% 1,58% 5,18% 6,76% 13,40% -16,48% 1.697,7  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=3559
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/17685620000104
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=3586
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=3586
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=3586
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800885
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800575
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32312361000160
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32312361000160
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=7012
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=7012
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Atribuição de Performance 

Opportunity Icatu Prev FIM  | Opportunity Market FIC DE FIM  | Opportunity Total FIC de FIM  

Os fundos Macro conseguiram se aproveitar da distensão dos mercados em Abril. Os principais ganhos vieram da 
exposição a Bolsa nos EUA e no Brasil e de posições aplicadas no mercado de Juros tanto no Brasil quanto no México. 

A visibilidade dos mercados continua baixa e a incerteza elevada. No Brasil, além dos desafios impostos pela Pandemia, 
onde a infra-estrutura precária da saúde e a dificuldade na adoção de medidas coordenadas para combater a doença já 
mostram um custo elevado de vidas, o desgaste político do Executivo enfraquece a perspectiva de reformas e aumenta 
as incertezas sobre a prudência fiscal pós-pandemia. No mundo desenvolvido, alguns países já passaram pelo pico de 
contaminações e começam a flexibilizar as medidas de isolamento. Nos EUA, a estrutura de saúde aliada à capacidade 
de testes e monitoramento (contact tracing) sugerem que devem conseguir reabrir gradualmente as regiões mais afetadas 
com mais sucesso que o Brasil. Além disso, a magnitude das medidas de auxilio fiscal e monetário devem ajudar a atenuar 
os impactos econômicos de longo prazo na economia e contribuir para a recuperação gradual. 

Posicionamento 

Opportunity Icatu Prev FIM  | Opportunity Market FIC DE FIM  | Opportunity Total FIC de FIM  

Em face à magnitude das medidas de estimulo adotadas pelos EUA, tanto fiscais como monetárias, estamos mais 
confiantes em uma retomada da economia norte-america e migramos parte das posições em Bolsa para S&P e Nasdaq. 
As posições em Bolsa no Brasil estão concentradas em uma carteira de empresas mais bem posicionadas para enfrentar 
os desafios da Pandemia. No mercado de Juros entendemos o efeito das medidas de isolamento como altamente 
deflacionários, abrindo espaço para juros estruturalmente baixos por um longo período. Mantemos posições na parte mais 
curta da curva de juros nominais. Na parte intermediaria, temos posições aplicadas na curva de juros reais. No mercado 
de cambio temos mantido uma postura dinâmica, sem posição estrutural, com viés de compra do dólar ante o Real. 

 

Pacifico Gestão de Recursos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Pacifico Macro FIC FIM 1,70% -0,78% 7,91% 6,56% 9,93% 5,40% -5,98% 1.083,0  

Pacifico Macro Prev Advisory XP Seg FIC FIM - - - - - - - - 

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Pacifico Macro FIC FIM  | Pacifico Macro Prev Advisory XP Seg FIC FIM  

o FUNDO encerrou o mês com retornos positivos. Os resultados positivos vieram principalmente de maiores posições 
aplicadas na curva local de juros nominais, por acreditar no efeito deflacionário da crise. Aproveitamos também a grande 
correção para comprar bolsa nos EUA através do índice S&P, país com a maior capacidade de sair vigoroso da crise. 
Posição vencedora que teve contribuição positiva relevante.  

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/30869348000180
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
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/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2745
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/33755685000135
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Ao longo do mês, o debate público passou a focar nas políticas de abertura das economias, no seu ritmo e no seu formato. 
Neste ponto, continuamos vendo elevada incerteza. Voltamos às posições compradas em USDxBRL, que também 
apresentaram resultados positivos no mês. 

Posicionamento 

Pacifico Macro FIC FIM  | Pacifico Macro Prev Advisory XP Seg FIC FIM  

Dois novos movimentos foram efetuados no fundo ao longo do mês. Primeiro, voltamos às posições compradas em 
USDxBRL pois acreditamos que as normalizações podem ser lentas e cautelosas, compatível com recessões importantes 
nas principais economias mundiais e com uma retomada marcada por alto desemprego e menor produtividade; além de 
uma importante desinflação no Brasil. Projetamos atualmente 1,5% de variação para o IPCA em 2020, abaixo do piso da 
banda para a meta de inflação, e acreditamos que o Banco Central deve dar prosseguimento à redução da taxa SELIC. 
Segundo, encerramos a posição comprada no índice S&P que fora iniciada em março por acreditar que a oportunidade 
que víamos já se tornara consensual. As exposições aplicadas em juros nominais no Brasil foram mantidas.  

 

Paineiras Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Paineiras Hedge II FIC FIM 1,09% -11,18% -5,82% -1,91% 1,27% 10,02% -15,67% 64,2  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Paineiras Hedge II FIC FIM  

O Paineiras Hedge II FIC FIM teve ganhos principalmente nas posições em renda fixa local e moedas. No livro de juros, 
montamos posições táticas nas partes curta e intermediária da curva. Ao longo do mês, tendo em consideração o quadro 
global adverso para moedas emergentes, montamos posição comprada no dólar contra o real, que contribu positivamente 
para o fundo. Também com vivés tático, as posições em bolsa brasileira tiveram um pequeno ganho no período. 

Posicionamento 

Paineiras Hedge II FIC FIM  

Dada a incerteza em relação aos desdobramentos da crise causada pelo Coronavírus, ainda preferimos adotar posições 
táticas. No Brasil, os efeitos da atual crise indicam que veremos inflação abaixo do limite inferior da meta do Banco Central, 
além de crescimento negativo em função da paralisação econômica. Por fim, o caráter deflacionário dessa crise sugere 
que observaremos no mundo um nível muito baixo de juros por mais tempo. Assim, acreditamos que a classe de ativos 
com melhor relação risco/retorno seja o juro nominal, no qual mantivemos posição aplicada ao longo desse mês. A curva 
ainda possui prêmios que consideramos excessivos frente a um cenário deflacionário e de atividade fraca. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2745
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/33755685000135
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2874
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* 36m milhões 

Perfin Equity Hedge FIC FIM 8,31% -17,67% -8,84% -0,62% 3,39% 25,08% -30,72% 200,6  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Perfin Equity Hedge FIC FIM  

A parcela comprada foi a principal atribuição positiva, sendo os setores de Consumo, Varejo e TI & Serviços. Empresas 
com boa gestão, portfólio de produtos essenciais, modelo de venda através de canais digitais e cadeia de distribuição 
bem desenvolvida tem apresentado maior resiliência no cenário atual.  Alguns exemplos de contribuição positiva no nosso 
portfólio são: Via Varejo, Lojas Americanas, Totvs e Natura. A parcela vendida não trouxe atribuições relevantes no mês. 

Posicionamento 

Perfin Equity Hedge FIC FIM  

Atualmente a exposição comprada está em 66% e 15% vendida, resultando em um direcional comprado de 51% com o 
objetivo e capturar a recuperação do mercado. As principais alocações na parcela comprada estão no setor de Energia, 
Consumo, TI & Serviços e Serviços Financeiros (mesmas empresas da estratégia Long Only – Perfin Foresight Institucional 
FIC FIA). A parcela vendida é feita através do índice bovespa. O fundo pode ter uma exposição bruta máxima de 100% com 
uma posição líquida que pode variar entre -20% a +80% do seu patrimônio líquido.  

 

Persevera Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Persevera Compass Advisory FIC FIM 2,66% 2,02% 9,97% - - 9,66% -9,63% 143,1  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2169
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 Advisory FIC FIM  

Em abril, o fundo apresentou rentabilidade de 939% do CDI. Nossa posição foi beneficiada pela queda nas taxas de juros 
nominais, principalmente em prazos mais curtos. As estratégias direcionais em juros nominais trouxeram grande parte 
da contribuição positiva no mês, de +277 bps. A estratégia de moedas, composta basicamente por posições compradas 
em Dólar contra o real agregaram outros 29 bps. Pelo lado negativo, a posição vendida em bolsa local trouxe perdas de 
34 bps, enquanto a posição tomada em Treasuries detraiu outros 12 bps. No ano, o fundo acumula rentabilidade de 155% 
do CDI. As posições em juros nominais trouxeram ganhos de 665 bps e as estratégias com opções de juros outros 292 
bps. A posição aplicada em Treasuries agregou outros 57 bps. Pelo lado negativo, as exposições em renda variável 
subtraíram 427 bps, a posição em juros reais retirou outros 266 bps, e as posições em moedas e commodities detraíram 
respectivamente 47 bps e 39 bps. 

Posicionamento 

Persevera Compass Advisory FIC FIM  

Aumentamos a posição direcional aplicada para 4 anos em juros locais, sendo 3,3 anos nas partes curta e intermediária 
da curva nominal e 0,6 ano nas partes intermediária e longa da curva real, pois achamos que o BCB deverá reduzir a Selic 
para perto de zero, para que os juros da parte longa da curva também fiquem em níveis menores. Mesmo otimistas no 
longo prazo para a bolsa local, mantemos uma posição vendida de 7,5% no Ibovespa, pela visão de que o mercado não 
incorporou integralmente a destruição econômica resultante do combate ao vírus, aliado a lenta movimentação do BCB 
em termos do corte da Selic que dificultará a retomada após a crise. Do lado fundamentalista, temos apenas posição 
relevante em Vale. Em moedas, mantemos posição comprada de cerca de 9% no Dólar contra o Real. 

 

Polo Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Polo Macro FIM 4,95% -26,40% -21,71% -5,18% 1,32% 26,38% -38,71% 136,8  

Polo Norte I FIC FIM 6,53% -2,22% 5,30% 5,55% 12,51% 13,44% -15,88% 236,7  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Polo Macro FIM 

O fundo teve um desempenho positivo no mês, com ganhos disseminados por diversas estratégias, sendo os principais 
destaques a Estratégia de Juro Global, com a posição aplicada em juro mexicano. A estratégia de Bolsa também foi 
destaque positivo, com posições compradas em cesta de de malls no CHile, e no Brasil a posição comprada em uma 
cesta de empresas de consumo contra o indíce.  

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800632
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800632
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Os destaques negativos ficaram nas estratégias de Bonds com a posição comprada em bonds soberanos de Venezuela 
(PDVSA) e na estratégia de pré-inclinação. 

Posicionamento 

Polo Macro FIM 

Continuamos ainda exergando oportunidades em diversos tipos de ativos, em especial nos juros. Mantemos nossas 
posições na estratégia de Bolsa Macro: cesta de ações de conusmo 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 conseguiu recuperar parte da perda do primeiro trimestre no mês de abril.  Iniciamos o mês com a exposição 
liquida acima da típica do fundo e viemos reduzindo algumas idéias que maturaram, no entanto ainda continuamos 
rodando com a exposição liquida acima da habitual.  As contribuições positivas do mês vieram do setor de Varejo, 
Alimentos Bebidas e Consumo e Construção Civil. No setor de Varejo as posições de valor absoluto comprada em BRDT 
e em Despegar  foram os destaques positivos. Em Alimentos, Bebidas e Consumo, o trade comprado em Minerva e Marfrig 
e vendida em BRF, JBS e Pilgrim’s Pride contribuiu positivamente, vale destacar que a posição vendida em JBS foi zerada. 

Os principais detratores do mês foram no setor de Siderurgia e de Mineração. Em Siderurgia, a principal perda foi na 
posição de valor relativo comprada em Usiminas e vendida em CSN. E, em Mineração, na posição de valor relativo 
comprada em Vale e vendida em Fortescue. 

Posicionamento 

Polo Norte I FIC FIM  

A exposição bruta do fundo hoje é de de 150% e exposição líquida de 26.94% ajustada para beta, menor do que o mês 
anterior mas ainda acima do típico do fundo. Como já falamos em março 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. Já durante  o mês de abril aproveitamos para reduzir ou zerar idéias que se 
materializaram e também montamos posições oportunísticas identificadas pela equipe de gestão. 

 

Porto Seguro Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Porto Seguro Macro FIC FIM 2,40% 1,48% 9,16% 7,71% 7,41% 6,11% -6,34% 180,8  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 

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=800476
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Atribuição de Performance 

Porto Seguro Macro FIC FIM  

O Porto Seguro Macro FIC FIM apresentou retorno de +2,40% em abril (842% do CDI). Ao longo do mês, seguimos com o 
risco do fundo ajustado e com cautela, priorizando posições mais táticas e com horizonte de investimento mais curto. A 
estratégia de renda variável foi a principal contribuição positiva no mês (+242bps), sendo a maior parte desse resultado 
decorrente das posições compradas em S&P 500. A renda fixa internacional também foi destaque positivo no mês 
(+88bps), com ênfase para as posições em CDS, principalmente com spread de empresas com grau de investimento 
americanas (CDX North American Investment Grade). Em seguida, apresentamos ganhos em commodities (+24bps), com 
as posições em ouro e cobre. Na renda fixa local, apresentamos ganho no mês (+8bps). Em moedas, apresentamos 
resultado negativo (-29bps), cujas as principais contribuições negativas foram o Real, o Euro e o Dólar Canadense. 

Posicionamento 

Porto Seguro Macro FIC FIM  

Em renda variável, reduzimos a exposição em bolsa local e mantemos as posições em bolsas internacionais, 
principalmente em S&P. A renda fixa internacional, permanece com maior exposição da carteira aplicada em CDS de 
empresas com grau de investimento americanas (CDX North American Investment Grade). As posições em commodities 
permanecem, tanto ouro como cobre. Em moedas, iniciamos posições vendida em Euro e moeda Chinesa. Na renda fixa 
local, seguimos com posições aplicadas na parte curta da curva de juros nominal e exposição na parte intermediária da 
curva de juros real. O fundo permanece com portfólio balanceado, através da diversificação de gestores e estratégias, 
com posições táticas que buscam retorno neste cenário mais volátil, enquanto acompanhamos as posições de médio e 
longo prazo 

 

Quantitas Gestão de Recursos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Quantitas FIC FIM Mallorca 3,27% 0,48% 7,02% 7,08% 8,22% 7,15% -6,69% 116,9  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Quantitas FIC FIM Mallorca 

No mês de abril, o fundo obteve resultado bastante positivo, inclusive mais do que sufiente para compensar o resultado 
negativo de março. Nossa posição comprada em bolsa local teve a contribuição mais relevante, ampliada pelo gestão 
tática do tamanho da exposição durante o mês. Em juros, obtivemos resultados positivos em posições pré-fixadas de 
curto prazo (até 6 meses) e de valor relativo (o mercado nos dias de maior volatildiade tem apresentado distorções) na 
curva de juros intermediária. Também atuamos pontualmente aproveitando oportunidades táticas no fechamento dos 
spreads no mercado de crédito local, que resultaram em ganhos.  

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=12345
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=12345
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O book de long-short também teve contribuição positiva, ainda que de forma mais moderada. Os resultados nos books 
quant, de câmbio e de inflação foram neutros. A performance do fundo no mês pode ser resumida da seguinte forma: 
renda variável +1,69%; spreads crédito +0,76%; book de juros +0,66%; long-short +0.12%; demais estratégias -0,02%; caixa 
- custos: +0.10%. 

Posicionamento 

Quantitas FIC FIM Mallorca 

Apesar da incerteza no cenário, entendemos que o prêmio de risco está elevado e compensa uma alocação moderada em 
bolsa. Além disso, o custo de oportunidade dos juros está menor, o posicionamento técnico está mais leve e ações de 
empresas sólidas, em um mundo que expande constantemente a base monetária, são alternativa para reserva de valor. 
Estamos comprados em bolsa (80% Brasil/20% EUA) em tamanho moderado (10% PL), mas gerenciando ativamente o 
tamanho da posição (5% a 15%). As posições direcionais em juros estão bem reduzidas (pré-fixado bem curto), mas com 
posições relevantes de valor relativo na curva intermediária. Estamos sem posições relevantes em inflação e câmbio. As 
estratégias de long-short fundamentalista, long-short quant e convexidade na curva permanecem na carteira.  

 

RPS Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

RPS Equity Hedge Advisory D30 FIC FIM - - - - - - - - 

RPS Equity Hedge D30 FIC FIM 1,45% -3,86% 2,94% 4,13% 6,55% 5,46% -8,32% 338,2  

RPS Total Return D30 FIC FIM 3,24% -8,49% 1,83% 3,86% 8,15% 11,35% -17,00% 180,6  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

RPS Equity Hedge Advisory D30 FIC FIM  | RPS Equity Hedge D30 FIC FIM  | RPS Total Return D30 FIC FIM  

Com a volta dos mercados no mês de abril, conseguimos recuperar uma parte da nossa performance, já que rodamos 
com um direcional comprado ao longo do período em todas as famílias de fundos que administramos. Aproximadamente 
dois terços da performance no mês vieram do nosso direcional comprado em excesso aos benchmarks. Nas estratégias 
inter e intra-setoriais, destaques positivos para nossa posição comprada em ações nos EUA, notadamente no setor de 
tecnologia, assim como nos setores de proteínas e de saúde no Brasil. 

Apesar de toda a incerteza sobre a evolução da pandemia e os seus impactos sobre as economias nos próximos meses, 
estamos mantendo nossa visão moderadamente otimista para mercado de equities, principalmente fora do Brasil.Maio 
deve ser caracterizado como o mês em que algumas economias dos blocos desenvolvidos começam a sair do lockdown 
apesar das incertezas na velocidade de retomada das economias e possíveis derivadas de segundas ondas. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800886
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2805
file:///C:/Users/Samuel/Dropbox/Trabalho/XP/Comentarios%20Mensais/202005/Intranet
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Posicionamento 

RPS Equity Hedge Advisory D30 FIC FIM  | RPS Equity Hedge D30 FIC FIM  | RPS Total Return D30 FIC FIM  

Temos receio de que os números da doença continuem negativamente elevados ao longo dos próximos meses incluindo 
o inverno, consequência do baixo índice de teste da população, da execução desorganizada de um lockdown vertical e da 
fragilidade do sistema de saúde pública. Continuamos comprados em setores exportadores (mineração, proteínas) que 
se beneficiam da recuperação chinesa e do Real desvalorizado. Além disso, mantemos uma carteira defensiva doméstica, 
privilegiando setores menos cíclicos e que se beneficiam de juros reais bem baixos como os setores de utilities e saúde. 
Nosso livro de LATAM permanece com baixa exposição direcional privilegiando investimentos relativos na região.  

 

SAGMO Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

SAGMO Global Macro Advisory FIC FIM -0,15% -12,14% -5,92% - - 6,84% -12,46% 35,7  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

SAGMO Global Macro Advisory FIC FIM  

Ao longo do mês de abril, o Fundo obteve ganhos de destaque em posições compradas em índice da bolsa americana 
(S&P 500), comprado em uma cesta de ações brasileiras e em Dolar Australiano contra o Dolar Americano. Outros ganhos 
vieram de posições em juros nominais e juros reais de Brasil. As principais perdas vieram de posições em índice da bolsa 
brasileira (Ibovespa) e de uma cesta de moedas contra o Dólar. Do ponto de vista econômico, escolhemos nos posicionar 
de maneira defensiva, porém com algumas posições que podem se beneficiar de uma melhora econômica na Ásia. 
Aproveitamos a queda do petróleo para comprar moedas de países produtores como a Noruega e também nos 
posicionamos comprando o Dolar Australiano, por ser o primeiro país já em fase de normalização monetária. Além disso, 
gostamos da Austrália por sua proximidade com a China e a relevância do comércio com este país. No mercado acionário, 
as empresas de Tecnologia foram as que mais se beneficiaram em um ambiente de taxas mais baixas. As cinco principais 
ações do S&P 500 (FAAMG: Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Google), representam 23% do índice. As mesmas ações 
representam 42% do índice Nasdaq. 

Posicionamento 

SAGMO Global Macro Advisory FIC FIM  

Sobre o Brasil, operamos ao longo do mês comprados em Dolar contra o Real e tomados na curva de juros nominal. A 
deterioração do cenário fiscal e político brasileiro precisa ser monitorada de perto. Os ruídos em Brasília adicionam um 
prêmio de risco nos ativos brasileiros. Ainda acreditamos que o cenário de recuperação deve ser complicado e mantemos 
uma posição relativa comprada na bolsa americana e vendida na bolsa brasileira. Temos posições compradas nas ações 
do setor de Energia (Petrobras) e Mineração (Vale). Mantemos posição comprada no Dolar Australiano, pela a Australia 
ser um país já em fase de normalização monetária. Além disso, bem próxima da China e tem um comércio relevante com 
este país. Por último, na renda fixa mantemos uma pequena posição comprada na NTN-B 2024. 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800886
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2805
file:///C:/Users/Samuel/Dropbox/Trabalho/XP/Comentarios%20Mensais/202005/Intranet
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800486
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800486
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Sharp Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Sharp Long Short 2X FIM 0,94% 12,68% 20,13% 15,52% 13,91% 5,91% -1,30% 1.406,0  

Sharp Long Short FIM 0,54% 6,57% 11,65% 9,72% 9,40% 3,00% -0,59% 183,2  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Sharp Long Short 2X FIM  

Apesar de ter sido um mês de alta volatilidade, os mercados voltaram a ficar funcionais ao longo do mês de abril, auxiliados 
principalmente pelos pacotes fiscais dos governos de diferentes países. No mercado doméstico destacamos ainda o 
conturbado cenário político como fator de risco adicional a crise sanitária mundial. Continuamos com a exposição bruta 
relativamente abaixo da média histórica para passar o choque de volatilidade de forma mais protegida, acreditamos que 
isto permitirá a construção de novas posições relativas em preços mais favoráveis em breve. Os principais destaques do 
fundo, por Estratégia, foram: (1) Pares - Positivos: Índices, Consumo e Energia Elétrica / Negativos: Consumo e Imobiliário, 
(2) Double Alpha - Positivos: Seguradoras (short), Consumo (long) e Energia Elétrica (long) / Negativos: Hedge Cambial e 
CDS China, (3) Carteira vs Índice - Positivos: Consumo (overweight) e Varejo (Locadoras de Veículos) (overweight) / 
Negativos: Petróleo (underweight), Bancos (overweight) e Varejo (underweight), (4) Bond vs Equity - Positivos: Setor de 
Consumo / Negativos: Sem destaques. 

Posicionamento 

Sharp Long Short 2X FIM  

Os desdobramentos da crise humanitária e econômica que acontecerão nos próximos meses carregam um patamar de 
incerteza elevado dado o ineditismo de uma crise dessa natureza e proporções. Acreditamos que a velocidade de 
resolução do problema relacionado ao coronavírus irá ditar os mercados durante o mês de maio. No mercado doméstico, 
adicionamos ainda o desdobramento da crise política como fator a ser acompanhado de perto. Atualmente, a exposição 
do fundo é -  Bruta: 51,6% /  Comprada: 26,1% /  Vendida: 25,5%. 

Atribuição de Performance 

Sharp Long Short FIM  

Apesar de ter sido um mês de alta volatilidade, os mercados voltaram a ficar funcionais ao longo do mês de abril, auxiliados 
principalmente pelos pacotes fiscais dos governos de diferentes países. No mercado doméstico destacamos ainda o 
conturbado cenário político como fator de risco adicional a crise sanitária mundial. Continuamos com a exposição bruta 
relativamente abaixo da média histórica para passar o choque de volatilidade de forma mais protegida, acreditamos que 
isto permitirá a construção de novas posições relativas em preços mais favoráveis em breve. Os principais destaques do 
fundo, por Estratégia, foram: (1) Pares - Positivos: Índices, Consumo e Energia Elétrica / Negativos: Consumo e Imobiliário, 
(2) Double Alpha - Positivos: Seguradoras (short), Consumo (long) e Energia Elétrica (long) / Negativos: Hedge Cambial e 
CDS China, (3) Carteira vs Índice - Positivos: Consumo (overweight) e Varejo (Locadoras de Veículos) (overweight) / 
Negativos: Petróleo (underweight), Bancos (overweight) e Varejo (underweight), (4) Bond vs Equity - Positivos: Setor de 
Consumo / Negativos: Sem destaques. 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2835
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2835
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=438
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Posicionamento 

Sharp Long Short FIM  

Os desdobramentos da crise humanitária e econômica que acontecerão nos próximos meses carregam um patamar de 
incerteza elevado dado o ineditismo de uma crise dessa natureza e proporções. Acreditamos que a velocidade de 
resolução do problema relacionado ao coronavírus irá ditar os mercados durante o mês de maio. No mercado doméstico, 
adicionamos ainda o desdobramento da crise política como fator a ser acompanhado de perto. Atualmente, a exposição 
do fundo é -  Bruta: 26,4% /  Comprada: 13,4% /  Vendida: 13,0%. 

 

Solana Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Solana Long Short FIC de FIM 3,45% 2,63% 9,59% 7,24% 7,79% 4,44% -5,31% 380,7  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Solana Long Short FIC de FIM  

Os destaques positivos em abril foram: i) Via Varejo x Magazine Luiza (+84bps), ii) Randon x Duratex (+65bps), e iii) CSN x 
Usiminas (+49bps). Do lado negativo tivemos i) B3 x Petrobras (-18bps), ii) Via Varejo x Lojas Americanas (-17bps), e iii) 
CPFL x Energisa (-13bps). 

Posicionamento 

Solana Long Short FIC de FIM  

O fundo encerrou o mês de Abril com: (i) exposição bruta de 126% (posições compradas mais vendidas) e 
aproximadamente 40 pares; (ii) destaque para as exposições nos setores de Utilidade Pública, Saúde, Serviços Financeiros 
e Consumo. 

 

 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=438
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2553
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2553
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Sparta Fundos de Investimento 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Sparta Cíclico FIM 16,64% -21,99% -17,39% -4,46% -11,18% 43,08% -51,88% 26,6  

Sparta Dinâmico FIC FIM -0,22% 3,55% 10,14% 8,77% 9,07% 1,76% -0,96% 30,1  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Sparta Dinâmico FIC FIM  

Foi o primeiro mês com retorno negativo do seu histórico de mais de 8 anos, embora pequeno. Em parte, um resultado 
mensal negativo aconteceria mais cedo ou mais tarde, em função do baixo patamar do CDI. Além disso, estamos 
aumentando gradualmente o risco das estratégias, e tivemos um retorno negativo logo após esse movimento. De qualquer 
forma, entendemos que o movimento está em linha com os padrões históricos das estratégias e pode ser considerado 
normal. 

Posicionamento 

Sparta Dinâmico FIC FIM  

A gestão segue focada na busca de novas estratégias e na manutenção das existentes, buscando o aumento da 
rentabilidade e da capacidade. Atualmente as estratégias, estão dimensionadas para buscar um retorno líquido para o 
fundo de CDI+8%, com base no desempenho histórico. Uma das grandes características desta estratégia é sua 
descorrelação com os demais ativos financeiros (bolsa, câmbio e juros). 

 

SPX Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

F-22 Advisory IE FIC FIM CP 2,25% 4,64% 13,86% 4,05% - 6,18% -13,25% 326,2  

Gripen Advisory FIC FIM 1,23% 2,75% 8,50% 4,07% 8,15% 5,41% -7,20% 1.402,1  

SPX Lancer Advisory Icatu Prev FIC FIM 0,83% -0,03% 4,10% 2,67% - 3,61% -4,10% 395,4  

SPX Lancer XP Seg Prev FIC FIM 0,80% -0,09% - - - 3,61% -4,06% 29,7  

SPX Nimitz Feeder FIC de FIM 1,26% 2,81% 8,57% 4,14% 8,22% 5,51% -7,13% 1.911,7  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

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=6525
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Atribuição de Performance 

Gripen Advisory FIC FIM  | SPX Nimitz Feeder FIC de FIM  | F-22 Advisory IE FIC FIM CP  

No mês de abril, o fundo apresentou performance positiva nos books de juros internacionais, moedas, commodities e 
crédito, resultados esses que foram parcialmente compensados por uma performance negativa nos books de juros locais 
e ações. Nas moedas, continuamos comprados no dólar americano contra moedas de países emergentes. No book de 
ações, estamos sem alocações direcionais relevantes, tanto no Brasil quanto nas bolsas internacionais e seguimos 
apenas com posições relativas. No book de juros, estamos primordialmente com posições relativas em alguns países 
emergentes e desenvolvidos. Nas commodities, estamos com posições vendidas nos metais industriais e na classe de 
agrícolas, além de uma posição comprada no ouro. 

Posicionamento 

Gripen Advisory FIC FIM  | SPX Nimitz Feeder FIC de FIM  | F-22 Advisory IE FIC FIM CP  | SPX Lancer Advisory 
Icatu Prev FIC FIM  | SPX Lancer XP Seg Prev FIC FIM   

A pandemia de Covid-19 segue sendo o principal motor dos ativos globais. Continuamos pessimistas tanto pelo tamanho 
do impacto na economia, quanto pela velocidade da recuperação. A questão fundamental agora é se o afrouxamento do 
isolamento será eficiente, de forma que a economia global possa voltar a uma nova normalidade.  No cenário doméstico, 
tivemos a saída de dois ministros importantes do governo, o da Saúde e o da Justiça, o que tornou a sustentação política 
do presidente ainda mais frágil, quando era imprescindível ter um ambiente de união nacional para enfrentar a crise. 
Analisando o contexto pós-pandemia, nos vemos ainda mais pessimistas, uma vez que estaremos com uma dívida PIB 
extremamente elevada e, consequentemente, com a necessidade de um novo programa de ajuste fiscal. 

Atribuição de Performance 

SPX Lancer Advisory Icatu Prev FIC FIM  | SPX Lancer XP Seg Prev FIC FIM  

No mês de abril, o fundo apresentou performance positiva nos books de juros internacionais e commodities, resultados 
esses que foram parcialmente compensados por uma performance negativa nos books de juros locais, moedas e ações. 
Nas moedas, continuamos comprados no dólar americano contra moedas de países emergentes. No book de ações, 
estamos sem alocações direcionais relevantes, tanto no Brasil quanto nas bolsas internacionais e seguimos apenas com 
posições relativas. No book de juros, estamos primordialmente com posições relativas em alguns países emergentes e 
desenvolvidos. Nas commodities, estamos com posições vendidas nos metais industriais e na classe de agrícolas, além 
de uma posição comprada no ouro. 

Sul América Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

SulAmérica Apollo FIM 0,97% -1,36% 4,66% - - 7,80% -8,27% 184,0  

SulAmérica Endurance FIM 0,16% -0,51% 2,40% 4,22% 5,88% 0,96% -1,04% 73,2  

SulAmérica Evolution FIM 0,00% -2,66% 1,05% 3,63% 5,65% 2,51% -3,78% 618,0  

SulAmérica Tático FIM 0,60% 0,24% 2,63% 4,98% - 3,57% -3,67% 77,1  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2737
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2109
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2737
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2109
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/28692448000132
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/28692448000132
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/31569954000143
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/28692448000132
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/31569954000143
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Atribuição de Performance 

SulAmérica Endurance FIM  

O mês de abril não apresentou uma direção única para as moedas, mas trouxe um viés de arrefecimento dos movimentos 
extremos que tivemos em março. As moedas G10 tiveram um comportamento de recuperação contra o Dólar. Já as 
moedas emergentes, com destaque para o Real e a Lira Turca, seguiram desvalorizando por questões domésticas. A 
queda da volatilidade percebida dos ativos fizeram a dinâmica dos ativos mais sujeitas as métricas de valor e carry, que 
são os determinantes do portfolio atual. A carteira teve perdas de 12 bps em relação ao CDI. Em termos de contribuição 
tivemos nas posições compradas BRL (-2bps ), RUB (+1bps), ZAR(+0bps), MXN(+2bps)  e nas vendidas EUR(-1,5bps),CAD(-
1,5bps). 

Posicionamento 

SulAmérica Endurance FIM  

O fundo vem aumentando gradativamente o posicionamento, mas ainda com posições mais táticas e menores. O viés 
ainda é de trades relativos, comprado em emergentes vs USD e comprado em USD vs desenvolvidos.  Apesar da queda 
importante da volatilidade realizada, o nível atual é condizente ainda com uma exposição bruta de carteira mais limitada. 

Atribuição de Performance 

SulAmérica Evolution FIM  

No contexto global, abril foi um mês de recuperação para ativos de risco. Por um lado, apesar dos dados econômicos 
divulgados começarem a refletir os impactos econômicos negativos já esperados pelo lockdown, as curvas de novos 
casos/mortes pelo COVID-19 começam a cair nas economias mais desenvolvidas.  Nesse cenário, as discussões sobre a 
fase 2 de abertura gradual da economia começam a ser postas em pauta, sugerindo alguma recuperação econômica para 
os próximos trimestres. O índice de volatilidade VIX, da principal bolsa americana, mostrou uma significativa queda 
refletindo essa diminuição das incertezas. O ambiente doméstico acompanhou parte dessa recuperação a despeito dos 
riscos políticos e fiscais terem se intensificado no mês. O fundo terminou com resultado zerado em termos nominais. O 
risco no mês foi integralmente alocado em estratégias de valor relativo em juros nominais que contribuíram 
negativamente com 19bps. 

Posicionamento 

SulAmérica Evolution FIM  

Seguimos zerados nas estratégias direcionais nos mercados de Renda Variável e Moedas por uma questão de risco x 
retorno de curto prazo. Em Renda Fixa, a estrutura a termo apresenta muito prêmio, permitindo fazer uso dessas 
estratégias como fonte principal de geração de retornos, sem ficar exposto aos riscos direcionais/stress do contexto atual. 

Atribuição de Performance 

SulAmérica Apollo FIM  

Em abril optamos por uma reduzir o risco do fundo e explorar as estratégias de renda fixa. Em termos de performance, as 
posições do livro de Renda Fixa apresentaram: comprada em NTN-B (+95bps); DI Direcional (-16 bps); DI Valor Relativo(+20 
bps). No livro de Renda Variável: Bolsa Brasil (+25 bps). Adicionalmente tivemos algumas perdas em valor relativo Dólar 
vs Bolsa (-12bps). 

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=2861
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2677
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2677
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800903
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Posicionamento 

SulAmérica Apollo FIM  

Em Renda Fixa diminuímos nossa posição comprada em NTN-Bs intermediárias e trocamos parte dessa exposição por 
juros nominais aplicados de 24 meses. Temos algumas posições de valor relativo na parte intermediária da curva. Em 
Renda Variável, estamos com um posicionamento mais tático. O contexto atual de projeção de atividade piorou 
significativamente, num ambiente fortemente deflacionário e acreditamos que dentre os ativos disponíveis, os prêmios 
dos ativos de renda fixa são os que devem se ajustar mais rápido aos fundamentos correntes de baixo crescimento. 

Atribuição de Performance 

SulAmérica Tático FIM  

Em abril optamos por uma reduzir o risco do fundo e explorar as estratégias de renda fixa. Em termos de performance, as 
posições do livro de Renda Fixa apresentaram resultado positivo nas posições comprada em NTN-B e DI Valor Relativo, e 
negativos em DI Direcional. O livro de Renda Variável apresentou resultado positivo na exposição em Bolsa Brasil. 
Adicionalmente tivemos algumas perdas em valor relativo Dólar vs Bolsa. 

Posicionamento 

SulAmérica Tático FIM  

Em Renda Fixa diminuímos nossa posição comprada em NTN-Bs intermediárias e trocamos parte dessa exposição por 
juros nominais aplicados de 24 meses. Temos algumas posições de valor relativo na parte intermediária da curva. Em 
Renda Variável, estamos com um posicionamento mais tático. O contexto atual de projeção de atividade piorou 
significativamente, num ambiente fortemente deflacionário e acreditamos que dentre os ativos disponíveis, os prêmios 
dos ativos de renda fixa são os que devem se ajustar mais rápido aos fundamentos correntes de baixo crescimento. 

 

Távola Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Távola Long Short FIM 0,12% -2,89% 0,75% 5,16% 6,66% 2,28% -3,52% 324,4  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Távola Long Short FIM  

Em abril o fundo apresentou rentabilidade de 0,12%. No mês, a “carteira long” obteve um bom desempenho (+17,3%, contra 
+10,3% do Ibovespa), porém o “basket short” teve um resultado semelhante (+16,8%), fazendo com que o módulo tivesse 
contribuição neutra.  

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=800560
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800560
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=1256
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Os destaques positivos da “carteira long” foram Lojas Americanas, Copasa, BR Distribuidora e BRF. O módulo de pares 
obteve um pequeno ganho, principalmente com Cesp x Taesa. As maiores posições da “carteira long” estão nos setores 
de mineração, utilities e alimentos. Neste momento de grande incerteza optamos por balancear a carteira com ações de 
perfil mais defensivo com upside interessante, e ações de setores que foram impactados pelo isolamento, mas que devem 
se recuperar mais rapidamente com a reabertura gradual da economia. Ao longo de abril iniciamos uma nova posição no 
setor de saúde que, além de estar em um valuation atrativo, deverá ser beneficiada por uma menor sinistralidade no futuro, 
em função do uso mais intenso da telemedicina e de padrões mais elevados de higiene por parte da população. 

Posicionamento 

Távola Long Short FIM  

Em abril, a crise do coronavírus se somou, no Brasil, à mais uma crise política. A demissão de Sergio Moro gerou o debate 
sobre a possibilidade de impeachment. Posteriormente, o anúncio do plano Pró-Brasil trouxe a preocupação de que Paulo 
Guedes poderia não se sustentar no cargo. Mesmo diante de tantos riscos, o Ibovespa subiu 10% no mês, seguindo a 
recuperação global e com a esperança de que o isolamento pode estar perto do fim. Entretanto, aqui no Brasil, dados 
recentes apontam para casos ainda em trajetória ascendente, com a ocupação dos hospitais em nível preocupante. Assim, 
é provável que o isolamento seja estendido em diversas cidades. Por isso, preferimos adotar uma postura mais cautelosa, 
buscando ações de empresas que sejam menos dependentes de uma recuperação rápida da economia. 

 

Truxt Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Truxt Long Short Advisory FIC FIM 0,93% 3,16% 9,47% 8,16% - 4,52% -2,20% 143,2  

Truxt Macro Advisory FIC FIM 0,44% -0,42% 3,92% 5,32% - 3,58% -2,89% 324,5  

Truxt Macro Prev Icatu FIC FIM 0,00% 0,48% 4,38% - - 2,21% -1,43% 31,5  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 

Atribuição de Performance 

Truxt Long Short Advisory FIC FIM  

No mês de abril o fundo operou com exposição bruta média próxima de 100% e líquida de 8%. O fundo obteve ganhos 
importantes com investimentos nos setores de consumo e varejo, ao passo que apresentou perdas nos setores de 
petróleo e mineração. A carteira de ações de empresas americanas contribuiu de forma importante para a performance 
do mês. 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=1256
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2823
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Posicionamento 

Truxt Long Short Advisory FIC FIM  

As incertezas a respeito da disseminação do corona vírus e da retomada da economia no pós crise seguem impactando 
os ativos de risco no Brasil e no mundo, criando um cenário de elevada volatilidade. Nesse contexto conturbado, temos 
privilegiado investimentos em empresas com modelos de negócio comprovados e alta capacidade de execução, as quais 
acreditamos que sairão ainda mais fortalecidas após a crise. Atualmente o fundo tem suas principais posições nos setores 
de varejo e serviços financeiros.  

Atribuição de Performance 

Truxt Macro Advisory FIC FIM  

No mercado de juros locais, não tivemos posição relevante gerando um pequeno ganho em opções. 

No mercado de câmbio, acreditamos em maior desvalorização de moedas emergentes contra o dólar.  

No caso brasileiro, o BRL se desvalorizou de forma intensa em abril, tornando-se uma das piores moedas no ano, sendo a 
melhor contribuição para nossa performance no mês. 

No México, o ponto de partida do país para enfrentar a pandemia já partia de uma recessão, com fracas perspectivas de 
recuperação e políticas monetária e fiscal restritivas. A contribuição do MXN foi marginalmente negativa. 

A situação na África do Sul também é negativa, enfrentando baixo crescimento e relevante deterioração fiscal ao longo 
dos últimos anos. O Banco Central está praticando uma política monetária expansionista, o que reduz o carrego da moeda. 
A contribuição do ZAR foi neutra. 

No mercado de bolsas, mantivemos posição vendida na bolsa brasileira em boa parte do mês, sendo essa a nossa 
principal contribuição negativa. No ouro, aumentamos nossa exposição comprada gerando um alfa positivo. Carteira LS 
gerou um alfa positivo. 

Posicionamento 

Truxt Macro Advisory FIC FIM  

Posições pequenas em apostas de queda de juros no Brasil em forma de opção; comprado em dólar contra real , peso 
mexicano, dólar canadense, lira turca, rande africano  e comprado em ouro. 

Atribuição de Performance 

Truxt Macro Prev Icatu FIC FIM  

No mercado de juros locais, apesar de bastante volatilidade no mês, a curva fechou, com a parte curta precificando corte 
superior a 50 pontos para próxima reunião. Apesar da deterioração da cena política, que levou à subida do dólar, o BC deve 
seguir reduzindo a taxa Selic. No entanto, acreditamos que a deterioração no campo fiscal torna mais desafiadora a 
missão do Banco Central. Sendo assim, não temos posição relevante em Juros e tivemos pequeno ganho em opções. 

No mercado de câmbio, acreditamos em maior desvalorização de moedas emergentes contra o dólar. No caso brasileiro, 
o BRL se desvalorizou de forma intensa em abril, tornando-se uma das piores moedas no ano, sendo a melhor contribuição 
para nossa performance no mês. 

 

 

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=2822
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2822
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29733120000180
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Verde Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Verde AM Icatu Prev FIC FIM 3,56% -3,55% 6,23% 8,62% 9,13% 11,30% -13,77% 4.144,1  

Verde AM Scena Advisory FIC FIM 5,66% -4,04% 4,66% 7,12% 7,90% 13,92% -17,37% 1.696,6  

Verde AM Scena Advisory XP Seg FIC FIM 3,49% -3,72% 5,64% - - 11,24% -13,72% 942,5  

Verde AM X60 Advisory FIC FIM 8,50% -6,94% -0,01% - - 15,94% -20,88% 693,9  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Verde AM X60 Advisory FIC FIM  

O fundo teve ganhos significativos na exposição em ações americanas. A posição no mercado brasileiro também trouxe 
retorno positivo, assim como posições de juros, e operações táticas com o dólar. A velocidade brutal das quedas em 
março foi seguida por fortes recuperações no mês de abril. A combinação de estímulos fiscais e monetários sem 
precedentes, com inflexão na segunda derivada de novos casos da COVID-19 nas principais economias foi suficiente para 
tal retomada. Há uma dicotomia entre melhora dos mercados e economia real ainda sofrendo fortemente, mas isto é 
comum em crises. No Brasil, a combinação de incipiente crise política com falta de uma real fotografia da doença (devido 
ao baixo número de testes) vai continuar a deixar os mercados em posição mais frágil. 

Posicionamento 

Verde AM X60 Advisory FIC FIM  

O fundo mantém parte substancial do portfólio em ações, com maior alocação ao mercado americano. As posições em 
juro real foram marginalmente reduzidas, com redução também de hedges em pré. Em moedas o fundo iniciou pequena 
posição em Dólar contra o Real, e tem posições compradas em Libra contra o Euro e em Yen contra o Dólar.  

Atribuição de Performance 

Verde AM Icatu Prev FIC FIM  

O fundo teve ganhos em praticamente todas suas estratégias no mês, com destaque para a exposição em ações nos 
Estados Unidos, para alocação na bolsa brasileira, e em menor medida, para posições em juros e dólar. A velocidade brutal 
das quedas em março foi seguida por fortes recuperações no mês de abril. A combinação de estímulos fiscais e 
monetários sem precedentes, com inflexão na segunda derivada de novos casos da COVID-19 nas principais economias 
foi suficiente para tal retomada. Há uma dicotomia entre melhora dos mercados e economia real ainda sofrendo 
fortemente, mas isto é comum em crises. No Brasil, a combinação de incipiente crise política com falta de uma real 
fotografia da doença (devido ao baixo número de testes) vai continuar a deixar os mercados em posição mais frágil. 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800552
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800552
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/23339936000147
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Posicionamento 

Verde AM Icatu Prev FIC FIM  | Verde AM Scena Advisory XP Seg FIC FIM  

O fundo manteve a alocação comprada em ações brasileiras, e teve pequeno aumento da alocação internacional. A 
posição em juro real no meio da curva se manteve estável, enquanto as posições aplicadas em pré foram parcialmente 
reduzidas. A posição em dólar contra o Real foi marginalmente aumentada. 

Atribuição de Performance 

Verde AM Scena Advisory XP Seg FIC FIM  | Verde AM Scena Advisory FIC FIM  

O fundo teve ganhos em praticamente todas suas estratégias no mês, com destaque para a exposição em ações nos 
Estados Unidos, para alocação na bolsa brasileira, e em menor medida, para posições em juros e dólar. A velocidade brutal 
das quedas em março foi seguida por fortes recuperações no mês de abril. A combinação de estímulos fiscais e 
monetários sem precedentes, com inflexão na segunda derivada de novos casos da COVID-19 nas principais economias 
foi suficiente para tal retomada. Há uma dicotomia entre melhora dos mercados e economia real ainda sofrendo 
fortemente, mas isto é comum em crises. No Brasil, a combinação de incipiente crise política com falta de uma real 
fotografia da doença (devido ao baixo número de testes) vai continuar a deixar os mercados em posição mais frágil. 

Posicionamento 

Verde AM Scena Advisory FIC FIM  

O fundo mantém parte relevante do portfólio em ações, com maior alocação ao mercado americano. A posição em juro 
real no meio da curva se manteve estável, enquanto as posições aplicadas em pré foram parcialmente reduzidas. A 
posição em dólar contra o Real foi marginalmente aumentada. 

 

Vinci Partners 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Vinci Atlas FIC FIM 0,50% 3,19% 16,23% 5,85% 9,91% 4,28% -8,34% 261,3  

Vinci Equilibrio Advisory XP Seg Prev FIM 0,24% -2,29% - - - 5,38% -6,38% 39,3  

Vinci Equilíbrio Icatu Prev FIC FIM II 0,25% -2,54% 4,09% 5,38% 7,92% 4,79% -6,44% 342,7  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 
 
 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/23339936000147
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/30994931000113
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/30994931000113
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2806
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2806
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Atribuição de Performance 

Vinci Equilibrio Advisory XP Seg Prev FIM  

O Fundo apresentou perdas nas posições em moedas e em renda fixa, tanto nos juros nominais quanto reais. Obteve 
ganhos na bolsa internacional via índice S&P 500 e na bolsa local, tanto via índice futuro quanto via carteira de ações, com 
destaque positivo para o setor de Óleo e Petroquímico, e negativo para o setor de Bancos.  Apesar do bom desempenho 
dos mercados globais de juros e de renda variável, o mês de abril foi bastante volátil, com o dólar atingindo as maiores 
cotações contra o real.No lado externo, se evidencia um cenário de acentuada queda na atividade, alta do desemprego e 
queda abrupta na demanda. Além desses resultados diretos das quarentenas e lockdowns, ainda existem riscos 
relacionados a uma segunda onda de disseminação do coronavírus, às eleições norte-americanas, à guerra comercial 
entre China e EUA e ao questionamento da solvência dos países em geral.A parte local também teve piora do ponto de 
vista político, das finanças públicas, com um aumento expressivo do déficit nominal, além de saídas de capitais.Os 
desempenhos positivos dos mercados estão intrinsecamente ligados aos extensos pacotes de estímulos, fiscais e 
monetários, das principais economias. 

Posicionamento 

Vinci Equilibrio Advisory XP Seg Prev FIM  

Na renda variável, a posição via cesta de ações foi reduzida e praticamente encerrada, sendo trocada por índice futuro, 
buscando gerar liquidez e agilidade para a carteira, concentrada agora em um único ativo. Além disso, à medida que o 
índice se valorizava, foram montadas estruturas de opções que protegiam para quedas entre 79 e 73 mil pontos.A posição 
comprada no S&P 500 foi encerrada. Ao final do mês começou-se a montar uma posição vendida nesse ativo dado o nível 
de preços e o cenário. As NTN-Bs mais curtas estão sendo trocadas por outras de vencimento intermediário, assim como 
os juros nominais tomados foram alongados, dado o nível de implícita e a piora fiscal. Foi iniciada uma posição tomada 
no juro de 10 anos dos EUA.O Fundo segue comprado em dólar tanto via opções quanto futuros. 

Atribuição de Performance 

Vinci Equilíbrio Icatu Prev FIC FIM II  

O Fundo apresentou perdas nas posições em moedas e em renda fixa, tanto nos juros nominais quanto reais. Obteve 
ganhos na bolsa internacional via índice S&P 500 e na bolsa local, tanto via índice futuro quanto via carteira de ações, com 
destaque positivo para o setor de Óleo e Petroquímico, e negativo para o setor de Bancos. 

Apesar do bom desempenho dos mercados globais de juros e de renda variável, o mês de abril foi bastante volátil, com o 
dólar atingindo as maiores cotações contra o real. No lado externo, se evidencia um cenário de acentuada queda na 
atividade, alta do desemprego e queda abrupta na demanda. Além desses resultados diretos das quarentenas e 
lockdowns, ainda existem riscos relacionados a uma segunda onda de disseminação do coronavírus, às eleições norte-
americanas, à guerra comercial entre China e EUA e ao questionamento da solvência dos países em geral. A parte local 
também teve piora do ponto de vista político, das finanças públicas, com um aumento expressivo do déficit nominal, além 
de saídas de capitais. Os desempenhos positivos dos mercados estão intrinsecamente ligados aos extensos pacotes de 
estímulos, fiscais e monetários, das principais economias. 

Posicionamento 

Vinci Equilíbrio Icatu Prev FIC FIM II  

Na renda variável, a posição via cesta de ações foi reduzida e praticamente encerrada, sendo trocada por índice futuro, 
buscando gerar liquidez e agilidade para a carteira, concentrada agora em um único ativo. Além disso, à medida que o 
índice se valorizava, foram montadas estruturas de opções que protegiam para quedas entre 79 e 73 mil pontos.  

 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32319702000129
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32319702000129
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/23964741000198
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/23964741000198
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A posição comprada no S&P 500 foi encerrada. Ao final do mês começou-se a montar uma posição vendida nesse ativo 
dado o nível de preços e o cenário. As NTN-Bs mais curtas estão sendo trocadas por outras de vencimento intermediário, 
assim como os juros nominais tomados foram alongados, dado o nível de implícita e a piora fiscal. Foi iniciada uma 
posição tomada no juro de 10 anos dos EUA.O Fundo segue comprado em dólar tanto via opções quanto futuros. 

 

Atribuição de Performance 

Vinci Atlas FIC FIM  

Abril se caracterizou pela melhora no mercado externo, fruto da atuação de governos e BCs e da moderação nas curvas 
da COVID-19. Apesar de no Brasil o governo e o BC terem atuado, os mercados não reagiram da mesma forma, dado a 
piora de expectativas com o comportamento da COVID e com o ambiente político, fazendo com que o dólar atingisse o 
seu maior valor na história, o ETF da Bolsa Brasileira (EWZ) subisse menos que o S&P 500 e a curva de juros inclinasse 
mais, com a incerteza da manutenção de uma política fiscal austera. O cenário dependerá do comportamento da curva 
de casos em países que relaxarem suas quarentenas, bem como da relação entre os EUA e a China. No Brasil, a 
movimentação política do Governo em relação aos demais poderes e a curva de casos irão dar o tom. Esperamos que, no 
curto prazo, os mercados operem com bastante volatilidade, podendo atingir novas mínimas, enquanto para o médio 
prazo acreditamos em uma volta lenta das economias. O Fundo obteve uma rentabilidade de 0,5% no mês e rende +3,19% 
em 2020. Os principais ganhos foram no mercado de juros local e em ações single names no Brasil e nos EUA, com perda 
na posição de dólar contra real. 

Posicionamento 

Vinci Atlas FIC FIM  

O Fundo operou ao longo do mês com riscos baixos, uma vez que a alta volatilidade no mercado permite ganhos 
importantes a despeito de um risco menor. Fechamos abril com pequenas posições aplicadas nos juros, compradas em 
bolsa Brasil, vendidas em bolsa nos EUA e compradas em real. Entendemos ainda não ser hora de assumir posições 
relevantes, mas de fazer apostas táticas. Apesar dos preços de vários ativos parecerem atrativos, antes de um aumento 
relevante do risco da carteira, acreditamos ser fundamental termos uma maior visibilidade, por exemplo, sobre o impacto 
do relaxamento dos lockdowns no comportamento das curvas. Dessa forma, estamos atentos às oportunidades para 
aumentar o risco do portfólio quando tivermos uma maior clareza sobre os temas acima.  

 

Vinland Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Vinland Macro Advisory FIC FIM 1,67% 3,56% 14,51% 8,20% - 6,14% -5,52% 103,6  

Vinland Macro Advisory Prev FIC FIM 2,44% 3,07% - - - 3,88% -1,59% 14,8  

Vinland Macro Advisory XP Seg Prev FIC FIM  2,24% 2,37% - - - 3,87% -1,65% 3,3  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2931
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Atribuição de Performance 

Vinland Macro Advisory XP Seg Prev FIC FIM    

A principal contribuição positiva do Fundo foi posição aplicada em juros nominais de curto prazo no Brasil. Posições 
compradas em Dólar x Real e levemente compradas em Bolsa no Brasil também geraram ganhos no mês. Vale observar 
que alguns países começam flexibilizar o isolamento, e isso contribui para traçar um cenário pós-Covid. Seguimos com 
um orçamento de risco conservador por entendermos que os números de atividade dos próximos meses irão refletir estes 
momentos desafiadores e tendem a mostrar a fraqueza na atividade econômica. Dada toda esta incerteza acreditamos 
que a volatilidade seguirá alta. 

Posicionamento 

Vinland Macro Advisory XP Seg Prev FIC FIM    

A principal posição do fundo segue sendo em juros no Brasil. Esta posição reflete a percepção de crescimento fraco 
proveniente do ciclo econômico global, 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.  

Atribuição de Performance 

Vinland Macro Advisory FIC FIM  

A principal contribuição positiva de performance ao longo de Abril foi a posição aplicada em juros nominais curtos no 
Brasil, seguido das posições aplicadas no México.  Seguimos observando atentamente os desenvolvimentos relacionados 
ao Covid-19. Vale observar que alguns países da começam flexibilizar o isolamento, e isso contribui para traçar um cenário 
pós-Covid. Seguimos com um orçamento de risco conservador por entendermos que os números de atividade dos 
próximos meses irão refletir estes momentos desafiadores e tendem a mostrar a fraqueza na atividade econômica. Dada 
toda esta incerteza acreditamos que a volatilidade seguirá alta.  

Posicionamento 

Vinland Macro Advisory FIC FIM  

A principal posição é aplicada em juros no Brasil e no México. Esta posição reflete a percepção de crescimento fraco 
proveniente do ciclo econômico global, 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.  

 

Vintage Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Vintage Asset Allocation Prev Advisory Icatu FIC 
FIM 

3,70% -7,96% -2,30% 2,93% - 9,14% -13,05% 21,8  

Vintage Macro Advisory FIC FIM 6,14% -10,84% -7,08% - - 15,89% -23,61% 27,8  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/31846723000130
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/31846723000130
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=29431
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=29431
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Atribuição de Performance 

Vintage Asset Allocation Prev Advisory Icatu FIC FIM  

O FUNDO fechou o mês de abril com rentabilidade positiva. O destaque positivo veio da carteira de ações brasileiras, que 
superou o Ibovespa no mês em quase 4 pontos percentuais, e do book de Juro Real. O desempenho da bolsa brasileira 
acompanhou os ativos de risco, apresentando forte recuperação no período. 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.  O destaque negativo ficou por conta do livro de Inflação Brasil. 

Posicionamento 

Vintage Asset Allocation Prev Advisory Icatu FIC FIM  

Estamos comprados em uma carteira de ações brasileiras, com exposição líquida nos highs históricos, aplicados no juro 
real longo e tomados na inflação implítica nos vértices intermediários. 

Atribuição de Performance 

Vintage Macro Advisory FIC FIM  

O FUNDO fechou o mês de abril com rentabilidade positiva, superior à média dos pares da mesma estratégia. Os destaques 
positivos do fundo no mês foram explicados, principalmente, pelas posições locais em juros pré, Bolsa (single names e 
posições de valor relativo) e pela carteira de Eurobonds de empresas brasileiras. O destaque negativo ficou por conta do 
livro de Inflação Brasil. 

Posicionamento 

Vintage Macro Advisory FIC FIM  

A exposição bruta em Bolsa Brasil foi aumentada ao longo do mês mas mantida a exposição líquida praticamente estável. 
A exposição da carteira de Eurobonds também foi mantida ao longo do mês com um rebalanceamento entre os principais 
nomes quasi-soberanos. No book de juros a operação aplicado em pré foi zerada ao longo do mês depois de ganhos 
expressivos e a posição tomada em inclinação mantida. A posição de Inflação foi reduzidas na margem ao longo do mês. 
Atualmente, o fundo possui grande parte da sua exposição à ativos brasileiros. 

 

Vista Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Vista Hedge FIM 4,98% 4,94% 15,60% - - 10,69% -7,25% 52,2  

Vista Multiestratégia FIM 14,68% 12,64% 39,34% 24,43% 21,02% 30,99% -20,37% 454,9  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/27974819000106
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/27974819000106
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800701
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800701
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Atribuição de Performance 

Vista Hedge FIM  | Vista Multiestratégia FIM  

No mês de Abril os fundos macro da vista tiveram performance positiva de 14.7% (Vista Multiestratégia) e 5% (Vista 
Hedge) as maiores contribuições vieram de moedas, renda variável e commodities. O mês foi de reprecificação de ativos 
ao redor do mundo e maior entendimento dos efeitos do lock down. No Brasil, a grande turbulência política que iniciou em 
março se intensificou. Nossa performance veio de ativos offshore e hedges que buscamos nesse periodo. O book de renda 
variável tivemos ganhos nas 'posições de Petrobras e Nasdaq. No book de moedas, nossa posição comprada em moedas 
de países desenvolvidos e vendida em países emergentes continuou o movimento iniciado no mês de março, com os 
agente buscando moedas consideradas mais seguras. No book de commodities, destaque para a posição comprada em 
ouro, que vemos como um bom hedge para a carteira e que com maior impressão de moedas por conta dos bancos 
centrais, continuaremos posicionados. Nossa perde veio do book de juros/credito, onde posicionamos parte dos nossos 
hedges, e com os bancos centrais tentando acalmar os mercados sinalizando cosrtes de juros e compra de credito, 
tivemos performance negativa no periodo. 

Posicionamento 

Vista Hedge FIM  | Vista Multiestratégia FIM  

Estamos com o posicionamento um pouco mais otimista em relação ao resto do mundo. Acreditamos que países como 
os EUA tem capacidade de retormar consumo e voltar a atividade local muito mais rápido do que o Brasil. Por conta disso, 
estamos mais otimistas com o restorno da atividade global. Entretanto, o Brasil acreditamos que esteja um passo atras 
no ciclo do vírus. Soma-se a isso, a crise política impossibilita uma resolução mais fácil de mover alavancas da economia 
para podermos ter um crescimento mais forte. 

 

Votorantim Asset 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

FI Votorantim Multistrategy Multimercado 0,41% -5,85% -1,66% 0,65% 3,96% 5,34% -8,29% 15,9  

Votorantim FIC de FI Cambial Dólar 4,86% 35,56% 40,63% 26,91% 21,61% 14,78% -12,46% 486,0  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 
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Atribuição de Performance 

FI Votorantim Multistrategy Multimercado  

O fundo segue apostando na queda das taxas de juros locais e possui posições alocadas em títulos de renda-fixa nominais 
e reais em diversos vencimentos. Seguiremos com nível de risco moderado até que haja mais clareza sobre a evolução 
da epidemia e de seus impactos na economia brasileira. No mercado de renda-variável, seguimos com a estratégia Long-
Short. 

Posicionamento 

FI Votorantim Multistrategy Multimercado  

A desaceleração da taxa de expansão do COVID-19, mais notadamente nos países desenvolvidos, permitiu o início do 
relaxamento da política de isolamento social nos mesmos. Essa expectativa de volta à normalidade trouxe alívio para o 
preço das ações e o Ibovespa reagiu com alta de 10,25% no mês de abril, acompanhando os índices de ações externos. 
No mercado de renda-fixa, tivemos quedas de até 50 bps nas taxas de curto-prazo, ancoradas pelas revisões significativas 
nas projeções de crescimento e inflação para 2020. O destaque negativo ficou com o Real, que apresentou depreciação 
de 5,4% no mês. Esperamos alguma distensão da quarentena ao longo do mês de maio no Brasil e a continuidade deste 
processo no exterior. Seguimos otimistas com os ativos locais, principalmente no mercado de renda-fixa. 

Atribuição de Performance 

Votorantim FIC de FI Cambial Dólar  

O fundo possui posições compradas em dólar futuro, sempre do primeiro vencimento, em aproximadamente 99,5% do 
patrimônio líquido. O dólar teve uma variação positiva no mês de 5,19%, no ano 34,64% e em 12 meses 37,56%. O fundo, 
valorizou 4,86% no mês, acumulando ganhos de 35,6% no ano e rentabilidade de 40,6% em 12 meses. 

Posicionamento 

Votorantim FIC de FI Cambial Dólar  

Pelo quarto mês consecutivo, observamos expressiva valorização do dólar frente ao real. Em abril, a valorização da moeda 
americana foi impulsionada pelo aumento do grau de incerteza política no Brasil e pela decisão do FED em manter os 
juros, além de trilhões de dólares em estímulos, para atenuar os efeitos econômicos causados pelo COVID19. Apesar dos 
esforços dos Bancos Centrais e das medidas fiscais adotadas, esperamos que muitos países divulguem PIBs negativos, 
aumento do desemprego, deflação e juros próximos a 0. Em alguns países emergentes, a situação econômica ainda pode 
ser agravada pelas elevadas dívidas contraídas na tentativa de conter a crise decorrente da epidemia. Acreditamos que o 
cenário seguirá desafiador e que o dólar continuará tendo um bom desempenho ante outras moedas. 

 

Western Asset 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Western Asset Hedge Dólar FI Cambial 4,86% 34,14% 39,33% 26,27% 21,20% 14,29% -12,39% 101,5  

Western Asset Multitrading H Multimercado FI 1,05% -2,00% 3,82% 4,00% 5,89% 4,01% -5,16% 53,5  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2474
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2474
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=2476
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Atribuição de Performance 

Western Asset Hedge Dólar FI Cambial   

O Real desvalorizou-se mais 4,2% em abril, totalizando desvalorização de 25,7% em relação ao Dólar no ano. De maneira 
geral, países emergentes têm sido considerados como o elo fraco no processo de combate aos efeitos do Covid-19, pois 
possuem limitações fiscais e institucionais que os países mais desenvolvidos não têm, o que explica a fraqueza de suas 
moedas de maneira geral. O Real, portanto, vem refletindo o aumento generalizado da aversão a risco e, por ser uma das 
moedas mais líquidas dentre as de mercados emergentes, vem sofrendo mais nesses movimentos. Além disso, há uma 
percepção de maior fragilidade das contas externas, em função do ainda elevado déficit em conta corrente, mas que deve 
fechar com o agravamento da crise. 

Posicionamento 

Western Asset Hedge Dólar FI Cambial   

O fundo permaneceu integralmente exposto à variação cambial, tendo se beneficiado do movimento de desvalorização 
do Real e do carregamento do cupom cambial. 

Atribuição de Performance 

Western Asset Multitrading H Multimercado FI  

Os mercados locais apresentaram uma certa acomodação ao longo do mês de Abril, com recuo das taxas de juros e alta 
da bolsa, que seguiram o movimento de melhora observado no exterior. Essa melhora do mercado ocorreu em função do 
início de redução da velocidade de contágio pelo Coronavírus principalmente na Europa. Com essa redução da velocidade 
de contágio, algumas economias já iniciaram a elaboração de planos para sua saída da quarentena, o que tende a ser um 
alívio para a atividade econômica que sofreu uma queda acentuada no mês de Março. Nos EUA, a velocidade com que o 
vírus tem contaminado a população ainda não começou a recuar, mas já dá sinais de alguma acomodação. Localmente, 
houve uma queda do nível das taxas de juros, com aumento da inclinação da curva. A bolsa apresentou desempenho 
positivo, recuperando parte das perdas incorridas no mês de março. O Real se desvalorizou frente ao dólar, refletindo, pelo 
menos em parte o receio dos investidores com as condições fiscais do Brasil. 

Posicionamento 

Western Asset Multitrading H Multimercado FI  

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. Ao longo do mês, movimentamos taticamente o portfolio, mantendo uma exposição 
vendida na parcela longa dos juros nominais, como uma proteção, caso a percepção de risco se elevasse. Adicionalmente, 
mantivemos posições em moedas como forma de contrapeso às posições em ativos locais. Na bolsa, mantivemos uma 
posição direcional em bolsa local e em bolsa americana como forma de diversificação. 

 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2593
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2593
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* 36m milhões 

XP Icatu Horizonte Macro Prev FIM 0,52% -4,18% 2,17% 3,35% 5,43% 5,77% -7,56% 277,5  

XP Long Short 60 FIC FIM 1,59% -0,93% 0,08% 1,93% 5,36% 6,22% -6,67% 159,9  

XP Long Short Dominus FIC FIM 1,71% -0,48% 1,44% - - 6,18% -6,57% 25,6  

XP Long Short FIC FIM 1,61% -0,93% 0,06% 1,94% 5,45% 6,24% -6,69% 99,5  

XP Macro FIM 1,80% -9,59% -4,33% -0,53% 4,71% 12,28% -16,85% 2.013,2  

XP Macro Institucional FIC FIM 0,59% -3,61% 2,56% 4,08% 6,04% 5,61% -7,21% 439,7  

XP Macro Plus Dominus FIC FIM 2,91% -19,19% -10,17% - - 24,12% -30,87% 157,5  

XP Macro Plus FIC FIM 2,77% -19,72% -12,26% -3,38% - 23,88% -30,97% 203,4  

XP Macro XP Seg Prev FIC FIM  0,96% -7,90% - - - 14,17% -13,79% 30,2  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 

Atribuição de Performance 

XP Icatu Horizonte Macro Prev FIM  | XP Macro Institucional FIC FIM  

No cenário externo, a enorme quantidade de estímulos fiscais e monetários concedidos pelos principais governos e 
bancos centrais do mundo começaram a fazer efeito e levaram a alta de quase 13% da bolsa americana no mês, 
recuperando quase metade da queda no ano. Adicionalmente, a redução do número de novos casos de Coronavírus na 
Europa e outras regiões foram bem recebidos e permitiram aos mercados começarem a focar na nova etapa: a reabertura 
das economias, a velocidade da retomada e os seus respectivos riscos. No Brasil, as sucessivas crises políticas ocorridas 
ao longo do mês impediram uma recuperação mais forte da bolsa, que apesar da alta de 10%, recuperou apenas ¼ da 
queda do ano. De concreto, o Congresso avançou na aprovação do Orçamento de Guerra e após muita polêmica, no 
projeto de ajuda aos Estados. Nos juros, acreditamos que o BC seguirá cortando os juros em maio e nos meses posteriores 
e poderá levar a Selic de 3,75% para níveis próximos de 2,5%. No mês, o fundo teve ganhos nos mercados de bolsa e no 
de juros contrabalançados por perdas no mercado de câmbio. 

Posicionamento 

XP Icatu Horizonte Macro Prev FIM  | XP Macro Institucional FIC FIM  

Nos preços atuais, consideramos que tanto o mercado de bolsa quanto o mercado de juros continuam apresentando boa 
assimetria e potencial de ganho, mas que devido às incertezas, os mercados ainda podem demorar um tempo para se 
ajustarem. O fundo mantém sua posição comprada em bolsa brasileira. No mercado de juros, mantém a alocação aplicada 
em juros reais e aumentou aplicação em juros nominais de curto prazo. De forma a proteger parte do portfólio, iniciou 
posição comprada em dólar contra o real. 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/18927174000160
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
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2807
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Atribuição de Performance 

XP Macro FIM  

No cenário externo, a enorme quantidade de estímulos fiscais e monetários concedidos pelos principais governos e 
bancos centrais do mundo começaram a fazer efeito e levaram a alta de quase 13% da bolsa americana no mês, 
recuperando quase metade da queda no ano. Adicionalmente, a redução do número de novos casos de Coronavírus na 
Europa e outras regiões foram bem recebidos e permitiram aos mercados começarem a focar na nova etapa: a reabertura 
das economias, a velocidade da retomada e os seus respectivos riscos. No Brasil, as sucessivas crises políticas ocorridas 
ao longo do mês impediram uma recuperação mais forte da bolsa, que apesar da alta de 10%, recuperou apenas ¼ da 
queda do ano. De concreto, o Congresso avançou na aprovação do Orçamento de Guerra e após muita polêmica, no 
projeto de ajuda aos Estados. Nos juros, acreditamos que o BC seguirá cortando os juros em maio e nos meses posteriores 
e poderá levar a Selic de 3,75% para níveis próximos de 2,5%. No mês, o fundo teve ganhos nos mercados de bolsa, juros 
e na estratégia long-short contrabalançados por perdas no mercado de câmbio. Adicionalmente, teve ganhos em posições 
aplicadas em juros no México. 

Posicionamento 

XP Macro FIM  

Nos preços atuais, consideramos que tanto o mercado de bolsa quanto o mercado de juros continuam apresentando boa 
assimetria e potencial de ganho, mas que devido às incertezas, os mercados ainda podem demorar um tempo para se 
ajustarem. O fundo mantém sua posição comprada em bolsa brasileira e americana (em menor escala), tanto via futuros 
quanto com estruturas de opções. No mercado de juros, mantém a alocação aplicada em juros reais e aumentou aplicação 
em juros nominais de curto prazo. De forma a proteger parte do portfólio, iniciou posição comprada em dólar contra o real. 
Nos mercados globais, mantém uma posição aplicada nos juros de curto prazo no México. 

Atribuição de Performance 

XP Macro Plus Dominus FIC FIM | XP Macro Plus FIC FIM | XP Long Term Equity FIC FIM | XP Long Term Equity 
XP Seguros FICFIM 

No cenário externo, a enorme quantidade de estímulos fiscais e monetários concedidos pelos principais governos e 
bancos centrais do mundo começaram a fazer efeito e levaram a alta de quase 13% da bolsa americana no mês, 
recuperando quase metade da queda no ano. Adicionalmente, a redução do número de novos casos de Coronavírus na 
Europa e outras regiões foram bem recebidos e permitiram aos mercados começarem a focar na nova etapa: a reabertura 
das economias, a velocidade da retomada e os seus respectivos riscos. No Brasil, as sucessivas crises políticas ocorridas 
ao longo do mês impediram uma recuperação mais forte da bolsa, que apesar da alta de 10%, recuperou apenas ¼ da 
queda do ano. De concreto, o Congresso avançou na aprovação do Orçamento de Guerra e após muita polêmica, no 
projeto de ajuda aos Estados. Nos juros, acreditamos que o BC seguirá cortando os juros em maio e nos meses posteriores 
e poderá levar a Selic de 3,75% para níveis próximos de 2,5%. No mês, o fundo teve ganhos nos mercados de bolsa, juros 
e na estratégia long-short contrabalançados por perdas no mercado de câmbio. Adicionalmente, teve ganhos em posições 
aplicadas em juros no México. 

Posicionamento 

XP Macro Plus Dominus FIC FIM | XP Macro Plus FIC FIM | XP Long Term Equity FIC FIM | XP Long Term Equity 
XP Seguros FICFIM 

Nos preços atuais, consideramos que tanto o mercado de bolsa quanto o mercado de juros continuam apresentando boa 
assimetria e potencial de ganho, mas que devido às incertezas, os mercados ainda podem demorar um tempo para se 
ajustarem. O fundo mantém sua posição comprada em bolsa brasileira e americana (em menor escala), tanto via futuros 
quanto com estruturas de opções. No mercado de juros, mantém a alocação aplicada em juros reais e aumentou aplicação 
em juros nominais de curto prazo. De forma a proteger parte do portfólio, iniciou posição comprada em dólar contra o real. 
Nos mercados globais, mantém uma posição aplicada nos juros de curto prazo no México. 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2719
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2719
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Atribuição de Performance 

XP Long Short 60 FIC FIM  | XP Long Short Dominus FIC FIM  | XP Long Short FIC FIM  

Abril foi marcado por estímulos dos bancos centrais ao redor do mundo. Apesar do cenário externo mais favorável, com 
alguns países sinalizando reabertura de suas econômicas e maior perspectiva de uma cura para o Corona vírus, ainda há 
incertezas no cenário interno sobre eficácia dos pacotes de estímulos e sobre a reabertura da economia. O índice de ações, 
IBOV fechou o mês com valorização de 10,25%, marcando o melhor mês desde janeiro de 2019. As principais positivas no 
mês foram as ações de Via Varejo, B2W e Marfrig. Por outro lado, as ações de Vale e Copel foram os destaques negativos. 

Posicionamento 

XP Long Short 60 FIC FIM  | XP Long Short Dominus FIC FIM  | XP Long Short FIC FIM  

Ao longo do mês adicionamos exposição em Multiplan, Natura, e aumentamos a posição em Eletrobrás. Zeramos a 
posição de Gerdau e Vivara.  

 

XP Investimentos / Selection 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Selection Multimercado Acesso FIC FIM 4,15% -9,11% -2,60% - - 13,43% -17,82% 58,4  

Selection Multimercado FIC FIM 2,14% -5,14% 0,65% 2,39% 5,14% 6,29% -10,39% 122,4  

Selection Multimercado Plus FIC FIM 4,07% -6,07% 2,93% - - 10,72% -14,50% 72,2  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Selection Multimercado Acesso FIC FIM  

O O fundo teve retorno de 4,15% no mês, contra 0,28% do CDI. Em 12 meses, o retorno acumulado foi para -2,60% em 12 
meses, contra 5,17% do CDI no mesmo período. Apesar da continuidade de grandes incertezas quanto à velocidade de 
recuperação da atividade global, somadas às turbulências na esfera política (principalmente no Brasil), o mês de abril foi 
de recuperação parcial para grande parte dos ativos de mais risco. As bolsas globais subiram, com destaque para a bolsa 
americana, e por aqui o Ibovespa acompanhou o movimento. Fora isso, os títulos prefixados e os atrelados à inflação 
voltaram a andar no terreno positivo. Já o dólar e o ouro, voltaram a se apreciar, o que demonstra aversão a risco por parte 
dos investidores ainda, que provavelmente compraram tais ativos como proteção para pelo menos uma parcela das 
posições em ações. Nesse ambiente ainda fluido e instável, a maioria dos multimercados teve retornos positivos em abril, 
com destaque para aqueles que vinham com maior alocação de risco em ações já em março e, por consequência, haviam 
sofrido mais. No geral, os principais ganhos vieram de exposição comprada em bolsa local, bolsa americana e em juros 
prefixados. O destaque positivo do portfólio foi o fundo Verde AM X60, enquanto na ponta negativa figurou o fundo Adam 
Macro. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=7934
file:///C:/Users/Samuel/Dropbox/Trabalho/XP/Comentarios%20Mensais/202005/Intranet
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=3563
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=7934
file:///C:/Users/Samuel/Dropbox/Trabalho/XP/Comentarios%20Mensais/202005/Intranet
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=3563
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800640
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Posicionamento 

Selection Multimercado Acesso FIC FIM  

A carteira segue alocada nos fundos Adam Macro, Gripen Advisory, Kapitalo Zeta e Verde AM X60. 

Atribuição de Performance 

Selection Multimercado Plus FIC FIM  

O fundo teve retorno de 4,07% no mês, contra 0,28% do CDI, o que levou o acumulado em 12 meses para 2,93%, contra 
5,17% do índice no mesmo período.  

Apesar da continuidade de grandes incertezas quanto à velocidade de recuperação da atividade global, somadas às 
turbulências na esfera política (principalmente no Brasil), o mês de abril foi de recuperação parcial para grande parte dos 
ativos de mais risco. As bolsas globais subiram, com destaque para a bolsa americana, e por aqui o Ibovespa acompanhou 
o movimento. Fora isso, os títulos prefixados e os atrelados à inflação voltaram a andar no terreno positivo. Já o dólar e o 
ouro, voltaram a se apreciar, o que demonstra aversão a risco por parte dos investidores ainda, que provavelmente 
compraram tais ativos como proteção para pelo menos uma parcela das posições em ações. Nesse ambiente ainda fluido 
e instável, a maioria dos multimercados teve retornos positivos em abril, com destaque para aqueles que vinham com 
maior alocação de risco em ações já em março e, por consequência, haviam sofrido mais. No geral, os principais ganhos 
vieram de exposição comprada em bolsa local, bolsa americana e em juros prefixados. 

Quase todos os fundos da carteira foram muito bem ao longo do mês, com destaques positivos para fundos de estratégia 
long biased (XP Long Biased, Truxt Long Bias e Dahlia Total Return) e o Verde AM X60 (macro). Na ponta negativa figurou 
apenas Adam Macro (macro), com retorno próximo de zero. 

Posicionamento 

Selection Multimercado Plus FIC FIM  

A carteira está alocada principalmente em fundos de estratégia macro (56% PL), além de fundos das classes long biased 
(22% PL) e quantitativos (14% PL). As principais alocações do portfólio são os fundos Absolute Vertex, Truxt Long Bias, 
Dahlia Total Return, Gripen Advisory e Adam Macro.  

Atribuição de Performance 

Selection Multimercado FIC FIM  

O fundo teve retorno de 2,14% no mês, contra 0,28% do CDI, acumulando 0,68% em 12 meses, contra 5,17% do CDI no 
mesmo período. Apesar da continuidade de grandes incertezas quanto à velocidade de recuperação da atividade global, 
somadas às turbulências na esfera política (principalmente no Brasil), o mês de abril foi de recuperação parcial para grande 
parte dos ativos de mais risco. As bolsas globais subiram, com destaque para a bolsa americana, e por aqui o Ibovespa 
acompanhou o movimento. Fora isso, os títulos prefixados e os atrelados à inflação voltaram a andar no terreno positivo. 
Já o dólar e o ouro, voltaram a se apreciar, o que demonstra aversão a risco por parte dos investidores ainda, que 
provavelmente compraram tais ativos como proteção para pelo menos uma parcela das posições em ações. Nesse 
ambiente ainda fluido e instável, a maioria dos multimercados teve retornos positivos em abril, com destaque para aqueles 
que vinham com maior alocação de risco em ações já em março e, por consequência, haviam sofrido mais. No geral, os 
principais ganhos vieram de exposição comprada em bolsa local, bolsa americana e em juros prefixados. 

Os destaques positivos do portfólio foram os fundos Verde AM X60 (macro), JPM Global Income (internacional) e 
Exploritas Alpha Latam (multiestratégia). Na ponta negativa figuraram o Adam Macro e Bahia Marau (ambos de estratégia 
macro), que ficaram próximos de retorno nulo no mês. 

 

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=800568
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800568
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2813
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Posicionamento 

Selection Multimercado FIC FIM  

A carteira está alocada principalmente em fundos de estratégia macro (36% PL), além de fundos das classes 
multiestratégia e arbitragem (23% PL), quantitativos (11% PL), long short (10% PL) e investimento no exterior (5% PL). As 
principais alocações do portfólio são os fundos Verde AM X60, Occam Retorno Absoluto, RPS Total Return e Adam Macro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2813
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III) Renda Variável 

mês de abril foi marcado por uma recuperação parcial dos principais 

índices acionários, após as fortes quedas sofridas no primeiro 

trimestre de 2020. Os mercados se animaram com as grandes 

injeções de recursos anunciadas pelos principais Bancos Centrais ao 

redor do mundo e com a redução do ritmo de contaminação pelo 

covid-19 em alguns países desenvolvidos, o que pode levar a um 

início de flexibilização das medidas de isolamento social e a uma 

consequente retomada da atividade econômica, em tese. 

As principais bolsas globais tiveram altas expressivas durante o mês, 

com destaque para as americanas. O índice NASDAQ subiu 14,4% e 

S&P 500 teve ganhos de 12,7%. 

No Brasil, o Ibovespa seguiu a reboque da animação externa e subiu 10,2% no mês. Apesar disso, as 

preocupações com o tamanho do estrago por conta do covid-19 e o agravamento da crise política não 

permitiram uma recuperação ainda maior. 

Tanto os fundos de ações de estratégia Long Only quanto os Long Biased tiveram bons retornos durante 

o mês. Na média, os fundos da plataforma da XP que fazem parte da categoria Long Only tiveram alta 

de 12,28%. A média dos Long Biased subiu 11,40%. 

No geral, os gestores têm se mostrado cautelosos nas alocações. Apesar da maioria deles estar com 

uma alocação alta, existe uma clara preferência por alguns tipos específicos de papéis, como: 

• Empresas de setores ditos mais defensivos, como o de energia elétrica 

• Empresas que vão sofrer agora, mas que possuem balanço robusto e são dominantes em seus 

setores, podendo ficar ainda mais fortalecidas após essa turbulência 

• Empresas que se beneficiam do atual cenário, como as que possuem boas operações de 

comércio eletrônico 

• Empresas exportadoras que se beneficiam com o câmbio depreciado, como as de commodities 

  

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* 36m milhões 

Absolute Pace Long Biased Advisory FIC FIA 12,04% -19,40% - - - 34,20% -40,34% 173,5  

Absolute Pace Long Biased FIC FIA 12,10% -19,21% 10,65% - - 31,71% -40,33% 159,9  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Absolute Pace Long Biased Advisory FIC FIA  

Os destaques positivos foram: i) Posição comprada no mercado de ações internacional em Facebook, S&P e Google; e ii) 
Posição comprada no mercado de ações local em Banco BTG Pactual, Sulamérica e C&A; iii) Compra do dólar americano; 
e iv) Posição vendida em Vivo e Eztec. Já os destaques negativos foram: (i) Posições relativas entre mineradoras globais; 
e (ii) Posição comprada em inflação implícita como hedge (proteção) para o portfolio. 

Posicionamento 

Absolute Pace Long Biased Advisory FIC FIA  

O fundo está com posição líquida comprada de 82% e bruta de 147%, com elevada diversificação entre empresas, setores 
e geografias. A exposição líquida é dividida entre: (i) 54% bolsa local; (ii) 21% bolsa internacional; (iii) 4% FIIs; e (iv) 3% 
Arbitragem de Eventos. Adicionalmente, aproveitamos algumas oportunidades no mercado de crédito para comprar 2,9% 
em ativos de 7 diferentes emissores 

 

Alaska Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Alaska 70 Icatu Prev FIM 9,19% -16,77% -3,74% - - 31,76% -36,35% 279,3  

Alaska Black 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIM  13,39% -27,92% - - - 65,52% -51,07% 65,0  

Alaska Black 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM 9,16% -19,22% - - - 44,27% -38,32% 21,3  

Alaska Black FIC FIA BDR Nível I 13,61% -61,97% -49,41% -23,88% -2,83% 76,59% -73,36% 1.408,9  

Alaska Black Institucional FIA 14,16% -29,53% -10,92% 1,79% 23,60% 48,65% -51,93% 1.691,9  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800737
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 Institucional FIA  

O fundo Alaska Black Institucional FIA obteve um retorno de 14,16%, superior aos 10,25% do Ibovespa no mesmo período. 
O resultado positivo veio das nossas posições em ações. Cogna foi a principal responsável pela contribuição positiva da 
carteira, após uma queda acentuada no mês anterior. 

Outras contribuições positivas para a carteira vieram de Magazine Luiza, a principal posição do fundo, e de posições em 
empresas com receitas dolarizadas, como Suzano, Klabin e Braskem. 

Posicionamento 

Alaska Black Institucional FIA  

O fundo aproveitou a oscilação de março para adicionar duas novas posições na carteira, duas empresas de atuação 
majoritariamente nacional e que possuem track record reconhecido em seus respectivos setores. Diminuímos nossa 
exposição em empresas de commodities para dar espaço às novas entrantes. Magazine Luiza e Cogna são as duas 
posições mais relevantes do fundo, representando juntas pouco mais de 30% da carteira. 

Atribuição de Performance 

Alaska Black FIC FIA BDR Nível I  

O fundo Alaska Black FIC FIA – BDR Nível I obteve um retorno de 13,61%, superior aos 0,25% do IPCA + 6% e 10,25% do 
Ibovespa no mesmo período. O resultado positivo veio integralmente das nossas posições em ações. Cogna foi a principal 
responsável pela contribuição positiva da carteira, após uma queda acentuada no mês anterior. Outras contribuições 
positivas para a carteira vieram de Magazine Luiza e de posições em empresas com receitas dolarizadas, como Suzano, 
Klabin e Braskem. 

No mês de março voltamos com uma pequena posição vendida no dólar contra o real que resultou em contribuição 
negativa de 0,64% para a carteira.  

Posicionamento 

Alaska Black FIC FIA BDR Nível I  

O fundo aproveitou a oscilação de março para adicionar duas novas posições na carteira, duas empresas de atuação 
majoritariamente nacional e que possuem track record reconhecido em seus respectivos setores. Diminuímos nossa 
exposição em empresas de commodities para dar espaço às novas entrantes. Magazine Luiza e Cogna são as duas 
posições mais relevantes do fundo, representando juntas pouco mais de 30% da carteira. 

O fundo montou uma pequena posição vendida no dólar contra o real, porém ainda não retomou posições no mercado de 
juros. 

 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800576
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800576
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2650
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2650
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Atribuição de Performance 

Alaska 70 Icatu Prev FIM  

O fundo Alaska 70 Icatu Previdenciário FIM obteve um retorno de 9,19%, superior aos 1,31% do benchmark IMA-B. O fundo, 
que possui alocação próxima a 70% em ações e o restante em renda fixa, teve resultado positivo majoritariamente das 
posições em ações. Cogna foi a principal responsável pela contribuição positiva da carteira, após uma queda acentuada 
no mês anterior. Outras contribuições positivas para a carteira vieram de Magazine Luiza, a principal posição do fundo, e 
de posições em empresas com receitas dolarizadas, como Suzano, Klabin e Braskem. 

Posicionamento 

Alaska 70 Icatu Prev FIM  

O fundo aproveitou a oscilação de março para adicionar duas novas posições na carteira, duas empresas de atuação 
majoritariamente nacional e que possuem track record reconhecido em seus respectivos setores. Diminuímos nossa 
exposição em empresas de commodities para dar espaço às novas entrantes. O fundo segue posicionado 
aproximadamente 70% em ações, sendo Magazine Luiza e Cogna as duas posições mais relevantes do fundo. 

 

Alpha Key Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Alpha Key Long Biased II FIC FIM 10,63% -33,60% - - - 61,09% -52,23% 182,0  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Alpha Key Long Biased II FIC FIM  

Em meio a um ambiente ainda de muita incerteza, porém de menor volatilidade, os mercados globais conseguiram reverter 
em Abril parte das duríssimas perdas observadas no primeiro trimestre de 2020 (índice Nasdaq chegou a ficar 
momentaneamente positivo no ano). Dentre os principais fatores que levaram a esta rápida correção destacaram-se: um 
maior entendimento sobre transmissibilidade/letalidade do vírus, resposta fiscal e monetária (principalmente do Fed e do 
Tesouro norte-americano), redução da velocidade de novos casos na Espanha e Itália, inflexão da curva em NY e 
reabertura gradual da economia chinesa.  

Mesmo figurando entre os emergentes com alto índice de reservas internacionais (tanto em termos nominais como 
relativos) e com baixa dependência de funding externo, a moeda brasileira vem apresentando a pior performance do 
mundo desde o começo do ano, até quando comparada a países como Suazilândia, Namíbia, Lesoto, entre outros. Essa 
contaminação por razões particulares também tem sido observada nos índices acionários em moedas locais. 

 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29722458000136
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29722458000136
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800889
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Posicionamento 

Alpha Key Long Biased II FIC FIM  

Como os desdobramentos econômicos e políticos de curto prazo ainda parecem incertos, seguimos com um portfólio 
semelhante a do final de março (bem detalhado no comentário do mês passado) constituído essencialmente de empresas 
que conhecemos bem e, em alguns casos, que temos boa proximidade, fortemente capitalizadas, líderes em seus setores 
e que estão negociando a múltiplos bastante atrativos. Na nossa opinião, esse grupo de companhias tem plena 
capacidade de sobrevivência aliado ao fato de provavelmente enfrentarem um ambiente competitivo bem menos adverso 
ao final da tempestade. 

 

Apex Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Apex Ações 30 FIC FIA 12,50% -32,31% -15,90% -2,40% 9,51% 44,90% -50,39% 601,4  

Apex Infinity Long-Biased FIC FIA 10,75% -26,95% -9,00% 1,93% 11,66% 38,14% -45,64% 13,5  

Apex Long Biased Advisory FIC FIM 10,68% -24,63% - - - 42,54% -43,89% 115,6  

Apex Long Biased FIC FIM 10,69% -25,41% -7,80% 2,36% - 37,62% -44,43% 155,5  

Apex Long Biased Icatu Prev FIM 70 7,51% -18,79% -4,64% - - 26,73% -34,23% 23,5  

Apex Long Biased Icatu Seg Prev FIM 5,02% -16,36% -2,44% 6,65% 11,81% 22,95% -30,37% 152,2  

Apex Long Biased II FIC FIA 10,74% -26,94% -9,57% - - 38,08% -45,57% 15,6  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Apex Long Biased Advisory FIC FIM  

No mês de Abril de 2020, os destaques positivos em termos absolutos foram em Alimentos e Bebidas, Consumo Básico, 
Utilidade Pública e Educação. Os destaques negativos em termos absolutos foram em Bancos, Indústria e Petroquímica. 

Posicionamento 

Apex Long Biased Advisory FIC FIM  

O fundo terminou o mês com uma exposição líquida de 77% e bruta de 155%. A exposição bruta setorial do fundo está 
conforme a seguir: Petróleo, Gás e Bio. 19,60%; Materiais Básicos 15,50%; Bens Industriais 7,70%; Consumo Cíclico 45,20%; 
Consumo Não Cíclico 15,10%; Saúde 6,70%; Financeiro e Outros 25,30%; Tecnologia da Informação 7,20%; 
Telecomunicações 0,10% e Utilidade Pública 12,40%. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800889
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800769
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800769
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Atribuição de Performance 

Apex Long Biased II FIC FIA 

No mês de Abril de 2020, o fundo APEX LONG BIASED II FIC FIA apresentou retorno de +10,74% e o índice Ibovespa +10,25. 
Os destaques positivos em termos absolutos foram em Alimentos e Bebidas, Consumo Básico, Utilidade Pública e 
Educação. Os destaques negativos em termos absolutos foram em Bancos, Indústria e Petroquímica. 

Posicionamento 

Apex Long Biased II FIC FIA 

O fundo terminou o mês com uma exposição líquida de 78% e bruta de 155%. A exposição bruta setorial do fundo está 
conforme a seguir: Petróleo, Gás e Bio. 19,60%; Materiais Básicos 15,50%; Bens Industriais 7,70%; Consumo Cíclico 45,20%; 
Consumo Não Cíclico 15,10%; Saúde 6,70%; Financeiro e Outros 25,30%; Tecnologia da Informação 7,20%; 
Telecomunicações 0,10% e Utilidade Pública 12,40%. 

Atribuição de Performance 

Apex Long Biased Icatu Seg Prev FIM  

No mês de Abril de 2020, o fundo APEX LONG BIASED ICATU SEG PREV FIM apresentou retorno de +5,02% e o CDI +0,28%. 
Os destaques positivos em termos absolutos foram em Alimentos e Bebidas, Consumo Básico, Varejo e Utilidade Pública. 
O destaque negativo em termos absolutos foi em Petroquímica. 

Posicionamento 

Apex Long Biased Icatu Seg Prev FIM  

O fundo terminou o mês com uma exposição líquida de 34% e bruta de 60%. A exposição bruta setorial do fundo está 
conforme a seguir: Petróleo, Gás e Bio. 7,60%; Materiais Básicos 5,40%; Bens Industriais 3,60%; Consumo Cíclico 17,20%; 
Consumo Não Cíclico 7,00%; Saúde 3,10%; Financeiro e Outros 7,40%; Tecnologia da Informação 3,30%; e Utilidade Pública 
5,70%. 

Atribuição de Performance 

Apex Long Biased Icatu Prev FIM 70  

No mês de Abril de 2020, o fundo APEX LONG BIASED ICATU PREV FIM 70 apresentou retorno de +7,51% e o CDI +0,28%. 
Os destaques positivos em termos absolutos foram em Alimentos e Bebidas, Consumo Básico, Varejo e Utilidade Pública. 
Os destaques negativos em termos absolutos foram em Indústria e Petroquímica. 

Posicionamento 

Apex Long Biased Icatu Prev FIM 70  

O fundo terminou o mês com uma exposição líquida de 50% e bruta de 89%. A exposição bruta setorial do fundo está 
conforme a seguir: Petróleo, Gás e Bio. 11,10%; Materiais Básicos 8,00%; Bens Industriais 5,30%; Consumo Cíclico 25,40%; 
Consumo Não Cíclico 10,30%; Saúde 4,60%; Financeiro e Outros 11,00%; Tecnologia da Informação 4,80%; 
Telecomunicações 0,10% e Utilidade Pública 8,50%. 

 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/20814969000103
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/20814969000103
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29732909000116
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29732909000116
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Atribuição de Performance 

Apex Long Biased FIC FIM  

No mês de Abril de 2020, o fundo APEX LONG BIASED FIC FIM apresentou retorno de +10,69% e o índice Ibovespa +10,25%. 
Os destaques positivos em termos absolutos foram em Alimentos e Bebidas, Consumo Básico, Utilidade Pública e 
Educação. Os destaques negativos em termos absolutos foram em Bancos, Indústria e Petroquímica. 

Posicionamento 

Apex Long Biased FIC FIM  

O fundo terminou o mês com uma exposição líquida de 77% e bruta de 155%. A exposição bruta setorial do fundo está 
conforme a seguir: Petróleo, Gás e Bio. 19,60%; Materiais Básicos 15,50%; Bens Industriais 7,70%; Consumo Cíclico 45,20%; 
Consumo Não Cíclico 15,10%; Saúde 6,70%; Financeiro e Outros 25,30%; Tecnologia da Informação 7,20%; 
Telecomunicações 0,10%; Utilidade Pública 12,40% e ETF 0,00%. 

Atribuição de Performance 

Apex Infinity Long-Biased FIC FIA  

No mês de Abril de 2020, o fundo APEX INFINITY LONG-BIASED FIC FIA apresentou retorno de +10,75% e o índice Ibovespa 
+10,25%. Os destaques positivos em termos absolutos foram em Alimentos e Bebidas, Consumo Básico, Utilidade Pública 
e Educação. Os destaques negativos em termos absolutos foram em Bancos, Indústria e Petroquímica. 

Posicionamento 

Apex Infinity Long-Biased FIC FIA  

O fundo terminou o mês com uma exposição líquida de 78% e bruta de 155%. A exposição bruta setorial do fundo está 
conforme a seguir: Petróleo, Gás e Bio. 19,60%; Materiais Básicos 15,50%; Bens Industriais 7,70%; Consumo Cíclico 45,20%; 
Consumo Não Cíclico 15,10%; Saúde 6,70%; Financeiro e Outros 25,30%; Tecnologia da Informação 7,20%; 
Telecomunicações 0,10% e Utilidade Pública 12,40%. 

Atribuição de Performance 

Apex Ações 30 FIC FIA  

No mês de Abril de 2020, o fundo APEX AÇÕES teve retorno de +12,5% e o índice Bovespa +10,25%. Os destaques positivos 
em termos absolutos foram em Consumo Básico, Varejo, Alimentos e Bebidas e Serviços Financeiros. Não houve destaque 
negativo em termos absolutos. Em termos relativos em relação ao índice Bovespa, os Destaques Positivos e Negativos 
foram: Positivos em Consumo Básico, Alimentos e Bebidas, Educação e Serviços Financeiros. Negativos em Papel e 
Celulose, Indústria, Bancos e Varejo.  A exposição líquida está em 92% do PL e as 15 maiores posições representavam 
70% do PL no final do mês. 

Posicionamento 

Apex Ações 30 FIC FIA  

 A exposição setorial do fundo está conforme a seguir: Materiais Básicos 14,50%; Bens Industriais 7,10%; Consumo Cíclico 
27,70%; Consumo Não Cíclico 12,90%; Saúde 7,00%; Financeiro e Outros 10,50%; Tecnologia da Informação 1,90% e 
Utilidade Pública 10,10%. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800524
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800524
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=6799
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=6799
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=6787
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=6787
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ARX Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

ARX Income FIA 12,27% -25,61% -4,70% 4,24% 14,12% 40,51% -44,47% 564,6  

ARX Income Icatu Prev FIM 6,15% -11,53% 3,77% 7,67% 11,82% 17,96% -22,97% 190,3  

Arx Income100 XP Seg Prev FICFIA - - - - - - - - 

ARX Long Term FIC FIA 16,29% -29,86% -11,01% 1,47% 8,41% 43,68% -47,93% 74,8  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

ARX Income FIA  | ARX Income Icatu Prev FIM  | Arx Income100 XP Seg Prev FICFIA  

Os maiores impactos positivos para o fundo foram Marfrig, B2W e Petrobras, enquanto os maiores detratores de retorno 
foram Vivo ON, Santos Brasil e Embraer. A ação da B2W teve a indicação de um resultado ainda forte, mesmo após o 
agravamento da crise do novo coronavírus no Brasil que, diante das medidas de isolamento social, teve um bom 
incremento das vendas on-line. Há ainda uma avaliação que esse movimento de aumento do e-commerce é um processo 
estrutural, que deve permanecer em voga mesmo no fim da pandemia. A boa performance da Marfrig foi impulsionada 
pelo spread entre o preço do “beef” e do gado, que subiu muito nos EUA, pela ordem do presidente dos EUA, Donald Trump, 
de deixar os frigoríficos abertos por serem bens de primeira necessidade para evitar escassez de alimentos no país e pela 
melhora no mix das unidades da América do Sul, com uma maior participação das exportações - volta da China e 
incremento de exportações para os EUA. Por fim, a Embraer sofreu tanto com os efeitos da pandemia sobre o setor de 
aviação global e quanto pelo cancelamento por parte da Boeing do processo de fusão com a companhia brasileira. 

Posicionamento 

ARX Income FIA  | ARX Income Icatu Prev FIM  | Arx Income100 XP Seg Prev FICFIA  

As maiores exposições do fundo estão nos setores de varejo, energia elétrica, siderurgia e mineração e bancos. 

Atribuição de Performance 

ARX Long Term FIC FIA  

As principais contribuições para o resultado vieram de Petrobrás e Magazine Luiza, enquanto a perda mais relevante foi 
Hering. Com o acordo dos maiores produtores de petróleo, em reduzir produção a partir do mês de maio, o preço da 
commodity começou a recuperar parte da perda de março, afetando positivamente as ações da Petrobrás no mês. O 
fechamento das lojas físicas na tentativa de conter a disseminação do coronavírus está ajudando a tendência que já existia 
de aumento de penetração do varejo online, que deve ser acelerada nos próximos anos, e essa percepção influenciou 
positivamente as ações do segmento de comércio eletrônico, entre elas a Magazine Luiza. Dado que o Brasil é um país 
continental e com muitas diferenças regionais, acreditamos que o modelo de omnicanalidade, com fusão de varejo online 
e lojas físicas, será um grande diferencial da empresa. Do lado das perdas, o varejo de lojas físicas vem sofrendo por conta 
do fechamento temporário de lojas, e como a Hering tem parte relevante de suas vendas vindas de franquias e 
multimarcas, que são dois segmentos de maior complexidade de gestão, provavelmente sofrerão de maneira mais 
relevante nesse período.  

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=75
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/3879361000148
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/34461754000160
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=75
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/3879361000148
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/34461754000160
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2938
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Posicionamento 

ARX Long Term FIC FIA  

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* 36m milhões 

Athena Icatu Prev FIM 70 9,63% -22,62% -2,80% - - 29,37% -36,64% 228,6  

Athena Total Return FIC FIA 13,20% -28,94% -4,59% 4,48% 8,32% 41,37% -46,74% 180,1  

Athena Total Return II FIC FIA 13,28% -30,21% -1,32% 6,19% 9,81% 43,25% -48,27% 294,1  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Athena Icatu Prev FIM 70  | Athena Total Return FIC FIA  | Athena Total Return II FIC FIA  

Todos os setores contribuíram positivamente no mês, com destaque para Consumo/Varejo e Logística. Esses mesmos 
setores estiveram entre os que mais sofreram em março, quando comentamos que os preços respondiam principalmente 
ao quanto cada um é afetado pela quarentena, sem considerar outros fatores importantíssimos como alavancagem ou 
margem. Essa distorção teve uma correção em abril, mas não a ponto de mudar nossa visão mais ampla de que as 
principais oportunidades ocorrem em setores onde há pouca visibilidade de curto prazo. Importante ressaltar que essa 
visão não decorre de uma opinião otimista quanto a retomada dos negócios, mas de valuations tão baixos que permitem 
bons retornos em cenários conservadores, com uma alta margem de segurança. Especialmente em setores com baixa 
dívida e margem elevada, como Shoppings por exemplo, o peso de 2 anos de resultado dentro do valor do ativo é bem 
menor do que a variação que sofreram em suas ações. 

Posicionamento 

Athena Icatu Prev FIM 70  | Athena Total Return FIC FIA  | Athena Total Return II FIC FIA  

Estamos posicionados primeiramente em empresas que não possuem risco de solvência caso a quarentena e seus efeitos 
sejam piores que o esperado. Atendendo tal exigência, o próximo critério é o tamanho da distorção que enxergamos entre 
valuation atual e o valuation quando a empresa é analisada sem um foco exclusivo em o quanto ela é prejudicada pela 
quarentena. Essas oportunidades têm sido encontradas principalmente em Consumo/Varejo, Logística e Shopping 
Centers. Além desses setores, também temos posições relevantes no setor de energia elétrica. A carteira do fundo tem 
respondido principalmente a mudanças no valuation relativo entre os ativos, com a visão geral tendo mudado pouco no 
mês. 

Algumas das principais posições atualmente: CESP, JPSA, NTCO e ALPA.  

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2938
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29045319000115
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=7047
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2693
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29045319000115
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=7047
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2693
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AZ Quest 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

AZ Quest Ações FIC FIA 11,36% -31,54% -16,84% -3,73% 9,08% 43,77% -48,93% 699,7  

AZ Quest Small Mid Caps FIC FIA 11,39% -30,61% -0,36% 6,68% 16,84% 44,86% -49,66% 1.013,5  

AZ Quest TOP Long Biased FIC FIA 10,40% -31,12% -9,02% 4,09% 14,01% 43,11% -49,07% 984,4  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 

Atribuição de Performance 

AZ Quest Ações FIC FIA  

Abril foi um mês de recuperação nas bolsas de todo o mundo, impulsionadas pelos estímulos monetários e fiscais 
implementados nas principais economias do mundo. Diante do alto grau de incerteza em relação à dinâmica da epidemia 
e da magnitude dos impactos da recessão nos resultados das empresa, temos mantido uma postura conservadora, com 
maior exposição a empresas com fundamentos sólidos, com modelos de negócio menos sensíveis às medidas de 
restrição de circulação, como nos setores de utilidades públicas, alimentos, consumo básico e varejo online. Também 
aumentamos a exposição ao grupo cíclico global. O AZ Quest Ações fechou o mês em forte alta (+11,36%), em linha com 
o Ibovespa, tendo as maiores contribuições nos setores de Varejo (+7,94%), Proteínas (+1,29%), Utilidades Públicas 
(+0,56%) e Bancos (+0,49%). As maiores detrações vieram dos setores de Bens de Consumo (-0,07%) e Educação (-0,02%). 

Posicionamento 

AZ Quest Ações FIC FIA  

Ao longo do mês, aumentamos no Fundo a exposição nos grupos de cíclicos domésticos, com destaque para o setor de 
Varejo, e em cíclicos globais, como Proteínas e Petróleo e Petroquímica. O AZ Quest Ações segue com as maiores 
posições nos setores ligados à retomada do crescimento local - Varejo, Bancos, Serviços Financeiros e Utilidades Públicas 
(Rodovias, Saneamento e Elétricas), bem como em Mineração e Proteínas. 

Atribuição de Performance 

AZ Quest Small Mid Caps FIC FIA  

Abril foi um mês de recuperação nas bolsas de todo o mundo, impulsionadas pelos estímulos monetários e fiscais 
implementados nas principais economias do mundo. Diante do alto grau de incerteza em relação à dinâmica da epidemia 
e da magnitude dos impactos da recessão nos resultados das empresa, temos mantido uma postura conservadora, com 
maior exposição a empresas com fundamentos sólidos, com modelos de negócio menos sensíveis às medidas de 
restrição de circulação, como nos setores de utilidades públicas, alimentos, consumo básico e varejo online. Também 
aumentamos a exposição ao grupo cíclico global, em especial, nos setores de mineração e proteínas. O AZ Quest Small 
fechou o mês em forte alta (+11,39%), em linha com o índice SMLL, tendo as maiores contribuições nos setores de Varejo 
(+7,01%), Proteínas (+1,89%), Bancos (+1,20%), Utilidades Públicas (+1,16%) e Healthcare (+1,01%). As maiores detrações 
vieram dos setores de Real Estate (-0,34%), Bens de Consumo (-0,30%) e Transporte e Logística (-0,25%). 

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=1633
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2402
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Posicionamento 

AZ Quest Small Mid Caps FIC FIA  

Ao longo do mês, aumentamos no Fundo a exposição em cíclicos globais, como Proteínas e Mineração, e em Elétricas, ao 
passo que reduzimos a exposição em Varejo e Bens de Consumo. O AZ Quest Small Caps segue com as maiores posições 
nos setores ligados à retomada do crescimento local - Varejo, Utilidades Públicas (Rodovias, Saneamento e Elétricas) e 
Bancos, bem como nos cíclicos globais Mineração e Proteínas. 

Atribuição de Performance 

AZ Quest TOP Long Biased FIC FIA  

Abril foi um mês de recuperação nas bolsas de todo o mundo, impulsionadas pelos estímulos monetários e fiscais 
implementados nas principais economias do mundo. Diante do alto grau de incerteza em relação à dinâmica da epidemia 
e da magnitude dos impactos da recessão nos resultados das empresa, temos mantido uma postura conservadora, com 
maior exposição a empresas com fundamentos sólidos, com modelos de negócio menos sensíveis às medidas de 
restrição de circulação, como nos setores de utilidades públicas, alimentos, consumo básico e varejo online. Também 
aumentamos a exposição ao grupo cíclico global, em especial, nos setores de mineração e proteínas. O AZ Quest Top 
Long Biased fechou o mês em forte alta (+10,40%), em linha com o índice IBX, tendo as maiores contribuições nos setores 
de Varejo (+6,65%), Bancos e Serviços Financeiros (+1,34%), Utilidades Públicas (+1,16%) e Proteínas (+0,91%). As maiores 
detrações vieram dos setores de Educação (-0,58%), Real Estate (-0,40%) e Bens de Consumo (-0,31%). 

Posicionamento 

AZ Quest TOP Long Biased FIC FIA  

Ao longo do mês, aumentamos no Fundo a exposição em cíclicos globais, como Proteínas e Mineração, bem como setores 
domésticos como Elétricas e Telecom. O AZ Quest Top Long Biased segue com as maiores posições nos setores ligados 
à retomada do crescimento local - Varejo, Bancos, Serviços Financeiros e Utilidades Públicas (Rodovias, Saneamento e 
Elétricas), bem como nos cíclicos globais Mineração e Proteínas. 

 

Bahia Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Bahia AM Long Biased FIC FIM 8,59% -28,58% -14,78% -1,98% 6,99% 39,30% -44,13% 657,3  

Bahia AM Long Biased II Advisory FIC FIM - - - - - - - - 

Bahia AM Valuation FIC FIA 10,36% -29,49% -12,76% -1,14% 9,36% 43,00% -46,77% 853,1  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 

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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Atribuição de Performance 

Bahia AM Long Biased FIC FIM  | Bahia AM Long Biased II Advisory FIC FIM  

As contribuições positivas ficaram concentradas no setor de Varejo Online. O movimento secular de ganho de share sobre 
as vendas do varejo físico vem se intensificando nesse momento de isolamento social e as empresas estão se mostrando 
cada vez mais preparadas para absorver essa demanda. A expansão do marketplace e a integração do estoque das lojas 
físicas de terceiros com as plataformas online são as principais frentes nessa consolidação do setor. As principais 
contribuições negativas ficaram por conta de posições nos setores de Mineração e Bancos. Vale, embora tenha tido um 
retorno positivo no mês, acabou underperformando o mercado. Uma das possíveis razões para esse movimento pode ter 
sido a rotação de setores de commodities para setores domésticos, já que a Vale vem tendo uma performance muito 
positiva desde o início da crise do Coronavírus. O Banco do Brasil teve uma performance negativa puxada pelos pares 
locais e americanos que divulgaram os resultados do primeiro trimestre já em abril. Os resultados chamam a atenção pela 
piora da inadimplência em março e pelo tamanho das provisões feitas pelos bancos em antecipação ao período de 
isolamento social. 

Posicionamento 

Bahia AM Long Biased FIC FIM  | Bahia AM Long Biased II Advisory FIC FIM  

Após um período de mais de um mês com medidas restritivas de locomoção e de isolamento social em vigor, alguns 
países começaram a traçar os próximos passos e condições necessárias para a volta, mesmo que parcial, das atividades. 
No Brasil, certos acontecimentos recentes, marcados pelas trocas ministeriais, trazem à tona a fragilidade política e fiscal 
do país e evidenciam o constante embate entre executivo e legislativo. Neste contexto, 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 alocações estão hoje nos setores de Mineração, Utilities, Varejo Online e em Bolsa Americana. A 
maior posição vendida está concentrada no setor de Consumo Básico. 

Atribuição de Performance 

Bahia AM Valuation FIC FIA  

As contribuições positivas ficaram concentradas no setor de Varejo Online. O movimento secular de ganho de share sobre 
as vendas do varejo físico vem se intensificando nesse momento de isolamento social e as empresas estão se mostrando 
cada vez mais preparadas para absorver essa demanda. A expansão do marketplace e a integração do estoque das lojas 
físicas de terceiros com as plataformas online são as principais frentes nessa consolidação do setor. As principais 
contribuições negativas ficaram por conta de posições nos setores de Mineração e Bancos. Vale, embora tenha tido um 
retorno positivo no mês, acabou underperformando o mercado. Uma das possíveis razões para esse movimento pode ter 
sido a rotação de setores de commodities para setores domésticos, já que a Vale vem tendo uma performance muito 
positiva desde o início da crise do Coronavírus. O Banco do Brasil teve uma performance negativa puxada pelos pares 
locais e americanos que divulgaram os resultados do primeiro trimestre já em abril. Os resultados chamam a atenção pela 
piora da inadimplência em março e pelo tamanho das provisões feitas pelos bancos em antecipação ao período de 
isolamento social. 

Posicionamento 

Bahia AM Valuation FIC FIA  

Após um período de mais de um mês com medidas restritivas de locomoção e de isolamento social em vigor, alguns 
países começaram a traçar os próximos passos e condições necessárias para a volta, mesmo que parcial, das atividades. 
No Brasil, certos acontecimentos recentes, marcados pelas trocas ministeriais, trazem à tona a fragilidade política e fiscal 
do país e evidenciam o constante embate entre executivo e legislativo. Neste contexto, 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 alocações estão hoje nos setores de Mineração, Utilities e Varejo Online. 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800556
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800945
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800556
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800945
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=3932
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BNP Paribas Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

BNP Paribas Action FIC FIA 10,92% -28,05% -12,03% 1,15% 4,61% 38,86% -45,29% 235,3  

BNP Paribas Small Caps FIA 13,44% -35,54% -6,97% -0,25% 7,77% 44,95% -52,17% 527,4  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

BNP Paribas Action FIC FIA  

O fundo BNP Action apresentou uma performance positiva de +11,11%, acima do benchmark em 0.86%. 

Nos acreditamos que os temas de qualidade funcionaram bem esse mes.  Sao negocios cuja receita seria menos afetada 
do que as demais empresas do Brasil. Os papeis de Magazine Luiza, Tots, Marfrig, Intermedica e Yduqs performaram 
acima da performance do Ibovespa de 10.3 %. 

Por outro lado, o que prejudicou a performance do fundo vs o Ibovespa foram os papeis que nos nao tínhamos. Esses 
papeis foram melhor do que o indice nesse mes de alta. Nos nao tinhamos Lojas Americanas, BTOW3, Hapvida, COGN3 e 
CSN. 

Posicionamento 

BNP Paribas Action FIC FIA  

Continuamos a acreditar que algumas empresas tendem a se sair melhor comparativamente as demais. Alguns setores 
deverão ser beneficiados porque as tendências que estavam em curso devem acelerar. Por exemplo: maior utilização ou 
consolidação de comercio eletronico, techfin, servicos financeiros e plano de saude.     

Atribuição de Performance 

BNP Paribas Small Caps FIA  

O fundo BNP Small Caps apresentou uma performance positiva de +13,44% acima do benchmark em quase 3%. As 
principais contribuições para a melhor performance do fundo foram nos setores de aluguel de veículos (Movida, 
Locamerica e Localiza – iniciamos o mês com uma maior posição nas duas primeiras e depois preferimos alocar na última 
depois de uma forte performance das outras, gostamos bastante da estratégia da Localiza e a qualidade da empresa) e 
bancos (Pactual e Banco Pan). Além de pequenas contribuições do setor de infraestrutura (Mills) e consumo discricionário 
(Magazine Luiza e Via Varejo).  

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2418
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2418
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2377
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Posicionamento 

BNP Paribas Small Caps FIA  

Dado o ajuste recente dos mercados, decidimos tomar uma postura mais cautelosa. Devido a inúmeras incertezas com 
relação ao lucro das empresas e falta de clareza do fiscal brasileiro, só ficaremos mais tranquilo em tomar uma postura 
mais agressiva com notícias positivas de medicamentos (para ter um retorno econômico menos incerto) ou de estrutural 
(fiscal em trajetória benigna). 

Dito isso, preferimos concentrar nossa carteira em ativos mais defensivos intra-setorialmente (por exemplo, privilegiando 
empresas de qualidade. Exemplo no setor de Utilidade Pública – CPFL e Engie Brasil vs empresas com preços as ações 
voláteis como Light e Eneva). Além de adicionar posições em setores exportadores e de telecomunicações.  

 

Bradesco Asset 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Bradesco Asset FIC FIA Crescimento 16,82% -25,75% - - - 53,19% -46,01% 9,3  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Bradesco Asset FIC FIA Crescimento  

O fundo Bradesco Asset FIC FIA Crescimento teve performance positiva e acima do Ibovespa. As alocações nos setores 
de Varejo voltado a e-commerce, Alimentos & Agronegocio, Serviços Públicos e Consumo colaboram positivamente. Nesta 
mesma linha destacamos as exposições em Minerva, SulAmérica e Lojas Americanas, como agregadoras de resultado. 
Por outro lado, as alocações nos setores de Shoppings & Properties, Bancos e Transportes & Concessões, foram 
destaques negativos de performance. Aumentamos a exposição em empresas do setor de Saúde e Varejo, neste caso em 
especial considerando novos hábitos de consumo e em empresas do setor de frigoríficos. 

Posicionamento 

Bradesco Asset FIC FIA Crescimento  

Em função da maior incerteza do momento continuamos privilegiando a exposição em empresas com menor alvancagem 
e maior capacidade de continuar gerando resultados neste cenário de maior adversidade. As maiores alocações estão 
nos setores de Serviços Públicos, Varejo e Saúde. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2377
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800869
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Brasil Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Brasil Capital 100 XP Seg Advisory FIC FIA - - - - - - - - 

Brasil Capital 30 Advisory FIC FIA - - - - - - - - 

Brasil Capital 30 FIC FIA 12,36% -33,85% -9,64% 5,25% 11,93% 46,74% -51,14% 575,3  

Brasil Capital 70 XP Seg Advisory Prev FIM 8,43% -22,85% - - - 34,44% -36,55% 75,5  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 

Atribuição de Performance 

Brasil Capital 100 XP Seg Advisory FIC FIA  | Brasil Capital 30 Advisory FIC FIA  | Brasil Capital 30 FIC FIA  | Brasil 
Capital 70 XP Seg Advisory Prev FIM  

As principais contribuições positivas do mês de abril foram os setores de saúde/educação e varejo. Fizemos algumas 
alterações no portfólio, aumentando posição em setores como saúde, varejo eletrônico e mineração, e reduzindo alocação 
no setor de Petróleo/Energia. Procuramos ter um portfólio equilibrado, com maior peso para empresas dos setores 
classificados como “serviços essenciais”, formado por empresas geradoras de caixa, líderes de mercado, previsíveis, com 
baixo endividamento, vantagens competitivas estruturais e, em sua maioria, ligadas a setores como infraestrutura, saúde, 
educação e utilidades públicas. 

Posicionamento 

Brasil Capital 100 XP Seg Advisory FIC FIA  | Brasil Capital 30 Advisory FIC FIA  | Brasil Capital 30 FIC FIA  | Brasil 
Capital 70 XP Seg Advisory Prev FIM  

Ao longo de abril aprofundamos ainda mais nossas conversas com as companhias do portfólio para termos uma visão 
mais precisa do impacto a médio e longo prazos do Covid-19 na estratégia e nos resultados das empresas investidas. Em 
primeiro lugar, era fundamental entender se alguma companhia poderia ter problema de liquidez em um cenário de 
escassez de crédito somado à paralização de geração de receita por um período de até 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.   
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BTG Pactual 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

BTG Pactual Absoluto FIC FIA 18,97% -21,76% -3,49% 7,68% 12,47% 43,12% -44,89% 1.019,0  

BTG Pactual Absoluto Institucional FIC FIA 16,50% -24,62% -3,08% 7,91% 14,07% 44,16% -45,47% 1.601,7  

BTG Pactual Dividendos FIC FIA 8,70% -25,61% -7,03% 1,60% 6,65% 38,33% -41,33% 72,5  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

BTG Pactual Dividendos FIC FIA  

Os destaques do mês foram São Martinho (+29,2%), MRV (+23,8%) e Cesp (+13,0%). Com relação a São Martinho, a 
performance da ação refletiu uma recuperação dos preços de açúcar (+4,5%) e petróleo (16,5%) em Reais. Adicionalmente, 
a empresa se encontra com praticamente 70% da sua produção de açúcar para o ano protegida a preços bem atrativos e 
pode usar sua capacidade de estocagem de 2/3 de sua produção para carregar etanol para entressafra, quando os preços 
de petróleo devem estar em níveis superiores ao atual. No caso da MRV, a empresa reportou os dados pré-operacionais 
do 1T20 com destaque para o forte volume de vendas que surpreendeu o mercado. Além disso, a companhia segue 
observando uma forte demanda por seus produtos apesar da crise. Por fim, a Cesp se recuperou parcialmente das perdas 
sofridas no mês anterior. Parte da performance foi o entendimento por parte do mercado de que os resultados da 
companhia devem ser muito pouco impactados pela crise do Covid-19. Adicionalmente, a companhia reportou seus 
resultados do 1Q20, mostrando boa disciplina de custos e uma alocação de energia positiva ao longo do ano. 

Posicionamento 

BTG Pactual Dividendos FIC FIA  

Os destaques do mês foram São Martinho (+29,2%), MRV (+23,8%) e Cesp (+13,0%). 

Atribuição de Performance 

BTG Pactual Absoluto FIC FIA  | BTG Pactual Absoluto Institucional FIC FIA  

Os destaques do mês foram MGLU3 (+27,5%), NTCO3 (+38,0%) e LAME4 (+38,2%). No caso da MGLU3, a forte 
performance da ação no mês bem como sua resiliência ao longo do ano (+4,3% vs. -30,4% do Ibov) reflete o 
reconhecimento do mercado com o posicionamento competitivo da empresa diante da pandemia do Covid-19, devido à 
sua alta exposição ao comércio eletrônico. A expectativa de uma aceleração da penetração do canal online no varejo 
reforça a perspectiva de que a empresa deve acelerar ganhos de participação de mercado e sair mais fortalecida da crise. 
Com relação a LAME4, a manutenção de grande parte de suas lojas abertas garantiu alguma resiliência para suas 
operações vis-à-vis outros varejistas e contribuiu para uma vantagem competitiva relevante para sua subsidiária de e-
commerce, a B2W, durante a crise possibilitando a aceleração da interoperabilidade entre os canais físico e online do 
grupo. Por fim, NTCO3 recuperou parte da realização do mês anterior em virtude de uma ruptura menor que o esperado 
do canal de venda direta e a dissipação de algumas preocupações com relação à alavancagem bruta da empresa 
devidamente endereçada por seus executivos ao longo do último mês. 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2308
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Posicionamento 

BTG Pactual Absoluto FIC FIA  | BTG Pactual Absoluto Institucional FIC FIA  

O fundo apresentou uma valorização consideravelmente superior ao Ibovespa no mês. Conforme abordamos no 
comentário de março, procuramos aproveitar a queda homogênea do mercado para concentrar o portfólio nos ativos de 
maior qualidade, o que nos permitiu colher resultados superiores já em abril. . Nesse sentido, os destaques do mês foram 
Magazine Luiza (+27,5%), Natura (+38,0%) e Lojas Americanas (+38,2%). 

 

Canvas Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Canvas Dakar Long Bias FIC FIM 9,07% -31,67% -13,23% 3,51% - 37,89% -46,31% 21,4  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 

Atribuição de Performance 

Canvas Dakar Long Bias FIC FIM  

O Dakar teve ganho de 9.1% no mês de abril: 

As posições direcionais em bolsa geraram resultado positivo (6.3%), principalmente setor de alimentos, petróleo, 
mineração e varejo. As posições long short geraram resultado positivo (0.1%). Por outro lado, as posições de hedge 
geraram resultado negativo (-0.5%). 

Posicionamento 

Canvas Dakar Long Bias FIC FIM  

 O Fundo segue com posições compradas no setor de bancos, utilidades públicas e varejo discricionário. O Fundo tem 
posições vendidas como hedge no setor agronegócio/biocombustíveis, educação e papel/celulose. 
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Claritas Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Claritas Valor Feeder FIA 15,95% -25,30% -4,65% 4,58% 13,27% 42,14% -45,72% 158,5  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Claritas Valor Feeder FIA  

Destaques positivos para Minerva, que apresentou bons resultados para o primeiro trimestre. O câmbio favorável e a alta 
nos preços da carne in natura, sustentada pelo desequilíbrio entre oferta e demanda nos mercados internacionais, 
sobretudo na Ásia, após o surto da Febre Suína Africana, mais do que compensou os menores volumes. Nossa posição 
em B2W também contribuiu positivamente. No mês, com o país em quarentena, o tema sobre e-commerce ganhou tração. 
Por outro lado, nossa posição em Itaú foi um dos destaques negativos no mês. A ação ficou pressionada pela incerteza 
acerca dos impactos da crise gerada pelo coronavírus (Covid-19) sobre os resultados dos bancos ao longo do ano, com 
aumento de inadimplência nas carteiras de crédito, sobretudo de pequenas e médias empresas e de pessoas físicas. Além 
disso, discussões sobre um potencial aumento da alíquota de contribuição social sobre lucro líquido, que entendemos ter 
pouca probabilidade de aprovação, acabou pesando neste momento em que os bancos precisam fortalecer seus 
balanços. 

Posicionamento 

Claritas Valor Feeder FIA  

O mês de abril foi marcado pelo fim do processo de desalavancagem dos investidores, com uma maior aderência aos 
fundamentos e uma maior funcionalidade dos mercados, neste contexto observamos uma recuperação do Ibovespa que 
subiu 10,25%. Entretanto, apesar de uma recuperação dos excessos do mês anterior, os cenários interno e externo 
permanecem muito incertos. Neste ambiente, estamos nos posicionando de forma defensiva, com baixa exposição bruta 
e líquida e uma baixa utilização do orçamento de risco do fundo. 
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Constellation Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Constellation Icatu 70 Prev FIM 8,95% -13,89% 1,73% - - 27,37% -31,13% 211,5  

Constellation Institucional Advisory FIC FIA - - - 11,92% 17,52% - - - 

Constellation Institucional FIC FIA 14,25% -22,68% 4,18% 11,60% 17,30% 43,15% -44,57% 628,3  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Constellation Icatu 70 Prev FIM  | Constellation Institucional Advisory FIC FIA  | Constellation Institucional 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 de alta volatilidade 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 Institucional Advisory FIC FIA  | Constellation Institucional FIC 
FIA  

Poucas alterações no portfólio foram feitas desde o início da crise 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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https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/30178912000119
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800897
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2902
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2902


 
 
 

171 

   Maio 2020 

Dahlia Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Dahlia 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM 7,00% -8,07% 13,70% - - 17,07% -21,61% 282,6  

Dahlia Institucional Advisory FIC FIA 11,10% -25,82% - - - 43,81% -43,36% 59,3  

Dahlia Institucional FIC FIA 11,23% -26,39% - - - 41,31% -44,22% 196,1  

Dahlia Total Return Advisory FIC FIM 9,73% -7,94% - - - 21,35% -23,13% 787,9  

Dahlia Total Return FIC FIM 9,86% -8,36% 12,55% - - 18,57% -23,58% 1.064,3  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Dahlia 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM  

Vimos em abril uma das recuperações mais rápidas do mercado, após a forte queda de março. Acreditamos que a 
combinação do pico de casos e mortes do COVID-19 e uma rápida reação dos governos pelo mundo sinalizaram que os 
impactos humanitário e econômico podem ser minimizados. Desde a última semana de março, aumentamos a nossa 
exposição a risco do fundo, comprando mais ações no Brasil e nos EUA, mas mantendo nossas proteções em dólar e 
ouro. Em abril, o fundo foi positivamente impactado pela alta das bolsas, ao mesmo tempo em que o real se desvalorizou 
e o ouro subiu. 

Posicionamento 

Dahlia 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM  | Dahlia Total Return Advisory FIC FIM  | Dahlia Total Return FIC FIM  

O fundo está com um nível de risco um pouco acima do neutro, por considerarmos os níveis de preços dos ativos 
atraentes. Ainda vemos riscos no cenário, como uma desaceleração mais forte que a esperada na economia e uma 
eventual segunda onda de casos. Porém, a rápida resposta dos governos e bancos centrais deve minimizar esses 
impactos. Seguimos com posições compradas em ações (Brasil e EUA), dólar, NTNB e ouro. 

Atribuição de Performance 

Dahlia Total Return Advisory FIC FIM  | Dahlia Total Return FIC FIM  

Vimos em abril uma das recuperações mais rápidas do mercado, após a forte queda de março. Acreditamos que a 
combinação do pico de casos e mortes do COVID-19 e uma rápida reação dos governos pelo mundo sinalizaram que os 
impactos humanitário e econômico podem ser minimizados. Desde a última semana de março, aumentamos a nossa 
exposição a risco do fundo, comprando mais ações no Brasil e nos EUA, mas mantendo nossas proteções em dólar e 
ouro. Em abril, o fundo foi positivamente impactado pela alta das bolsas, ao mesmo tempo em que o real se desvalorizou 
e o ouro subiu. 
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Atribuição de Performance 

Dahlia Institucional Advisory FIC FIA  

Vimos em abril uma das recuperações mais rápidas do mercado, após a forte queda de março. Acreditamos que a 
combinação do pico de casos e mortes do COVID-19 e uma rápida reação dos governos pelo mundo sinalizaram que os 
impactos humanitário e econômico podem ser minimizados. Desde a última semana de março, aumentamos a nossa 
exposição a setores que haviam sido mais impactados negativamente por conta da quarentena, apesar de mantermos 
posições em setores que se beneficiam da desvalorização do real. 

Posicionamento 

Dahlia Institucional Advisory FIC FIA  

Mantemos nosso portfolio balanceado, focado em quatro temas principais em empresas com baixo ou nulo 
endividamento em moeda estrangeira: 1) juros baixos (como o setor de energia elétrica), 2) empresas que são líderes de 
mercado e com bons gestores, 3) empresas de tecnologia, que podem ter um impacto minimizado na crise, e 4) 
exportadoras ou empresas com ativos no exterior.  

 

Equitas Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Equitas Selection FIC FIA 8,19% -37,18% -8,17% 8,46% 13,63% 46,04% -50,47% 2.708,3  

Equitas Selection Institucional FIC FIA 9,56% -35,13% -4,54% 8,78% 13,76% 44,88% -49,52% 422,0  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Equitas Selection FIC FIA  | Equitas Selection Institucional FIC FIA  

No mês de abril, o fundo apresentou uma variação positiva de 8,19% contra uma variação positiva de 10,25% do Ibovespa. 
Dessa forma, o fundo acumula uma performance em 12 meses de -8% comparado a -16% do Ibovespa. As maiores 
contribuições positivas para o fundo no mês vieram das ações do Grupo NotreDame Intermedica +1,98%, seguido por 
Localiza +1,61% e Magalu +1,25%. Como dito em nossos comentários anteriores, já vivenciamos diversas crises no 
passado e sabemos que elas também geram oportunidades, pois os preços tendem a descolar muito dos fundamentos 
de longo prazo das empresas. Em um cenário de crise, de dificuldade de crédito e incertezas, as empresas com claras 
vantagens competitivas em seus setores, balanços sólidos e que sobreviverão a mais essa crise, sairão dessa com 
oportunidades e mais bem preparadas. Diante desse cenário, seguimos nos apoiando no nosso processo de investimento 
(que nos levou a ter uma performance de +385% desde o início contra +30% do Ibovespa) para nos beneficiarmos disso 
no médio e longo prazo. Dessa forma, já reinvestimos praticamente todo o caixa que fizemos durante a crise sendo as 
ações da Equatorial uma das principais adições do portfólio. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800764
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Posicionamento 

Equitas Selection FIC FIA  | Equitas Selection Institucional FIC FIA  

Observamos mais um mês de muita volatilidade nos mercados, que acreditamos que irá perdurar por mais tempo até que 
se ganhe mais clareza do cenário adiante.  

No Brasil, enxergamos um mês com um crescimento significativo do número de casos de COVID-19, o que gera bastante 
incerteza sobre quando os governadores e prefeitos liberarão a reabertura das atividades e de quando a população se 
sentirá segura para voltar a uma vida mais normalizada. Enquanto isso, no hemisfério Norte, onde a pandemia se encontra 
num estágio mais avançado, há vários indicadores animadores sobre a queda de infecções e hospitalizações. Além disso, 
no mercado doméstico, tivemos também mais ruído político com a saída do Ministro Sérgio Moro e especulações sobre 
uma eventual saído do Ministro da Economia Paulo Guedes. 

 

Fama Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

FAMA FIC FIA 17,99% -28,23% -1,82% 3,59% 11,31% 47,09% -49,40% 147,0  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

FAMA FIC FIA  

O FAMA FIC apresentou alta de 18% em abril, enquanto o Ibovespa subiu 10%. As principais contribuições vieram de 
Localiza, NotreDame Intermédica e SulAmérica. Nenhuma contribuição negativa neste mês. 

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. 

Posicionamento 

FAMA FIC FIA  

Após março ter sido extremamente atípico para nós no que tange a turnover do portfólio com a entrada de duas novas 
empresas (Lojas Renner e Linx), em abril basicamente fizemos ajustes pontuais nos pesos de algumas posições. O 
portfólio se manteve sem alterações relevantes, 99% alocado em 17 empresas. 
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Franklin Templeton 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Franklin Valor e Liquidez 70 XP Seg FIM  9,97% -10,42% - - - 30,05% -28,42% 11,0  

Franklin Valor e Liquidez FVL FIC FIA 10,51% -31,39% -13,09% -2,90% 7,95% 40,68% -46,20% 307,0  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Franklin Valor e Liquidez 70 XP Seg FIM    

Em abril, a combinação do achatamento da curva de novos casos de coronavírus (Covid-19) em países da Europa com as 
medidas de estímulos sem precedentes anunciados pelos governos e bancos centrais ao redor do mundo reanimou o 
mercado e impulsionou uma forte recuperação das bolsas em escala global. Neste movimento de recuperação, as ações 
da Lojas Americanas, Hapvida, Amazon e Microsoft apresentaram fortes ganhos. Na ponta negativa, as ações da estatal 
Eletrobras apresentaram forte queda em decorrência dos receios das implicações políticas da saída do ministro Sergio 
Moro. 

Posicionamento 

Franklin Valor e Liquidez 70 XP Seg FIM    

Considerando a baixa visibilidade do cenário, o fundo manteve a estratégia adotada no mês anterior, ou seja, zerou 
participações em empresas endividadas e que possuem estratégia de recuperação com baixa visibilidade de execução. 
Em contrapartida, o fundo privilegiou empresas de qualidade e líderes em seus respectivos setores. O gestor buscou 
construir uma carteira balanceada entre negócios beneficiados pelo Covid-19, como o comércio online (Lojas 
Americanas), empresas com receitas em Dólar (Vale) e empresas de qualidade e valuations muito deprimidos (Bradesco, 
CPFL e Hapvida). O fundo manteve exposições em empresas do setor de tecnologia nos EUA em virtude das melhores 
perspectivas de recuperação em relação à economia doméstica. 

Atribuição de Performance 

Franklin Valor e Liquidez FVL FIC FIA  

Em abril de 2020, a combinação do achatamento da curva de novos casos de coronavírus (Covid-19) em países da Europa 
com as medidas de estímulos sem precedentes anunciados pelos governos e bancos centrais ao redor do mundo 
reanimou o mercado e impulsionou uma forte recuperação das bolsas em escala global. Neste movimento de 
recuperação, as ações da B2W, TOTVS, Hapvida e JBS apresentaram fortes ganhos. Na ponta negativa, as empresas 
estatais Eletrobras e Banco do Brasil apresentaram forte queda em decorrência dos receios das implicações políticas da 
saída do ministro Sergio Moro e ambas as posições foram zeradas. 
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Posicionamento 

Franklin Valor e Liquidez FVL FIC FIA  

Considerando a baixa visibilidade do cenário, o fundo manteve a estratégia adotada no mês anterior, ou seja, zerou 
participações em empresas endividadas e que possuem estratégia de recuperação com baixa visibilidade de execução. 
Em contrapartida, o fundo privilegiou empresas de qualidade e líderes em seus respectivos setores. O gestor buscou 
construir uma carteira balanceada entre negócios beneficiados pelo Covid-19, como o comércio online (B2W e Lojas 
Americanas), empresas com receitas em Dólar (Vale e JBS) e empresas de qualidade e valuations muito deprimidos (Itaú 
Unibanco, CPFL e Hapvida). 

 

Garde Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Garde Athos Long Biased FIC FIM 16,90% -16,96% 3,61% - - 38,34% -41,87% 32,3  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Garde Athos Long Biased FIC FIM  

O mês de abril mostrou uma recuperação forte dos mercados, com consolidação dos estímulos fiscais apresentados em 
março somados a um achatamento da curva de contágio nos principais países da Europa e EUA, que trouxe perspectivas 
de relaxamento dos lockdowns e reabertura da economia nestes países. Ao longo do mês conseguimos um bom resultado 
através do posicionamento direcional. Dentre as posições relativas, tivemos uma boa performance nas posições de ações 
brasileiras dos setores com geração de fluxo de caixa de longo prazo (concessões, empresas utilidades públicas e 
shopping malls) e também em ações americanas, principalmente negociadas no Nasdaq, onde encontramos empresas 
de tecnologia beneficiadas pelo novo modus operandi das empresas e das famílias. Também nos beneficiamos de uma 
gestão ativa do beta do fundo. Outra posição que permitiu ganhos foi a exposição long Brasil vs short EM, em que vemos 
o Brasil excessivamente desvalorizado em relação aos seus pares. 

Posicionamento 

Garde Athos Long Biased FIC FIM  

No início do mês pudemos manter uma alocação mais alta esperando a recuperação geral dos preços, e optamos ao final 
de abril em reduzi-las, em particular o Brasil devido à deterioração do ambiente político. Também reduzimos a posição 
relativa long Brasil vs short EM. Mantemos o mix entre ações de tecnologia e setores de concessões, serviços públicos e 
shopping malls. De forma geral, seguimos com ênfase em posições táticas, de maturação de curto prazo, tendo em vista 
a fragilidade de cenários, em particular no Brasil. 
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Guepardo Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Guepardo Institucional FIC FIA 13,11% -26,51% 14,65% 19,87% 11,28% 41,52% -49,06% 259,8  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Guepardo Institucional FIC FIA  

O Fundo encerrou o mês com retorno positivo de dois dígitos, um retorno bem acima do Ibovespa, que também teve uma 
recuperação das quedas anteriores. A aproximação de JSLG3 e CSAN3 de seus preços justos permitiram que o Fundo 
acumulasse caixa com a redução e o desinvestimentos das posições, respectivamente. Optou-se por não gastar esse 
caixa no período pré-Covid, pois acreditávamos que não havia empresas interessantes com grandes descontos de seus 
valores justos. Aproveitamos as quedas e iniciamos a redução do caixa acumulado, aumentando nossas alocações de 
forma parcimoniosa nas empresas que já investíamos, além de alocar em outras empresas que já estavam aprovadas em 
nossas análises qualitativas. Essas empresas atuam nos setores financeiro, consumo e varejo. 

Posicionamento 

Guepardo Institucional FIC FIA  

Acreditamos que a volatilidade do mercado tende a se normalizar ao longo dos próximos meses. O Coronavírus continuará 
afetando vários segmentos da economia no curto prazo, prejudicando os resultados de quase todas as Companhias no 
primeiro semestre de 2020, mais concentrado no 2º Trimestre. A partir do 2º semestre de 2020, a tendência é de uma 
recuperação lenta e gradual que seguirá até 2021 a depender do setor. Estamos seguros das nossas alocações e 
acreditamos que essas empresas trarão retornos consistentes no longo prazo para o Fundo. As maiores posições 
compradas são: Klabin, BRF, Petrobras e Itaú. 

 

HIX Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

HIX Capital Advisory FIC FIA - - - - - - - - 

HIX Icatu Prev Qualificado FIC FIM 100 14,23% -21,66% 11,95% - - 37,43% -43,19% 83,0  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=3241
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Atribuição de Performance 

HIX Capital Advisory FIC FIA  | HIX Icatu Prev Qualificado FIC FIM 100  

No mês de abril, o Fundo apresentou uma performance de +14,42%, contra o Ibovespa de +10,25%. No ano, o fundo está 
com -22,33% contra -30,39% do Ibovespa e 6,0% do seu Benchmark, IPCA+6%. Os principais contribuidores de performance 
para o mês de abril foram Sulámerica (+1,99%), Sinqia (+1,19%) e Natura (+1,18%). No ano, Jereissati é a ação que mais 
contribuiu para detração de nossa performance com -3,87%, seguida de Cogna com -2,40% e Petrobrás com -2,29%. 
Atualmente, a Eneva (10,0%) continua a maior posição do fundo, seguido por Klabin (7,9%), Camil (7,8%), Jereissati 
Participações (7,4%), Sulamérica (6,3%), Petrobrás (5,1%), Biotoscana (4,8%) e AES Tieste (4,7%). Atualmente o fundo está 
92,2% comprado, com 7,5% em caixa. 

 

Ibiuna Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Ibiuna Equities 30 FIC FIA 16,17% -28,08% -6,40% -0,41% 10,45% 44,46% -49,45% 101,4  

Ibiuna Long Biased FIC FIM 15,57% -23,46% -1,54% 0,88% 10,70% 40,58% -44,59% 222,1  

SulAmérica Ibiuna Long Biased Prev FIM 7,88% -9,04% 5,52% 4,80% - 20,38% -24,36% 40,0  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Ibiuna Equities 30 FIC FIA | Ibiuna Long Biased FIC FIM  | SulAmérica Ibiuna Long Biased Prev FIM  

No setor de consumo discricionário, os destaques foram as posições compradas em LCAM3, VVAR3 e YDUQ3. Em 
Energia, BRDT3 e UGPA3 tiveram contribuição relevante. O setor de consumo básico foi destaque, com posições em 
JBBS3 e MRFG3. Por fim, o setor de tecnologia também foi destaque com a  posição em TOTS3.  

A discussão sobre os efeitos sociais e econômicos da pandemia continua, e a visibilidade dos próximos meses permanece 
reduzida. Além das crises sanitária e econômica que vivemos, o quadro político tornou-se ainda mais complexo no 
decorrer do mês. O Presidente Bolsonaro demitiu, ou forçou a demissão, de dois ministros de seu governo: o Ministro da 
Saúde Luiz Henrique Mandetta, responsável pela organização dos esforços para controlar a pandemia, e o Ministro da 
Justiça Sergio Moro, um dos pilares do seu governo. Estas mudanças não só aumentaram as incertezas de curto prazo, 
mas também trouxeram novos problemas para o governo federal uma vez que o Ministro Moro fez graves acusações 
contra o Presidente Bolsonaro em seu discurso de saída 
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Posicionamento 

Ibiuna Equities 30 FIC FIA | Ibiuna Long Biased FIC FIM  | SulAmérica Ibiuna Long Biased Prev FIM  

Apesar deste cenário turbulento, o tamanho sem precedentes de estímulos sendo injetados na maioria das economias e 
o nível de juros historicamente baixos no mundo e no Brasil nos deixam cautelosamente otimistas com as perspectivas 
para várias empresas brasileiras listadas em bolsa. Desta forma, nós aumentamos nossas posições em JBS (JBSS3) e 
Vale (VALE3) uma vez que o Real mais desvalorizado é positivo para o resultado de suas operações. Nós mantivemos 
praticamente estável nossas posições nos setores de distribuição de combustíveis (BRDT3 e UGPA3), educação (YDQU3), 
locação de veículos (LCAM3) e bancos (BBAS3 e BBDC4), e reduzimos parcialmente nossos investimentos no setor 
elétrico (CESP6 e ENBR3).  

 

Icatu Vanguarda 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Icatu Vanguarda Dividendos 30 FIA 6,08% -29,93% - - - 46,40% -44,81% 157,0  

Icatu Vanguarda Dividendos FIA 6,08% -29,98% -11,75% 4,42% 10,98% 36,84% -44,83% 1.392,3  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Icatu Vanguarda Dividendos 30 FIA  | Icatu Vanguarda Dividendos FIA   

O mês de abril foi marcado pela continuidade do movimento de disseminação do Coronavírus e de seus impactos na 
economia brasileira e mundial, com índices de atividade mensais bastante negativos e perspectivas decadentes para o 
trimestre, de forma que uma recuperação no segundo semestre não será capaz de reverter as perdas. No campo político, 
o destaque foi o rompimento da relação dos ex-Ministros da Justiça, Sergio Moro, e da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, 
com o governo Bolsonaro, que levou ao aumento do movimento de oposição ao atual governo. Mesmo assim, houve 
destaque positivo, como a bolsa de valores fechando em alta de 10,3% no mês. No cenário global, a pandemia provocou 
ainda uma queda acentuada da demanda por petróleo, contribuindo para a cotação negativa da commodity. Ainda assim, 
em contraste à situação interna, no fim do mês houve sinais de desaceleração do número de casos de Coronavírus nos 
Estados Unidos e em diversos países da Europa, aumentando as discussões e expectativas pelo mundo a respeito de uma 
iminente reabertura gradual da economia, assim como as preocupações com uma consequente nova onda de 
contaminação durante o outono. 

Posicionamento 

Icatu Vanguarda Dividendos 30 FIA  | Icatu Vanguarda Dividendos FIA  

O fundo Icatu Vanguarda Dividendos, assim como o Icatu Vanguarda Dividendos 30, tem como principais participações 
VALE3 – Vale (7,81%), ITSA4 – Itaúsa (7,56%) e BRML3 – BR Malls (6,46%). 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2597
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Indie Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Indie FIC FIA 15,07% -27,77% 2,86% 9,88% 16,80% 47,07% -50,63% 671,9  

Indie Icatu Prev FIM 10,10% -18,67% - - - 32,16% -37,11% 26,3  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Indie FIC FIA  | Indie Icatu Prev FIM  

A pandemia do COVID-19 continuou a alastrar-se pelo mundo no mês de abril. Apesar dos impactos na sociedade ainda 
serem de difícil mensuração, abril foi um mês de algum distensionamento dos mercados. Dentre os eventos do mês, 
destacamos: (i) dados positivos sobre o achatamento da curva nos EUA e Europa; (ii) início de testes de relaxamento de 
quarentena em algumas regiões; (iii) a reação positiva à postura inédita em magnitude de estímulos fiscais e de liquidez 
das principais economias e de seus bancos centrais; e (iv) notícias promissoras sobre a evolução rápida de testes para 
drogas de tratamento da doença. O mercado financeiro brasileiro acabou reagindo, na esteira do alívio externo, com 
recuperação parcial dos preços da bolsa (em moeda local, essencialmente). Porém, do ponto de vista de fundamento, 
houve um descolamento entre EUA e Brasil, que acabou sofrendo com a deterioração do cenário político e fiscal, tendo 
como maior vítima o câmbio.  Os principais promotores da performance do fundo no mês foram as posições nos setores 
de consumo, saúde e energia. 

Posicionamento 

Indie FIC FIA  | Indie Icatu Prev FIM  

Nosso foco continua em entender como os modelos de negócios que investimos serão afetados e qual a capacidade dos 
executivos em preservar a geração de valor em um ambiente adverso e adaptar seus negócios para que se tornem mais 
fortes. Acreditamos que sociedade está passando por modificações estruturais. A maior parte delas já existia e está sendo 
acelerada pela pandemia, porém existem algumas mudanças novas também. Em relação ao nosso portfólio, a carteira 
mantém-se concentrada nos temas de crescimento acelerado e mudança estrutural - espinha dorsal da nossa estratégia 
nos últimos anos -, entretanto estamos um pouco mais diversificados que o padrão e aumentamos o nível de caixa no 
último mês. 

 

IP Capital Partners 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

IP - Participações IPG FIC FIA BDR Nível I  12,85% -5,90% 12,29% 12,12% 11,48% 27,49% -29,85% 115,3  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2603
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https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2603
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Atribuição de Performance 

IP - Participações IPG FIC FIA BDR Nível I    

Após queda generalizada dos ativos no mês de março, abril foi um mês de mais racionalidade, com os mercados 
reconhecendo que algumas empresas tem características diferenciadas. Com isso, as empresas do nosso portfólio 
tiveram bom desenpenho no mês. As principais contribuições vieram de Facebook, Google, Mercado Livre. Charter e 
Unidas. Empresas que certamente sairão mais fortalecidas dessa crise. Não houve contiruições negativas no mês. 

Posicionamento 

IP - Participações IPG FIC FIA BDR Nível I    

Nosso portfólio segue alocado nos "tanques de guerra", empresas capazes de passar por qualquer cenário e chegarem 
vivas do outro lado. A crise atual apenas reforçou nossa filosofia de que a melhor forma de lidar com uma crise é estar 
sempre preparado para ela. E na nossa visão isso significa focar exclusivamente nos negócios excepcionais. Ainda 
encontramos mais dessas empresas nos EUA (62%) vs Brasil (30%). As maiores posições nos EUA são Google, Facebook, 
Berkshire Hathaway e Charter. No Brasil, as maiores posições são em B3, Equatorial, Unidas e Mercado Livre. 

 

JGP Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

JGP Equity FIC FIM 11,99% -22,62% -8,03% 2,91% 8,01% 38,68% -42,36% 397,5  

JGP Long Only FIC FIA 12,40% -22,68% -6,38% 3,69% 8,40% 40,84% -43,64% 51,7  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

JGP Equity FIC FIM  | JGP Long Only FIC FIA  

Em um momento em que os estímulos fiscais e monetários globais atingem escalas comparáveis aos da 2ª Guerra 
Mundial e cientistas de todas as partes do mundo concentram-se em encontrar uma solução para o combate ao Vírus 
com recursos pouco limitados, vemos alguns fatores idiossincráticos para ações de empresas brasileiras que nos tornam 
otimistas. Os investidores estrangeiros vêm retirando recursos do Ibovespa desde setembro de 2017, tornando esse 
mercado “mais leve”. Na mesma direção, no curto prazo, também observamos fundos multimercados e fundos de pensão 
que optaram por substituir seus investimentos em renda variável por juros reais longos. Esta combinação, em um 
ambiente de Real mais depreciado (que beneficia as empresas exportadoras do índice), nos dá fundamentos para 
acreditar que as empresas do país possuem espaço para valorização. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800532
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Posicionamento 

JGP Equity FIC FIM  | JGP Long Only FIC FIA  

Trabalhamos com o cenário base de retomada do Ibovespa, podendo se acercar aos 100 mil pontos até o final de 2020. 
Com probabilidade menor, mas relevante, imaginamos um desenvolvimento do ambiente menos favorável, com o índice 
em 70 mil pontos ao final do ano. Obviamente considerando a impossibilidade de precisar numericamente, atribuímos 
hoje probabilidades de 70%/30% a estes desdobramentos. Caso o risco de descontrole da pandemia no Brasil se 
concretize, veríamos a inversão destas probabilidades para 30%/70%. 

 

Kapitalo Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Kapitalo Tarkus FIC FIA 14,68% -34,01% -17,53% 0,18% - 46,82% -52,03% 867,2  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Kapitalo Tarkus FIC FIA  

Os governos e bancos centrais de diversos países adotaram medidas sem precedentes no combate aos efeitos da 
pandemia. Além disso, a estabilização do surto nas principais regiões do mundo redirecionou o debate para a retomada 
do crescimento pós-lockdown.Na China, apesar de alguma melhora na atividade, a normalização da oferta está muito 
mais avançada do que a da demanda doméstica, e a fragilidade da demanda externa aumenta o risco de relapso.Nos EUA, 
o Fed reforçou que proverá mais estímulos se necessário. De modo similar, há possibilidade de que seja aprovado um 
novo pacote de estímulos fiscais.Na Europa, os governos e o ECB continuam anunciando medidas para tentar mitigar o 
impacto econômico da pandemia.No Brasil, houve piora na situação do coronavírus e no cenário político; a negociação 
das medidas emergenciais continua gerando ruídos e caminhamos para uma relação dívida/PIB de mais de 90% em 2020. 

Contribuíram positivamente para o desempenho relativo do fundo as posições acima do peso em mineração e siderurgia 
e saúde e abaixo do peso em bancos e consumo. Contribuíram negativamente as exposições abaixo do peso em educação 
e construção e acima do peso em transporte e logística. 

Posicionamento 

Kapitalo Tarkus FIC FIA  

Mantivemos o foco 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: 106% do PL, 
comprado em 124% e vendido em 18%. 
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Kiron Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Kiron FIC FIA 16,76% -29,85% 0,15% 11,86% 14,48% 46,52% -49,52% 402,7  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Kiron FIC FIA  

Kiron FIC FIA encerrou o mês de abril com uma rentabilidade de +16.8% vs IBOV 10.2%.  Os destaques do mês foram 
VVAR3 2.9%, HAPV3 2.6%, XP 2%, RENT3 1.7% e PETR3 1.2%. O movimento de alta de abril foi ancorado em sinais externos 
de estabilização da pandemia, com muitos países começando a discutir uma reabertura.  No cenário doméstico, o 
agravamento do quadro político aumenta a percepção de risco sobre a agenda de reformas tão necessárias. Essa crise 
está gerando algumas mudanças estruturais no ambiente de negócios, bem como acelerando substancialmente 
tendências de digitalização já presentes em diversos setores. Conseguimos enxergar algumas empresas do portfólio 
muito bem preparadas para aproveitar e saírem mais fortes. Por exemplo, a Hapvida já possuía uma plataforma de 
telemedicina de altíssima qualidade, que era utilizada em situações muito específicas e agora vem sendo usada de uma 
forma recorrente, já sendo mais de 1000 consultas diárias. A iniciativa ajuda a reduzir riscos de contaminação, desafoga 
os atendimentos de urgência e emergência e aumenta conveniência para o cliente, evitando deslocamentos 
desnecessários.  Além disso, a maida health, empresa health-tech da HAPV3, vem usando Inteligência Artificial na triagem 
dos casos de pacientes suspeitos de Covid-19, a partir de exames de imagens, com baixo custo e larga escala como raio-
x e tomografia.  Outro exemplo é a Via Varejo, com atualmente 80% das lojas fechadas, o canal digital se tornou a principal 
ferramenta de vendas, e compensou uma parcela substancial do faturamento perdido. Já é possível observar 1) aumento 
expressivo de trafego na plataforma on-line, 2) pesquisas de mercado mostrando um forte crescimento de vendas on-line, 
3) aplicativo dobrou o número de downloads em 2020 para 30mm, 4) Aquisição da ASAPLog, que possui 30k operadoras 
autônomas de terceiros conectadas à sua plataforma, e estima-se que, usando a estrutura multicanal (logística de última 
milha conectada às lojas), os custos de entrega sejam reduzidos em 50% e com um prazo de entrega muito rápido, 
potencialmente em menos de 24 horas. 

Posicionamento 

Kiron FIC FIA  

O impacto da crise provocada pelo COVID-19 continua incerto. A interrupção abrupta da atividade econômica gerou um 
choque de demanda ainda com desdobramentos difíceis de antecipar.  Por outro lado, houve uma forte correção no preço 
de muitos ativos, tornando alguns deles bastante atrativos. Essa combinação de visibilidade limitada, mas preços 
convidativos, nos faz continuar focados em buscar empresas com uma dinâmica micro favorável, fundamentos sólidos, 
com vantagens competitivas claras e geridas por times de excelência, que conseguirão apresentar expansão de resultados 
mesmo em um cenário macro adverso. Para isso, continuamos a executar nosso processo de investimentos com 
disciplina, racionalidade, paciência e horizonte de longo prazo. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800860
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800860
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Leblon Equities 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Leblon 100 XP Seg Prev FIM - - - - - - - - 

Leblon 70 XP Seg Prev FICFIM 6,65% -21,68% - - - 27,65% -35,23% 102,9  

Leblon Ações FIC FIA 10,33% -33,06% -12,03% 4,69% 13,08% 40,70% -50,15% 406,4  

Leblon Icatu Previdência FIM 5,32% -15,96% -0,33% 7,56% 11,75% 20,72% -28,88% 837,3  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Leblon 100 XP Seg Prev FIM  

O fundo Leblon 100 XP Previdência ainda não tem 6 meses de criação e, portanto, não pode ter sua rentabilidade divulgada. 
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 Natura, CCR, Mills e Light; reduzimos as posições em Petrobras e Gerdau; 
e zeramos a posição em Tegma. 

Posicionamento 

Leblon 100 XP Seg Prev FIM  

A pandemia acabou precipitando o movimento de correção da economia global, que cresce há mais de 10 anos. Os 
resultados das empresas serão impactados no médio prazo, mas não compromete a capacidade de geração de lucro no 
longo prazo, fator que, no final, determina o valor justo das ações. Dessa forma, acreditamos que os efeitos recentes serão 
mais conjunturais do que estruturais. O que temos adotado na gestão do fundo é racionalidade, disciplina e paciência. 
Nós seguimos monitorando a questão política interna – que sempre será um risco – e continuamos atentos à eventuais 
oportunidades de compra, venda e proteção para a carteira.  

Atribuição de Performance 

Leblon 70 XP Seg Prev FICFIM  

Em Abril, o fundo teve um retorno de 6,6% contra 10,3% do Ibovespa. As principais contribuições positivas foram Natura 
(+1,2 p.p.), BRF (+1,2 p.p.) e Petrobras (+1,0 p.p.). Os  detratores foram nossas proteções (-0,3 p.p.), Santos Brasil (-0,2 p.p.) 
e Tegma (-0,2 p.p.).  O Fundo gerou retornos de -19% desde o início em 03/07/2019 vs. -21% 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 Natura, CCR, Mills e Light; reduzimos as 
posições em Petrobras e Gerdau; e zeramos a posição em Tegma. 

 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/34462068000104
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/34462068000104
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/27793095000102
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Posicionamento 

Leblon 70 XP Seg Prev FICFIM  

A pandemia acabou precipitando o movimento de correção da economia global, que cresce há mais de 10 anos. Os 
resultados das empresas serão impactados no médio prazo, mas não compromete a capacidade de geração de lucro no 
longo prazo, fator que, no final, determina o valor justo das ações. Dessa forma, acreditamos que os efeitos recentes serão 
mais conjunturais do que estruturais. O que temos adotado na gestão do fundo é racionalidade, disciplina e paciência. 
Nós seguimos monitorando a questão política interna – que sempre será um risco – e continuamos atentos à eventuais 
oportunidades de compra, venda e proteção para a carteira.  

Atribuição de Performance 

Leblon Icatu Previdência FIM  

Em Abril, o fundo teve um retorno de 5,3% contra 10,3% do Ibovespa. As principais contribuições positivas foram Natura 
(+0,9 p.p.), BRF (+0,9 p.p.) e Petrobras (+0,8 p.p.). Os  detratores foram nossas proteções (-0,2 p.p.), Santos Brasil (-0,2 p.p.) 
e Tegma (-0,1 p.p.).  O Fundo gerou retornos de 127% desde o início em 02/12/2009 vs. 17% 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 Natura, CCR, Mills e Light; reduzimos as 
posições em Petrobras e Gerdau; e zeramos a posição em Tegma. 

Posicionamento 

Leblon Icatu Previdência FIM  

A pandemia acabou precipitando o movimento de correção da economia global, que cresce há mais de 10 anos. Os 
resultados das empresas serão impactados no médio prazo, mas não compromete a capacidade de geração de lucro no 
longo prazo, fator que, no final, determina o valor justo das ações. Dessa forma, acreditamos que os efeitos recentes serão 
mais conjunturais do que estruturais. O que temos adotado na gestão do fundo é racionalidade, disciplina e paciência. 
Nós seguimos monitorando a questão política interna – que sempre será um risco – e continuamos atentos à eventuais 
oportunidades de compra, venda e proteção para a carteira.  

Atribuição de Performance 

Leblon Ações FIC FIA  

Em Abril, o fundo teve um retorno de 10,3% contra 10,3% do Ibovespa. As principais contribuições positivas foram Natura 
(+1,9 p.p.), BRF (+1,8 p.p.) e Petrobras (+1,6 p.p.). Os detratores foram nossas proteções (-0,4 p.p.), Santos Brasil (-0,3 p.p.) 
e Tegma (-0,3 p.p.). O Fundo gerou retornos de 299% desde o início em 30/09/2008 vs. 63% 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 Natura, CCR, Mills e Light; reduzimos as 
posições em Petrobras e Gerdau; e zeramos a posição em Tegma. 

 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/27793095000102
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/11098129000109
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/11098129000109
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2974
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Posicionamento 

Leblon Ações FIC FIA  

A pandemia acabou precipitando o movimento de correção da economia global, que cresce há mais de 10 anos. Os 
resultados das empresas serão impactados no médio prazo, mas não compromete a capacidade de geração de lucro no 
longo prazo, fator que, no final, determina o valor justo das ações. Dessa forma, acreditamos que os efeitos recentes serão 
mais conjunturais do que estruturais. O que temos adotado na gestão do fundo é racionalidade, disciplina e paciência. 
Nós seguimos monitorando a questão política interna – que sempre será um risco – e continuamos atentos à eventuais 
oportunidades de compra, venda e proteção para a carteira.  

 

Mauá Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Mauá Capital Ações FIC FIA 13,66% -44,33% -21,79% -6,41% - 57,13% -61,19% 214,8  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Mauá Capital Ações FIC FIA  

Em abril o Fundo Mauá Capital Ações FIA teve um resultado positivo em relação ao índice. Dentre as posições do portfólio, 
podemos destacar algumas que tiveram uma excelente performance no mês, como Magalu (MGLU3), Via Varejo (VVAR3) 
e Intermédica (GNDI3). Do lado negativo destacamos  os setores Financeiro e Real Estate. Abril, mesmo com a subida do 
Ibovespa, foi marcado pela turbulência na política brasileira, trazendo assim um cenário de incerteza e volatilidade maior 
para os mercados locais. Por isso, mesmo acreditando no potencial de crescimento da nossa carteira, fizemos algumas 
operações de hedge para preservar o capital de nossos cotistas. 

Posicionamento 

Mauá Capital Ações FIC FIA  

Podemos destacar nossas posições em: i) empresas de varejo com maior exposição à transformação digital (com foco 
em MGLU3 e VVAR3 – estão sinalizando ao mercado que suas vendas online crescem rapidamente); ii) setor de healthcare 
que, pelo fato de estarmos vivendo uma crise de saúde, acreditamos que a população tenderá a privilegiar seu plano de 
saúde em relação a outros gastos (com foco em GNDI3 – verticalizada e com uma estrutura mais eficiente; iii) 
Commodities ligadas ao dólar, pela exposição cambial em função da crescente insegurança ao cenário político brasileiro 
(com foco em VALE3 e SUZB3). Finalmente, seguimos vendidos em alguns papéis/setores que em nossa visão, mesmo 
com o final da crise, terão dificuldades estruturais de conseguir crescimento.  

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2974
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800495
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800495
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Miles Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Miles Acer Long Bias Advisory FIC FIM 9,44% -20,12% -7,25% - - 20,60% -31,59% 116,0  

Miles Acer Long Bias I FIC FIM 9,43% -20,09% -7,24% 6,25% - 20,60% -31,57% 32,3  

Miles Virtus Advisory FIC FIA 6,03% -27,35% -10,56% - - 30,12% -38,96% 61,8  

Miles Virtus Advisory XP Seg Prev FIC FIA - - - - - - - - 

Miles Virtus I FIC FIA 6,08% -27,42% -10,54% 10,65% - 30,25% -39,08% 101,6  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Miles Virtus Advisory FIC FIA  | Miles Virtus Advisory XP Seg Prev FIC FIA  | Miles Virtus I FIC FIA  

O mês de abril foi marcado por grande pressão e insegurança no mundo devido à evolução da pandemia do COVID-19 e 
à intensificação do confronto EUA x China, enquanto no Brasil além dos impactos econômicos da pandemia, as saídas 
dos ministros da saúde e da justiça reforçaram o cenário de instabilidade política. Nesse contexto, 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, defensivas e correlacionadas a 
atividade econômica de outras regiões do mundo, explorando sempre ganhos pontuais em posições de curtíssimo prazo. 
Nesse contexto, ressalta-se que as maiores contribuições do fundo vieram dos setores de Utilities (CESP6, CSMG3, ELET6, 
etc), Tecnologia (TOTS3), Consumo/Varejo (BTOW3, LAME4, RADL3 etc), e Alimentos e Bebidas (JBSS3, MRFG3). 
Contribuíram de forma mais negativa os setores de Bancos (BBAS3, ITUB4, BBDC4), Malls (MULT3) , Serviços Financeiros 
(B3SA3),  e Siderurgia e Metalurgia (GGBR4). 

Posicionamento 

Miles Virtus Advisory FIC FIA  | Miles Virtus Advisory XP Seg Prev FIC FIA  | Miles Virtus I FIC FIA  

Dentro desse contexto, destaca-se na carteira exposição aos seguintes setores: Alimentos e bebidas (JBSS3 e MRFG3), 
Consumo/Varejo (LAME4, BTOW3, RADL3, etc); Mineração (VALE3), Saúde (GNDI3, QUAL3 etc), Telecomunicações 
(TIMP3), Utilities(CESP6, CMIG3, CSMG3, SBSP3, etc) e tecnologia (TOTS3). 

Atribuição de Performance 

Miles Acer Long Bias Advisory FIC FIM  | Miles Acer Long Bias I FIC FIM  

O mês de abril foi marcado por grande pressão e insegurança no mundo devido à evolução da pandemia do COVID-19 e 
à intensificação do confronto EUA x China, enquanto no Brasil além dos impactos econômicos da pandemia, as saídas 
dos ministros da saúde e da justiça reforçaram o cenário de instabilidade política. Nesse contexto, a Miles intensificou a 
estratégia de defender seu portfolio através de derivativos, controle ativo da exposição (net do fundo) e stock picking. 
Além disso, optamos por manter em nossa carteira ações que, na nossa visão, são mais resilientes, defensivas e 
correlacionados também a atividade econômica de outras regiões do mundo. Mantivemos e aumentamos algumas 
posições em ações e índices no exterior, além, é claro de explorar ganhos pontuais em posições de curtíssimo prazo.  

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800682
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/34475121000101
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800528
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800682
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/34475121000101
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800528
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800509
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2936
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Nesse contexto, ressalta-se que as maiores contribuições do fundo vieram dos setores de Utilities (CESP6, CSMG3, ELET6, 
etc), Tecnologia (TOTS3), Consumo/Varejo (BTOW3, LAME4, etc), e Alimentos e Bebidas (JBSS3). Contribuíram de forma 
mais negativa os setores de Bancos (BBAS3, ITUB4, BBDC4), Malls (MULT3), Mineração (VALE3), e Saúde (QUAL3, HAPV3, 
etc). 

Posicionamento 

Miles Acer Long Bias Advisory FIC FIM  | Miles Acer Long Bias I FIC FIM  

Dentro desse contexto, destaca-se na carteira exposição aos seguintes setores entre outros: Alimentos e bebidas (JBSS3 
e MRFG3), Consumo/Varejo (LAME4, BTOW3, RADL3, etc); Mineração (VALE3), Saúde (GNDI3, QUAL3 etc), Utilities(CESP6, 
CMIG3, CSMG3, SBSP3, etc) e tecnologia (TOTS3, etc). 

Moat Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Moat Capital Advisory FIC FIA - - - - - - - - 

Moat Capital FIC FIA 21,52% -30,05% -7,76% 5,98% 18,53% 48,82% -52,41% 1.534,7  

Moat Capital Long Bias Advisory FIC FIM 16,25% -23,70% -6,19% - - 40,82% -44,00% 25,8  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Moat Capital Advisory FIC FIA  | Moat Capital Equity Hedge FIC FIM  | Moat Capital FIC FIA  | Moat Capital Long 
Bias Advisory FIC FIM  

O fundo fechou o mês com rentabilidade de +16,25% (CDI de 0,28% e Ibov. de +10,25%), no ano de -23,70% (CDI de 1,30% 
e Ibov. de -30,39%) e nos últimos 12 meses de -5,65% (CDI de 5,18% e Ibov. de -15,73%). Ao longo do mês o fundo oscilou 
a exposição direcional líquida entre 50% e 80% comprado, encerrando o mês com aproximadamente 70%. A exposição 
bruta encerrou com 172%. Tanto as estratégias direcionais, como as de valor relativo contribuiram positivamente. 

Posicionamento 

Moat Capital Advisory FIC FIA  | Moat Capital Equity Hedge FIC FIM  | Moat Capital FIC FIA  | Moat Capital Long 
Bias Advisory FIC FIM  

Após um mês de fortes perdas para os mercados, abril foi marcado por uma recuperação contundente fruto dos estímulos 
gerados pelos governos e bancos centrais. Ao final do mês, começamos a observar alguns países da Europa e Ásia 
retomando a atividade, uma sinalização de que provavelmente já passamos pelo ápice do vírus nessas regiões. Ao que 
tudo indica, os EUA também já passaram pela pior fase. Considerando um horizonte de tempo um pouco mais longo, fica 
a dúvida de como será a relação entre a China e EUA. Já no cenário nacional, observamos uma significativa desvalorização 
do real e uma expectativa de quedas adicionais da Selic. A impressão que temos é que o país está próximo do pico da 
contaminação. Dada a dimensão territorial, as análises têm que ser realizadas regionalmente.  

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800509
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2936
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800946
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=2890
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800674
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800674
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800946
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=2890
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800674
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800674
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Módulo Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Modulo I FIC FIA 13,54% -24,36% -0,20% 7,56% 10,61% 36,51% -43,35% 86,7  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Modulo I FIC FIA  

Em abril, o Fundo Módulo I FIC FIA apresentou rentabilidade de 13,5%, vs 10,4% do Ibovespa e 0,2% do IPCA + yield do 
IMA-B5+. A maior contribuição veio dos segmentos de Consumo & Varejo e Commodities - com destaque para Via Varejo, 
Lojas Americanas, Petrobras e Gerdau - com +6,3% e +2,3%, respectivamente. No mês, não houve nenhum setor detrator. 

Posicionamento 

Modulo I FIC FIA  

O ano começa com elevado grau de incerteza. A variação do valor de mercado dos ativos não é o problema em si. 
Conseguimos conviver bem com essa volatilidade que gera ótimas oportunidades de adquirir ativos com melhores taxas 
de retorno. O maior desafio é precificar estes ativos em um ambiente com várias externalidades, efeitos cascata e 
constantes medidas governamentais tomadas às pressas, em uma conjuntura de pânico, sem a devida reflexão. É um 
momento que demanda agilidade do time de gestão para incorporar a enxurrada de novas informações a nossas teses 
de investimento e liquidez suficiente para adequar o portfólio adequadamente. Em abril, não realizamos incrementos na 
exposição, apenas fizemos trocas dentro dos próprios segmentos de carteira, fechando o mês com uma posição 92% 
comprada. 

 

Navi Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Navi Cruise Advisory FIC FIA - - - - - - - - 

Navi Institucional FIC FIA 12,22% -25,87% -5,04% 7,45% 18,00% 42,05% -45,08% 881,4  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2783
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 Cruise Advisory FIC FIA  | Navi Institucional FIC FIA  

No mês de abril, as contribuições positivas ficaram concentradas nos setores de petróleo, de distribuição de energia e de 
varejo. O primeiro se beneficiou com a recuperação do preço do petróleo, no segundo, vimos uma queda de volume menos 
intensa e, ao que tudo indica, o setor continua com margens saudáveis. Já o setor varejista se beneficiou ao compensar 
boa parte da venda perdida pelas lojas que ficaram fechadas com iniciativas O2O (online to offline). Por outro lado, as 
contribuições negativas vieram do setor financeiro. Dada a expectativa de elevadas perdas por conta do aprofundamento 
do COVID-19, as nossas posições no setor foram adversamente impactadas. O mercado se beneficiou de uma dinâmica 
menos intensa no número de óbitos por Covid-19 pelo mundo. Assim, as principais economias globais começaram a 
discutir planos mais concretos para o afrouxamento da restrição de mobilidade. No Brasil, a renúncia de Sérgio Moro ao 
cargo de Ministro da Justiça causou temor de uma possível saída do ministro Paulo Guedes, por insatisfação com o poder 
executivo. Entretanto, o que vimos foi um movimento do governo para fortalecer o ministro. 

Posicionamento 

Navi Cruise Advisory FIC FIA  | Navi Institucional FIC FIA  

Mantemos um portfolio balanceado em termos setoriais na parte comprada e bastante líquido. Estamos levemente 
comprados em empresas que sobrevivem a cenários estressados e menos alavancadas, mas reavaliando a cada dia. 

 

NCH Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

NCH Maracanã FIA 1,66% 1,83% 18,20% 10,86% 16,09% 14,93% -16,17% 77,3  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

NCH Maracanã FIA  

Mantivemos um posicionamento mais conservador ao longo do mês de abril o que nos levou a uma performance aquém 
do mercado. Apesar disso não nos agradar, o nosso maior compromisso é proteger o patrimônio dos nossos investidores 
quando enxergamos a possibilidade de grandes perdas. Os destaques positivos foram nossas posições em empresas de 
proteína, principalmente Minerva, e na varejista Lojas Americanas. O racional dessas posições é semelhante, empresas 
que tem mais facilidade em navegar o momento pelos seus modelos de negócio e que participarão de uma eventual 
recuperação. Do lado negativo, tivemos os shoppings. Reduzimos as posições ao longo do mês, mas o impacto de fluxo 
e redução nos aluguéis para os meses de março e abril pesou. As opções de venda que tanto nos ajudaram em fevereiro 
e março também contribuíram negativamente para o nosso resultado. Elas, porém, fazem parte da estratégia geral de 
proteção de capital do fundo e continuarão a ser utilizadas em um tamanho maior no curto prazo. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800911
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2635
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800911
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2635
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2718
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Posicionamento 

NCH Maracanã FIA  

Adoraria escrever sobre como esperamos uma recuperação em “V” no curto prazo, que esse mês de alta é um sinal de 
que os mercados se normalizaram e estão indicando uma volta da atividade econômica no mundo. Infelizmente, achamos 
que ainda é muito cedo para esse discurso e continuamos focados na proteção de capital dos nossos cotistas. Em janeiro 
tínhamos a preocupação de que o patamar de valuation da Bolsa como um todo só poderia ser justificado caso o lucro 
das empresas expandisse significativamente nos anos seguintes. Passado pouco mais de um mês do momento de maior 
stress, o índice cai 30%, mas o valuation não mudou. Entendemos que existe a possibilidade de recuperação, mas o futuro 
ainda é muito incerto e, por isso, o nosso posicionamento atual continua conservador. 

 

Neo Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Neo Future II FIC FIA 11,65% -22,58% -8,48% - - 44,22% -45,58% 46,6  

Neo Navitas B FIC FIA 11,67% -33,43% -11,84% -4,33% 4,42% 44,25% -50,53% 148,5  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Neo Navitas B FIC FIA  

Todos os papéis contribuiram positivamente para o resultado do fundo. As maiores contribuições foram Localiza (+198 
bps), Hapvida (+182 bps), Magazine Luiza (+159 bps) e Linx (+150 bps), enquanto as menores foram Fleury (+2bps), Rumo 
(+6bps) e Eztec (+17bps). Sobre a composição e movimentações na carteira durante o mês, zeramos a posição de IRB e 
aumentamos as outras posições para rebalancear a carteira, especialmente Localiza, Magazine Luiza e Fleury. Em relação 
à IRB, continuamos gostando do negócio e estamos acompanhando a empresa de perto, porém a a confiança do mercado 
sobre ela só será recuperada com a entrega de resultados pela nova administração, mas o evento do coronavírus deve 
fazer com que os resultados sejam bastante poluídos (para o IRB e todas as empresas do mercado) este ano, o que não 
vai ajudar a companhia a mostrar seu resultado recorrente. Além disso, tivemos o anúncio da reabertura gradual das lojas 
de algumas varejistas da carteira, como Magalu, Vivara e Arezzo. Já a B3 continua se beneficiando operacionalmente da 
forte volatilidade dos mercados que continuou impulsionando os volumes de negociação de ações e renda fixa. 

Posicionamento 

Neo Navitas B FIC FIA  

O mercado parece precificar uma volta gradual da atividade sem uma nova explosão de casos de COVID-19, com as 
economias nacionais voltando em poucos meses a operar em 70%-80% de sua capacidade. Uma nova onda forte de 
contaminação provavelmente provocaria uma nova revisão negativa de previsões de crescimento e temores de que 
problemas de liquidez transformem-se em problemas de solvência, com implicações para o setor financeiro.  

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2718
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800692
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800692
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Porém, por sermos uma casa fundamentalista, nos apoiamos sempre na qualidade das nossas empresas, e estamos 
convictos da capacidade das nossas companhias de gerar valor no longo prazo, com um executivos extremamente 
competentes e em posições de liderança em seus respectivos mercados, representando uma tendência de um grande 
ganho de market share no futuro. 

Atribuição de Performance 

Neo Future II FIC FIA  

Continuamos com a mesma cabeça do mês passado. Nossa orientação a retornos absolutos e foco em preservação de 
capital fizeram com que não tivéssemos mudanças significativas na carteira após o rebalanceamento realizado no mês 
de março, direcionando uma maior exposição à 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. 
Ainda deixamos de contar com premissas de crescimento de lucro para os próximos 2 anos até entendermos a real 
extensão do impacto na economia real. Com isto acreditamos ter um portfólio com forte orientação à preservação de 
capital e com empresas com grande capacidade de consolidar seu posicionamento competitivo e retomar sua trajetória 
de crescimento, tão logo a economia se restabeleça, gerando retornos atrativos para seus acionistas. Sempre aderentes 
ao nosso modelo de negócio e disciplina de execução, alocaremos nosso caixa, que hoje corresponde a aproximadamente 
15% do portfólio, buscando preservação de capital e retornos absolutos.  

Posicionamento 

Neo Future II FIC FIA  

O mercado parece precificar uma volta gradual da atividade sem uma nova explosão de casos de COVID-19, com as 
economias nacionais voltando em poucos meses a operar em 70%-80% de sua capacidade. Uma nova onda forte de 
contaminação provavelmente provocaria uma nova revisão negativa de previsões de crescimento e temores de que 
problemas de liquidez transformem-se em problemas de solvência, com implicações para o setor financeiro. Porém, por 
sermos uma casa fundamentalista, nos apoiamos sempre na qualidade das nossas empresas, e estamos convictos da 
capacidade das nossas companhias de gerar valor no longo prazo, com um executivos extremamente competentes e em 
posições de liderança em seus respectivos mercados, representando uma tendência de um grande ganho de market share 
no futuro. 

 

Novus Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Novus Ações Institucional FIC FIA 17,22% -33,29% -15,38% -2,22% 2,85% 60,04% -58,20% 39,2  

Novus Retorno Absoluto FIC FIM 11,14% -21,14% -7,56% - - 29,21% -38,45% 76,8  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 
 

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=800708
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Atribuição de Performance 

Novus Ações Institucional FIC FIA  

O fundo apresentou resultado positivo no mês de abril, capturando a melhora dos ativos de renda variável. Os setores que 
mais se destacaram ao longo do mês foram o setor de consumo e financeiro. Entendemos que os mercados bursáteis 
foram beneficiados por notícias mais construtivas sobre o início do processo de flexibilização do isolamento social em 
alguns países, estímulos fiscais e monetários e a evolução de pesquisas com medicamentos para o tratamento de 
combate ao Covid-19. As incertezas seguem no radar, e por essa razão temos aprofundado as análises para elaboração 
das nossas teses de investimentos. Nesse sentindo, permanecemos optando por carregar posições nos ativos que 
enxergamos as melhores assimetrias. 

Posicionamento 

Novus Ações Institucional FIC FIA  

Estamos monitorando os possíveis efeitos da pandemia no Brasil e em outros lugares do mundo, com o objetivo de 
entender como os consumidores reagirão durante e após a crise. Por essa razão, aumentamos nossa posição em 
consumo no segmento de e-commerce e em empresas com multicanais bem desenvolvidos. Continuamos posicionados 
em empresas dos setores financeiros, commodities e infraestrutura, que entendemos serem mais resilientes ao atual 
momento, e que não tenham qualquer problema de dívida e fluxo de caixa no médio prazo. 

Atribuição de Performance 

Novus Retorno Absoluto FIC FIM  

O fundo apresentou resultado positivo no mês de abril, capturando a melhora dos ativos de renda variável e o fechamento 
da curva de juros brasileira. Os principais destaques que colaboraram para o desempenho do fundo foram uma posição 
aplicada na parte curta da curva de juros prefixada e as posições compradas em bolsa brasil, via carteira de ações, e em 
bolsa americana, via índices (Nasdaq e S&P 500). Os mercados bursáteis foram beneficiados por noticiais mais 
construtivas sobre o início do processo de flexibilização do isolamento social em alguns países, estímulos fiscais e 
monetários e a evolução de pesquisas com medicamentos para o tratamento de combate ao Covid-19. 

Posicionamento 

Novus Retorno Absoluto FIC FIM  

As incertezas seguem no radar, nesse sentindo permanecemos com posições nos mercados que enxergamos as 
melhores assimetrias. Em renda variável, estamos comprados em bolsa brasil, onde aumentamos nossa exposição no 
setor de consumo, no segmento de e-commerce e em empresas com multicanais bem desenvolvidos, e também em 
companhias dos setores financeiro, commodities e infraestrutura, que entendemos que são empresas resilientes ao atual 
momento. Em renda fixa, seguimos aplicados na parte curta da curva, dado o atual ambiente desinflacionário e a 
necessidade de estímulos através do canal de política monetária. Em commodities, estamos comprados em ouro por 
conta do forte recuo nas taxas de juros globais e com a perspectiva de que os estímulos monetários na economia sigam 
presentes. 

 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=28761
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Occam Brasil 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Occam FIC FIA 10,22% -26,52% -8,12% 2,54% 12,42% 40,20% -44,74% 529,7  

Occam Long Biased Advisory FIC FIM - - - - - - - - 

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Occam FIC FIA  | Occam Long & Short Plus FIC FIM  | Occam Long Biased Advisory FIC FIM  

O Ibovespa recuperou parte das perdas de março e subiu 10,3%, assim como a bolsa americana com o S&P valorizando 
12,7%. O nível de valuation atrativo de alguns papéis, aliado a um cenário de estímulos fiscais/monetários muito fortes 
dos governos, nos levaram a diminuir nossas proteções, com aumento gradual da nossa exposição líquida ao longo do 
mês. No mês, destaque positivo para consumo e tecnologia, e negativo para os setores de mineração e elétrico. 

Posicionamento 

Occam FIC FIA  | Occam Long & Short Plus FIC FIM  | Occam Long Biased Advisory FIC FIM  

Nossa maior exposição permanece na bolsa americana, onde observamos uma normalização mais rápida de seus 
fundamentos pela maior concentração de empresas líderes e de tecnologia. Do lado doméstico, continuamos focados na 
geração de alpha.  

 

Oceana Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Oceana Long Biased Advisory FIC FIM 9,73% -16,83% - - - 31,80% -33,98% 96,6  

Oceana Sust Social FIC FIM 9,89% -16,74% -1,60% 8,51% 11,53% 29,33% -33,98% 97,7  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=3585
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Atribuição de Performance 

Oceana Long Biased Advisory FIC FIM  

No mês de abril/2020, o fundo Oceana Long Biased FIC FIA obteve performance de +9,93%. A estratégia Long teve 
contribuição positiva de 9,16%, com destaque para os setores de Consumo (3,26%), Infraestrutura e Transporte (1,33%) e 
Elétrico (0,84%). A estratégia Valor Relativo teve contribuição positiva de 1,01% no mês, sem destaque para um setor 
específico. Por fim, a estratégia Short teve contribuição negativa, com destaque para o setor de Consumo (-0,07%). 

Posicionamento 

Oceana Long Biased Advisory FIC FIM  

Principais Posições Setorias | Long: Consumo (15,8%), Elétrico (9,6%), Mineração e Siderurgia (7,3%), Bancos (6,7%) e Malls 
& Properties (5,6%). 

 

Opportunity Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Opportunity Long Biased FIC FIM 10,50% -13,53% 11,22% 14,00% 14,33% 28,04% -33,38% 221,5  

Opportunity Selection FIC FIA 12,99% -26,99% -1,59% 7,76% 13,32% 41,54% -45,40% 322,1  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 

Atribuição de Performance 

Opportunity Long Biased FIC FIM  | Opportunity Selection FIC FIA  

As estratégias de Ações aproveitaram a recuperação dos mercados em Abril. Os principais ganhos da carteira vieram dos 
setores de Saúde, Energia Eletrica e Consumo & Varejo. 

A visibilidade dos mercados continua baixa e a incerteza elevada. No Brasil, além dos desafios impostos pela Pandemia, 
onde a infra-estrutura precária da saúde e a dificuldade na adoção de medidas coordenadas para combater a doença já 
mostram um custo elevado de vidas, o desgaste político do Executivo enfraquece a perspectiva de reformas e aumenta 
as incertezas sobre a prudência fiscal pós-pandemia. 

No mundo desenvolvido, alguns países já passaram pelo pico de contaminações e começam a flexibilizar as medidas de 
isolamento. Nos EUA, a estrutura de saúde aliada à capacidade de testes e monitoramento (contact tracing) sugerem que 
devem conseguir reabrir gradualmente as regiões mais afetadas com mais sucesso que o Brasil. Além disso, a magnitude 
das medidas de auxilio fiscal e monetário devem ajudar a atenuar os impactos econômicos de longo prazo na economia 
e contribuir para a recuperação gradual. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800753
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800753
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195 

   Maio 2020 

Posicionamento 

Opportunity Long Biased FIC FIM  | Opportunity Selection FIC FIA  

Em face à magnitude das medidas de estimulo adotadas pelos EUA, tanto fiscais como monetárias, estamos mais 
confiantes em uma retomada da economia norte-americana. No Opp Long Biased, reduzimos a exposição direcional 
média a Brasil de cerca de 60% em março para 45% em Abril. Por outro lado, aumentamos a exposição do fundo à bolsa 
nos EUA, onde tivemos uma exposição média de cerca de 15% em Abril. Já o Opp Selection manteve sua exposição 
direcional a Brasil praticamente inalterada em torno de 95%. Na parcela comprada os setores com maiores exposições 
nos portfólios são Energia Elétrica, Bancos e Consumo, que somam cerca de 60% do Risco das carteiras. Em meio ao 
cenário de grande incerteza temos dado preferência a empresas com bons fundamentos e folego financeira para 
atravessar a crise 

 

Pacifico Gestão de Recursos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Pacifico Ações FIC FIA 10,37% -25,90% -0,34% 7,30% 11,52% 40,86% -43,99% 269,2  

Pacifico LB FIC FIM 11,58% -26,38% -4,88% 2,35% 8,16% 40,77% -46,70% 338,1  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 

Atribuição de Performance 

Pacifico LB FIC FIM  

o FUNDO encerrou o mês com retornos positivos e acima do Ibovespa. Estamos achando que a reabertura da economia 
vai ser muito gradual, ainda que socialmente esteja liberado. A perda de renda, emprego e confiança vão pesando cada 
vez mais. A cada dia fechado, não é só mais um dia para recuperar: religar um motor vai ficando cada vez mais difícil com 
o passar do tempo. A maior exposição setorial está nos setores de consumo, serviços financeiros e commodities. As 
posições com melhores resultados foram Localiza, Sulamérica, Petrobras, Stone e Marisa. 

Posicionamento 

Pacifico LB FIC FIM  

Iniciamos o mês com a maior exposição líquida do Pacifico LB desde o seu início: 97%. Ao longo do mês, após a forte alta 
recente do índice, viemos gradativamente reduzindo a exposição líquida do fundo, vendendo o índice futuro e montamos 
também um put-spread de índice. O objetivo é abrir espaço para, havendo mais volatilidade, termos espaço para atuar. 
Voltamos a fazer uma posição short em IRB e fizemos algumas reduções e alterações na carteira. Os preços relativos 
mudaram bastante. Então, reduzimos Localiza, B3, Itaúsa, Helbor e XP, aumentando Hypera e montamos posição em 
Mercado Livre e Petrobras. Encerramos o mês com uma exposição líquida em torno de 77%. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=7494
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=6120
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2877
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2877
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Atribuição de Performance 

Pacifico Ações FIC FIA  

o FUNDO encerrou o mês com retornos positivos e acima do Ibovespa. Dadas algumas fragilidades da economia brasileira, 
acreditamos num cenário menos benigno para os próximos meses. 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 grande e hoje temos um dos mercados 
mais baratos dos últimos 20 anos, uma oportunidade muito interessante. As posições com os melhores resultados no 
mês foram em Natura, Sulamérica, Magazine Luiza e Localiza. A maior exposição setorial está nos setores de energia 
elétrica, consumo e commodities. 

Posicionamento 

Pacifico Ações FIC FIA  

Fizemos algumas mudanças na composição da carteira. A crise não é boa pra ninguém, mas algumas empresas terão 
condições de saírem relativamente até mais fortes após a crise. Aumentamos a posição em algumas empresas que já 
tínhamos e que consideramos serem pouco afetadas: Vale, Rumo, Raia Drogasil, Porto Seguro. Compramos empresas 
que não tínhamos, mas que a crise deu oportunidade de comprar: Totvs, CPFL, Alupar. Por outro lado, diminuímos nossa 
exposição em algumas Small Caps por acreditar que em uma situação como essa, o prêmio de liquidez deve ser maior. 
Além disso, zeramos nossa posição em empresas que podem passar por mudanças estruturais: BR Malls, Eletrobras, Via 
Varejo. 

 

Perfin Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Perfin Foresight 100 Advisory XP Seg Prev FIC 
FIA 

- - - - - - - - 

Perfin Foresight Institucional FIC FIA 13,89% -26,02% -5,34% 5,10% 9,63% 40,06% -44,94% 315,6  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Perfin Foresight 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIA  | Perfin Foresight Institucional FIC FIA  

Neste mês, os principais destaques foram os setores de Consumo, Varejo e TI & Serviços. Natura, teve ganhos dado seu 
modelo de vendas direta e portal online (e-commerce) ser resiliente no cenário atual - menos de 5 % das vendas são feitas 
em loja física. Somado a isso, o portfólio de produtos da empresa é distribuído entre 70% para higiene pessoal (produtos 
essenciais) e 30% ligado ao consumo discricionário. Via Varejo e Lojas Americanas também se beneficiaram pela 
funcionalidade do e-commerce. Totvs, outra beneficiada neste mês, permanece uma tese muito atrativa por alguns 
motivos: 1) softwares que são cruciais para empresas e que representam, na média, menos 2% da receita de seus clientes 
2) boa margem de segurança: a receita recorrente via assinatura (modelo de cobrança) representa mais de 70% da receita 
total 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2313
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2313
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/33796214000175
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2369
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Posicionamento 

Perfin Foresight 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIA  | Perfin Foresight Institucional FIC FIA  

Permanecemos com teses de investimentos de longo prazo, focadas em empresas de qualidade e que possuam dinâmica 
própria. As principais alocações no portfólio são nos setores: Energia e Saneamento, Consumo e TI & Serviços. Ainda 
temos outras posições no setor Financeiro, Saúde, Shoppings e Construção Civil. Na nossa visão, a recuperação da 
economia se dará de forma gradual. Apesar do cenário desafiador, acreditamos que este é um momento de grandes 
oportunidades para investimento em ações para os investidores que buscam retornos no longo prazo.  

 

Polo Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Polo Long Bias FIM 18,33% -17,55% -5,58% 1,57% - 31,11% -40,00% 128,3  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Polo Long Bias FIM  

O fundo teve um desempenho bastante positivo ao longo do mês, colhendo os frutos da materialização de diversas idéias 
e dos ajustes feito no portfolio durante o final do mes de Março. As contribuições positivas do mês vieram do setor de 
Varejo, Alimentos Bebidas e Consumo e Transportes. No setor de Varejo os destaques foram nas posições de valor 
absoluto compradas em B2W, Despegar e Meli. No setor de Alimentos, Bebidas e Consumo o destaque foi no trade 
comprado em Minerva e Marfrig e vendida em BRF, JBS e Pilgrim’s Pride , vale destacar que a posição vendida em JBS foi 
zerada. No setor de Transportes o destauqe ficou com as posições compradas em Volares e comprado em Latam e 
vendido em Copa. Os principais detratores do mês foram no setor de Siderurgia e de Mineração. Em Siderurgia, a principal 
perda foi na posição de valor relativo comprada em Usiminas e vendida em CSN. E, em Mineração, na posição de valor 
relativo comprada em Vale e vendida em Fortescue. 

Posicionamento 

Polo Long Bias FIM  

O Polo Long Bias fechou o mês com uma exposição bruta de 168.10% e uma exposição líquida ajustada para beta de 
58.91%. Ao longo do mês de abril reduzimos significativamente a exposiçaõ liquida do fundo. Reduzimos ou zeramos 
posições compradas que andaram bastante e aproveitamos para fazer algumas posições oportunisticas ao longo do mês.  

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, seguida pela posição comprada em Vale e vendida em Fortescue Metals do setor de 
Mineração.  

 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/33796214000175
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2369
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800607
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* 36m milhões 

Porto Seguro FIC FIA 10,21% -33,69% -17,74% -0,29% 5,29% 44,31% -49,20% 112,4  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 

Atribuição de Performance 

Porto Seguro FIC FIA  

Em abril, os papéis que mais contribuíram com o desempenho do fundo vieram dos setores de petróleo (223bps), 
consumo (198bps) e tecnologia (185bps). Na outra ponta, tivemos perdas com posição no setor de infraestrutura (-62bps). 
A retomada dos mercados globais aconteceu seguindo os estímulos financeiros anunciados. Ao todo já foram anunciados 
$14 trilhões, o que gerou uma recuperação de $15 trilhões de valor de mercado. Mercado segue apostando em empresas 
de qualidade e tecnologia ao redor do mundo, ao mesmo tempo procura proteção para inflação no longo prazo, como 
ouro e empresas de commodities. No Brasil, as brigas entre os poderes em meio a uma pandemia têm trazido dúvidas 
quanto à nossa velocidade de retomada da economia. 

Posicionamento 

Porto Seguro FIC FIA  

Nossa carteira está diversificada, com foco em negócios mais resilientes, empresas lídere em seus setores e com baixo 
custo de produção. Apresentamos exposição neutra a câmbio, via commodities e under em bancos. Acreditamos nos 
setores de infraestrutura e varejo (com presença digital), além de alimentos e tecnologia. Nossa exposição total ao final 
do mês era de 93%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2657
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2657
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Real Investor Gestão de Recursos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Real Investor FIA 11,34% -26,40% 2,72% 13,32% 24,00% 40,44% -47,62% 1.289,2  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Real Investor FIA 

Em abril, o Fundo recuperou uma parte das perdas de março, entregando uma performance de 11,34% comparado a 
10,25% do Ibovespa. O resultado do Real Investor FIA BDR Nível I foi favorecido por uma correção generalizada no preço 
dos ativos, especialmente nos setores de Varejo, Petróleo, Propriedades  e Autopeças, com destaque para a alta das ações 
da Via Varejo, Tupy e JHSF. Desde o final de fevereiro, devido às fortes quedas nos mercados, utilizamos gradativamente 
o nosso caixa para aproveitar as oportunidades geradas e, atualmente, estamos 97% alocados. 

Posicionamento 

Real Investor FIA 

Estamos revisando todos os nossos cases e realizando algumas realocações na carteira, focando em empresas 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, Propriedades, Energia Elétrica e Mineração representam em torno de 50% 
da nossa carteira. 

 

RPS Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

RPS Long Bias Advisory D60 FIC FIA - - - - - - - - 

RPS Selection FIC FIA 9,63% -34,15% -20,25% -4,98% - 43,57% -49,80% 450,3  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 
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Atribuição de Performance 

RPS Long Bias Advisory D60 FIC FIA  | RPS Selection FIC FIA  | RPS Total Return D30 FIC FIM 

Com a volta dos mercados no mês de abril, conseguimos recuperar uma parte da nossa performance, já que rodamos 
com um direcional comprado ao longo do período em todas as famílias de fundos que administramos. Aproximadamente 
dois terços da performance no mês vieram do nosso direcional comprado em excesso aos benchmarks. Nas estratégias 
inter e intra-setoriais, destaques positivos para nossa posição comprada em ações nos EUA, notadamente no setor de 
tecnologia, assim como nos setores de proteínas e de saúde no Brasil. 

Apesar de toda a incerteza sobre a evolução da pandemia e os seus impactos sobre as economias nos próximos meses, 
estamos mantendo nossa visão moderadamente otimista para mercado de equities, principalmente fora do Brasil.Maio 
deve ser caracterizado como o mês em que algumas economias dos blocos desenvolvidos começam a sair do lockdown 
apesar das incertezas na velocidade de retomada das economias e possíveis derivadas de segundas ondas. 

Posicionamento 

RPS Long Bias Advisory D60 FIC FIA  | RPS Selection FIC FIA  | RPS Total Return D30 FIC FIM 

Temos receio de que os números da doença continuem negativamente elevados ao longo dos próximos meses incluindo 
o inverno, consequência do baixo índice de teste da população, da execução desorganizada de um lockdown vertical e da 
fragilidade do sistema de saúde pública. Continuamos comprados em setores exportadores (mineração, proteínas) que 
se beneficiam da recuperação chinesa e do Real desvalorizado. Além disso, mantemos uma carteira defensiva doméstica, 
privilegiando setores menos cíclicos e que se beneficiam de juros reais bem baixos como os setores de utilities e saúde. 
Nosso livro de LATAM permanece com baixa exposição direcional privilegiando investimentos relativos na região.  

 

 

Safari Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Safari 45 FIC FIM II 9,96% -33,80% -12,48% - - 37,34% -48,90% 941,7  

Safari 60 FIC FIM II - - - - - - - - 

Safari FIC FIM II 9,76% -33,83% -12,37% 1,29% 9,34% 37,19% -48,85% 301,6  

Safari Prev 100 FICFIM FIE 9,49% -30,75% - - - 49,72% -46,53% 54,8  

Safari SulAmérica Prev FIC FIM 8,66% -24,56% -7,76% - - 31,17% -39,97% 80,3  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800879
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800910
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800879
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800910
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Atribuição de Performance 

Safari SulAmérica Prev FIC FIM  | Safari Prev 100 FICFIM FIE  

A boa performance das bolsas dos EUA e a recuperação da atividade na China ajudaram bastante nesta performance, 
visto que a visibilidade continua baixa no Brasil. O dólar continuou a se valorizar com a turbulência política doméstica, 
enquanto as empresas tem dificuldades de acesso ao crédito – em especial as pequenas e médias. O net long do fundo 
foi aumentando ao longo do mês, privilegiando varejistas on-line, concessionárias de rodovias, produtores de commodities 
(minério de ferro e carnes) e posições em seguros e afins. Também temos posições em S&P e EEM (bolsas emergentes). 
As perspectivas são positivas para o mercado, com os resultados do distanciamento e inflexão na curva de doentes e 
mortos pela pandemia. Haverá uma recuperação cíclica, que não será longa, será difícil e bastante desigual entre setores 
e empresas. Mais uma vez aquelas capitalizadas e bem estruturadas serão as vencedoras. No mercado externo, a ampla 
liquidez injetada pelos bancos centrais tem fornecido combustível para a alta das bolsas. 

Posicionamento 

Safari SulAmérica Prev FIC FIM  

Nossa carteira está muito simples e focada em segmentos que acreditamos serem os vencedores de longo prazo. Temos 
cerca de 24% do PL no varejo, em especial on-line,  15%  em concessões rodoviárias (perdas deverão ser recompostas), 
além de 8,4% em bancos e seguros. Posicionamo-nos desta maneira para ter agilidade nos próximos meses, tanto para 
reduzir posições quanto para montar hedges para nossa carteira.  

Posicionamento 

Safari Prev 100 FICFIM FIE  

Nossa carteira está muito simples e focada em segmentos que acreditamos serem os vencedores de longo prazo. Temos 
cerca de 24% do PL no varejo, em especial on-line,  15%  em concessões rodoviárias (perdas deverão ser recompostas), 
além de 8% em bancos e seguros. Posicionamo-nos desta maneira para ter agilidade nos próximos meses, tanto para 
reduzir posições quanto para montar hedges para nossa carteira.  

Atribuição de Performance 

Safari 45 FIC FIM II  | Safari FIC FIM II  

A boa performance das bolsas dos EUA e a recuperação da atividade na China ajudaram bastante nesta performance, 
visto que a visibilidade continua baixa no Brasil. O dólar continuou a se valorizar com a turbulência política doméstica, 
enquanto as empresas tem dificuldades de acesso ao crédito – em especial as pequenas e médias. O net long do fundo 
foi aumentando ao longo do mês, privilegiando varejistas on-line, concessionárias de rodovias, produtores de commodities 
(minério de ferro e carnes) e posições em seguros e afins. Também temos posições em S&P e EEM (bolsas emergentes). 
As perspectivas são positivas para o mercado, com os resultados do distanciamento e inflexão na curva de doentes e 
mortos pela pandemia. Haverá uma recuperação cíclica, que não será longa, será difícil e bastante desigual entre setores 
e empresas. Mais uma vez aquelas capitalizadas e bem estruturadas serão as vencedoras. No mercado externo, a ampla 
liquidez injetada pelos bancos centrais tem fornecido combustível para a alta das bolsas. 

Posicionamento 

Safari 45 FIC FIM II  | Safari FIC FIM II  

Nossa carteira está muito simples e focada em segmentos que acreditamos serem os vencedores de longo prazo. Temos 
cerca de 22% do PL no varejo, em especial on-line,  15%  em concessões rodoviárias (perdas deverão ser recompostas), 
12,5% em índices globais (S&P e EEM), além de 11% em bancos e seguros. Posicionamo-nos desta maneira para ter 
agilidade nos próximos meses, tanto para reduzir posições quanto para montar hedges para nossa carteira. Terminamos 
o mês com exposição líquida de 99% e bruta de 114% do PL. 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/28516168000173
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/33378232000137
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/28516168000173
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/33378232000137
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800611
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2727
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800611
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2727


 
 
 

202 

   Maio 2020 

Sharp Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Sharp Equity Value Feeder FIC FIA 14,06% -20,06% 2,82% 12,90% 15,05% 42,45% -40,83% 634,9  

Sharp Equity Value Institucional FIA 13,14% -24,49% 0,70% 11,01% 14,08% 44,51% -43,92% 316,6  

Sharp Ibovespa Feeder FIC FIA 10,05% -28,92% -14,03% 0,38% 10,44% 42,44% -45,35% 187,2  

Sharp LB Feeder FIC FIA 10,23% 4,16% 25,95% - - 29,39% -24,71% 714,6  

Sharp Long Biased Advisory FIC FIA 10,54% 4,00% - - - 32,38% -25,05% 125,2  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Sharp Equity Value Feeder FIC FIA  

Apesar de ter sido um mês de alta volatilidade, os mercados voltaram a ficar funcionais ao longo do mês de abril, auxiliados 
principalmente pelos pacotes fiscais dos governos de diferentes países. No mercado doméstico destacamos ainda o 
conturbado cenário político como fator de risco adicional a crise sanitária mundial. Algumas ações do nosso portfolio 
tiveram uma rápida recuperação, passando a oferecer um risco retorno prospectivo desfavorável. Optamos por reduzir 
algumas posições e rebalanceamos a carteira para tentar otimizar o portfolio, não só buscando um retorno excelente, mas 
tentando nos ater a negócios com maior probabilidade, na nossa visão, de serem bem sucedidos nos próximos anos. 

O fundo apresentou destaques positivos nos seguintes setores: Varejo, Consumo e Combustível, e destaques negativos 
nos seguintes setores: Seguradoras e Hedge BRL. 

Posicionamento 

Sharp Equity Value Feeder FIC FIA  

Os desdobramentos da crise humanitária e econômica que acontecerão nos próximos meses carregam um patamar de 
incerteza elevado dado o ineditismo de uma crise dessa natureza e proporções. Acreditamos que a velocidade de 
resolução do problema relacionado ao coronavírus irá ditar os mercados durante o mês de maio. No mercado doméstico, 
adicionamos ainda o desdobramento da crise política como fator a ser acompanhado de perto. 

Atualmente, os principais setores na carteira do fundo são os de Consumo, Varejo e Energia Elétrica. 

Atribuição de Performance 

Sharp Equity Value Institucional FIA  

Apesar de ter sido um mês de alta volatilidade, os mercados voltaram a ficar funcionais ao longo do mês de abril, auxiliados 
principalmente pelos pacotes fiscais dos governos de diferentes países. No mercado doméstico destacamos ainda o 
conturbado cenário político como fator de risco adicional a crise sanitária mundial. Algumas ações do nosso portfolio 
tiveram uma rápida recuperação, passando a oferecer um risco retorno prospectivo desfavorável. Optamos por reduzir 
algumas posições e rebalanceamos a carteira para tentar otimizar o portfolio, não só buscando um retorno excelente, mas 
tentando nos ater a negócios com maior probabilidade, na nossa visão, de serem bem sucedidos nos próximos anos. 

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=3970
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2920
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O fundo apresentou destaques positivos nos seguintes setores: Consumo, Varejo e Combustível, e destaques negativos 
nos seguintes setores: Transporte. 

Posicionamento 

Sharp Equity Value Institucional FIA  

Os desdobramentos da crise humanitária e econômica que acontecerão nos próximos meses carregam um patamar de 
incerteza elevado dado o ineditismo de uma crise dessa natureza e proporções. Acreditamos que a velocidade de 
resolução do problema relacionado ao coronavírus irá ditar os mercados durante o mês de maio. No mercado doméstico, 
adicionamos ainda o desdobramento da crise política como fator a ser acompanhado de perto. 

Atualmente, os principais setores na carteira do fundo são os de Consumo, Varejo e Energia Elétrica. 

Atribuição de Performance 

Sharp Ibovespa Feeder FIC FIA  

Apesar de ter sido um mês de alta volatilidade, os mercados voltaram a ficar funcionais ao longo do mês de abril, auxiliados 
principalmente pelos pacotes fiscais dos governos de diferentes países. No mercado doméstico destacamos ainda o 
conturbado cenário político como fator de risco adicional a crise sanitária mundial. Algumas ações do nosso portfolio 
tiveram uma rápida recuperação, passando a oferecer um risco retorno prospectivo desfavorável. Optamos por reduzir 
algumas posições e rebalanceamos a carteira para tentar otimizar o portfolio, não só buscando um retorno excelente, mas 
tentando nos ater a negócios com maior probabilidade, na nossa visão, de serem bem sucedidos nos próximos anos. 

O fundo apresentou destaques positivos nos seguintes setores: Consumo, Varejo e Petróleo, e destaques negativos nos 
seguintes setores: Transporte. 

Posicionamento 

Sharp Ibovespa Feeder FIC FIA  

Os desdobramentos da crise humanitária e econômica que acontecerão nos próximos meses carregam um patamar de 
incerteza elevado dado o ineditismo de uma crise dessa natureza e proporções. Acreditamos que a velocidade de 
resolução do problema relacionado ao coronavírus irá ditar os mercados durante o mês de maio. No mercado doméstico, 
adicionamos ainda o desdobramento da crise política como fator a ser acompanhado de perto. Atualmente, os principais 
setores na carteira do fundo são os de Bancos, Consumo e Mineração. 

Atribuição de Performance 

Sharp Long Biased Advisory FIC FIA  

Apesar de ter sido um mês de alta volatilidade, os mercados voltaram a ficar funcionais ao longo do mês de abril, auxiliados 
principalmente pelos pacotes fiscais dos governos de diferentes países. No mercado doméstico destacamos ainda o 
conturbado cenário político como fator de risco adicional a crise sanitária mundial. Exposição net foi levemente reduzida 
através da reducao da carteira long. Adicionalmente, rebalanceamos a carteira para tentar otimizar o portfolio, não só 
buscando um retorno excelente, mas tentando nos ater a negócios com maior probabilidade, na nossa visão, de serem 
bem sucedidos nos próximos anos. 

Os principais destaques do fundo, por Estratégia, foram: (1) Carteira Direcional + Proteções - Positivos: Consumo (long) e 
Varejo (long) / Negativos: Hedge Ibov, Mineração (long) e Varejo (long), (2) Carteira Valor Relativo - Positivos: Debênture 
no setor de Consumo, Seguradoras (short) e Índices (Pares) / Negativos: Consumo (Pares) e Imobiliário (Pares). 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2920
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=2344
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800745
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Posicionamento 

Sharp Long Biased Advisory FIC FIA  

Os desdobramentos da crise humanitária e econômica que acontecerão nos próximos meses carregam um patamar de 
incerteza elevado dado o ineditismo de uma crise dessa natureza e proporções. Acreditamos que a velocidade de 
resolução do problema relacionado ao coronavírus irá ditar os mercados durante o mês de maio. No mercado doméstico, 
adicionamos ainda o desdobramento da crise política como fator a ser acompanhado de perto. Atualmente, a exposição 
do fundo é -  Bruta: 123,5% /  Líquida: 57,7% /  Comprada: 90,6% /  Vendida: 32,9%. 

 

Solana Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Solana Absolutto FIC FIM 13,44% -28,98% -9,56% -1,61% 5,22% 39,02% -48,68% 76,6  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 

Atribuição de Performance 

Solana Absolutto FIC FIM  

Os destaques positivos em abril foram: i) Sulamerica (+359bps), ii) Yduqs (+248bps), e iii) Natura (+232bps). Do lado 
negativo tivemos i) Proteções/Hedge (-124bps), ii) Posição vendida em Multiplan (-103bps), e iii) Banco BTG Pactual (-
41bps). 

Posicionamento 

Solana Absolutto FIC FIM  

O fundo encerrou o mês de Abril com exposição líquida a renda variável de 55% e 10 empresas investidas. Destaque para 
as posições compradas em Serviços Financeiros, Consumo e Papel e Celulose. 

 

 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800745
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2647
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2647
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SPX Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Armata Advisory FIC FIA 3,55% -19,03% -8,40% -0,61% 5,76% 26,68% -32,47% 232,5  

SPX Apache FIC FIA 8,05% -28,11% -14,31% -3,10% 8,29% 39,62% -44,73% 236,1  

SPX Falcon FIC FIA 3,55% -19,03% -8,45% -0,49% 5,88% 26,65% -32,48% 728,1  

SPX Patriot FIC FIA 7,87% -26,63% -12,11% -1,60% 9,68% 38,03% -43,63% 155,0  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

SPX Apache FIC FIA | SPX Patriot FIC FIA  

No mês de abril, as alocações que contribuíram positivamente para a performance do fundo foram concentradas nas 
posições compradas nos setores de consumo, utilities, educação, saúde, commodities e óleo e gás. Do lado negativo, o 
destaque foi a posição comprada no setor industrial. Ao longo do mês, reduzimos a exposição comprada do fundo a partir 
de reduções nas posições nos setores financeiros, consumo, transporte e logística e das alocações no mercado 
internacional. Por outro lado, aumentamos a alocação comprada no setor de óleo e gás. 

Posicionamento 

SPX Apache FIC FIA | SPX Patriot FIC FIA  | Armata Advisory FIC FIA  | SPX Falcon FIC FIA  

A pandemia de Covid-19 segue sendo o principal motor dos ativos globais. Continuamos pessimistas tanto pelo tamanho 
do impacto na economia, quanto pela velocidade da recuperação. A questão fundamental agora é se o afrouxamento do 
isolamento será eficiente, de forma que a economia global possa voltar a uma nova normalidade. No cenário doméstico, 
tivemos a saída de dois ministros importantes do governo, o da Saúde e o da Justiça, o que tornou a sustentação política 
do presidente ainda mais frágil, quando era imprescindível ter um ambiente de união nacional para enfrentar a crise. 
Analisando o contexto pós-pandemia, nos vemos ainda mais pessimistas, uma vez que estaremos com uma dívida PIB 
extremamente elevada e, consequentemente, com a necessidade de um novo programa de ajuste fiscal. 

Atribuição de Performance 

Armata Advisory FIC FIA  | SPX Falcon FIC FIA  

No mês de abril, as alocações que contribuíram positivamente para a performance do fundo foram concentradas nas 
posições compradas nos setores de consumo, utilities, educação, saúde e as posições nos mercados internacionais. Do 
lado negativo, os destaques foram as posições no setor industrial e algumas posições específicas, vendidas no mercado 
internacional. Ao longo do mês, reduzimos a exposição direcional comprada do fundo. Na ponta comprada, reduzimos as 
posições nos setores financeiros, commodities, consumo e saúde. Já na ponta vendida, iniciamos uma posição em 
empresas de consumo e zeramos a posição no setor de papel e celulose.  

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=27511
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=27511
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2759
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2461
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2759
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2461
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Studio Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Studio 30 FIC FIA 13,17% -28,18% -7,71% 4,61% 10,92% 42,90% -47,45% 130,3  

Studio FIC FIA 11,32% -30,62% -10,66% 1,10% 7,92% 42,76% -47,94% 120,2  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Studio FIC FIA  

Contribuições: NTCO3 2.12, RENT3 1.49, BRDT3 1.33, PETR 1.20 e MGLU3 1.05 Detratores: STBP3 0.25, ELET3 0.22,  
BBAS3 0.19, CIEL3 0.16 e HGTX3 0.07 Em abril reduzimos nosso investimento em Petrobrás. Muitos desafios impactaram 
o setor:  contração de 50% na demanda de combustíveis das principais economias do ocidente e o não consenso sobre 
restrições de produção na OPEP, mesmo assim acreditamos que daqui a alguns meses à demanda por combustíveis se 
recuperará, com a reabertura da economia. Com a economia frágil e a instabilidade política, tememos que as medidas de 
afrouxo fiscal durem muito e sejam expandidas, afetando companhias de controle estatal. Por essa razão, além da 
redução em Petrobrás, optamos por zerar nossa posição em Eletrobrás. Montamos a posição em outubro, acreditávamos 
que o valuation da empresa refletia probabilidade próxima a zero de ser privatizada e que, caso o assunto fosse apreciado 
no congresso, não haveria grande resistência para sua aprovação, e a companhia poderia valer duas vezes mais. O atual 
patamar de preço das empresas privadas oferece retornos muito interessantes e são menos sensíveis a eventos políticos 
que possuem natureza não linear e imprevisível 

Posicionamento 

Studio FIC FIA  

Encerramos o mês com exposição líquida de 89.5%. Os principais setores seguem: Consumo 33.0%, Energia Elétrica 16.5% 
e Financeiro 11.6%.VALE, Natura e CESP são as maiores posições do fundo 

Atribuição de Performance 

Studio 30 FIC FIA  

Contribuições(%): NTCO3 2.09, MELI 1.42, RENT3 1.32, BRDT3 1.29 e PETR 1.15 Detratores: STBP3 0.24, ELET3 0.22, 
BBAS3 0.19, CIEL3 0.16 e HGTX3 0.07 Em abril reduzimos nosso investimento em Petrobrás. Muitos desafios impactaram 
o setor:  contração de 50% na demanda de combustíveis das principais economias do ocidente e o não consenso sobre 
restrições de produção na OPEP, mesmo assim acreditamos que daqui a alguns meses à demanda por combustíveis se 
recuperará, com a reabertura da economia. Com a economia frágil e a instabilidade política, tememos que as medidas de 
afrouxo fiscal durem muito e sejam expandidas, afetando companhias de controle estatal. Por essa razão, além da 
redução em Petrobrás, optamos por zerar nossa posição em Eletrobrás. Montamos a posição em outubro, acreditávamos 
que o valuation da empresa refletia probabilidade próxima a zero de ser privatizada e que, caso o assunto fosse apreciado 
no congresso, não haveria grande resistência para sua aprovação, e a companhia poderia valer duas vezes mais. O atual 
patamar de preço das empresas privadas oferece retornos muito interessantes e são menos sensíveis a eventos políticos 
que possuem natureza não linear e imprevisível. 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=3435
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=3435
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=7132
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Posicionamento 

Studio 30 FIC FIA  

Encerramos o mês com exposição líquida de 91.0%. Os principais setores seguem: Consumo 34.9%, Financeiro 14.3% e 
Energia Elétrica 14.1%.VALE, Natura e Mercado Livre são as maiores posições do fundo 

 

Sul América Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

SulAmérica Equities FIA 9,69% -37,39% -17,89% -1,51% 10,13% 45,58% -52,50% 866,9  

SulAmérica Mix 49 I FIM 4,44% -14,93% -5,58% 2,04% 7,60% 19,52% -24,50% 153,0  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

SulAmérica Equities FIA  

Apesar do cenário de incertezas no mercado, o fundo apresentou rentabilidade positiva no mês. As posições que mais 
agregaram para o desempenho foram: Varejo (destaque para VVAR3), Banco (destaque para ITUB4) e Óleo & Gás 
(destaque para PRIO3). Na ponta contrária, as alocações nos setores de Transportes, Saúde e Petroquímicos contribuíram 
negativamente. 

As maiores posições setoriais relativas ao benchmark são: Transportes, Constr. Civil e Varejo. Quando comparamos com 
a carteira de março/2020, aumentamos a exposição em Varejo, Elétricas & San. e Transportes; e diminuímos a exposição 
em Mineração. 

 

Posicionamento 

SulAmérica Equities FIA  | SulAmérica Mix 49 I FIM  

O fundo sofreu impacto negativo no ano devido às oscilações no mercado local e externo resultado dos impactos do 
COVID-19. 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=7132
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2202
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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Atribuição de Performance 

SulAmérica Mix 49 I FIM  

Apesar do cenário de incertezas no mercado, o fundo apresentou rentabilidade positiva no mês. Além da performance de 
10,25% do Ibovespa, as posições que mais agregaram para o desempenho foram: Varejo (destaque para BTOW3 e 
MGLU3) e Consumo Básico (destaque para JBSS3). Na ponta contrária, as alocações nos setores de Serviços Financeiros 
e Saúde contribuíram negativamente. As maiores posições setoriais relativas ao benchmark são: Transportes, Varejo e 
Óleo & Gás. Quando comparamos com março/2020, não houve grandes mudanças na carteira. 

 

Tarpon 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Tarpon GT FIC FIA 8,64% -26,99% -2,22% 12,85% 20,33% 33,25% -41,69% 124,0  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Tarpon GT FIC FIA  

Em linha com a recuperação do mercado, o fundo encerrou o mês com uma rentabilidade positiva. A principal contribuição 
para performance no mês foi a empresa Kepler Weber, empresa líder em sistemas de armazenagem para a cadeia do 
agronegócio. A Kepler é a maior posição do portfólio e se mostrou bastante resiliente frente à realização indiscriminada 
dos últimos meses além de, na nossa visão, está bem posicionada para se beneficiar do setor do agronegócio, 
especialmente o de grãos (seus maiores clientes), que foi menos afetado pela crise. Além disso, contribuíram 
positivamente para o retorno do mês empresas do setor de utilities como Sanepar, CPFL, Alupar e também do setor 
imobiliário como Trisul e JHSF. Do lado negativo, o destaque foi Tegma, companhia exposta diretamente a venda de 
veículos novos que foi mais fortemente impactada pela desaceleração no momento atual. Nossas posições não sofreram 
mudanças relevantes durante o mês, fizemos somente trocas relativas entre as empresas do portfólio. 

Posicionamento 

Tarpon GT FIC FIA  

Ainda é difícil estimar a duração e profundidade da crise, bem como a velocidade da sua recuperação. Embora não 
tenhamos a pretensão de fazer previsões macroeconômicas, estamos confortáveis com a capacidade das empresas do 
portfólio de enfrentar os desafios atuais, principalmente no que tange a liquidez e perfil de alavancagem financeira. O 
fundo tem suas maiores exposições aos setores de agronegócio e utilities, dois setores resilientes e menos impactados 
pela queda de atividade no país, complementados por empresas que se beneficiarão de uma futura recuperação 
econômica e do consumo. Além disso, estamos aproveitando o momento turbulento para investir em empresas de 
excepcional qualidade que conhecemos muito bem e que sofreram correções de preço que foram, na nossa visão, 
exageradas. 

 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/4616035000100
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800942
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800942
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Távola Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Távola Absoluto Advisory FIC FIM 11,75% -25,68% - - - 45,10% -45,40% 126,7  

Távola Absoluto FIM 11,97% -26,56% -12,95% 9,16% 10,52% 39,74% -46,43% 446,5  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Távola Absoluto Advisory FIC FIM  | Távola Absoluto FIM  

No mês o fundo rendeu +12% e o Ibovespa +10.2%. Os destaques positivos foram o setor de Utilities, Alimentos, Financeiro 
e Petroleo. Os destaques negativos foram os hedges com opcoes. 

Posicionamento 

Távola Absoluto Advisory FIC FIM  | Távola Absoluto FIM  

Com todas as incertezas geradas pela pandemia do coronavirus somada a crise política com a saída do ministro Sergio 
Moro, preferimos adotar uma postura mais cautelosa, reduzindo a exposição do fundo no fim do mês para algo próximo 
de 50% e buscando ações de empresas que sejam menos dependentes de uma recuperação rápida da economia. De 
forma resumida, nossa carteira hoje é composta por Utilities, Mineração, Bancos e Alimentos. Além disso temos posições 
vendidas no setor de Varejo. 

 

Trafalgar Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Trafalgar Royal Long Bias Latam FIC FIA 13,94% -11,40% 9,74% 12,16% - 29,52% -31,32% 145,1  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800762
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2722
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800762
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2722
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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 positivo, principalmente os ativos do setor de 
tecnologia. Acreditamos que a pandemia obrigou a aceleração da digitalização da economia, um processo que era para 
ter levado 3 anos, ocorreu em 3 meses. Continuamos positivos com as nossas exposições no setor, acreditando que elas 
sairão ainda mais fortes no mundo pós-coronavírus. Nesse sentido, aproveitamos a fraqueza de alguns nomes no começo 
do mês para aumentarmos a nossa alocação. 

As posições do book macro também foram positivas em Abril, com destaque para a posição comprada em petróleo e em 
ações norte-americanas. Uma maior probabilidade de recuperação mais rápida na China e nos EUA, dado o tamanho dos 
estímulos fiscais desses países em comparação aos outros, nos mantém confortáveis com a nossa alocação de risco. 

Dada a volatilidade de mercado e a rápida recuperação dos preços dos ativos, decidimos aumentar o tamanho do nosso 
book de hedge para reduzir o risco caudal de um evento de depressão fiscal no Brasil, assim como uma recuperação da 
economia global mais lenta. 

Posicionamento 

Trafalgar Royal Long Bias Latam FIC FIA 

Após forte oscilação, observamos que a grande maioria das ações e setores, tiveram performance muito similar na queda. 
No entanto, entendemos que o mundo pós-coronavírus trará mudanças significativas ao posicionamento de cada 
empresa. Desta forma, decidimos aumentar a nossa alocação em empresas que chamamos de seculares, ou seja, aquelas 
onde o seu crescimento é oriundo da natureza do seu negócio, e não apenas ao crescimento da economia na qual ela está 
inserida. 

Continuamos construtivos com os setores de tecnologia, educação, consumo e energia elétrica. 

Dado o aumento da incerteza no cenário político brasileiro, decidimos reduzir nossa exposição líquida alocada em Brasil. 
Temos opções de ativos com preços mais atrativos e com menores riscos, principalmente nos países Andinos. 

 

Truxt Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Truxt I Valor Institucional FIC FIA 11,13% -25,55% -0,82% 8,29% - 43,30% -45,47% 248,4  

Truxt Long Bias Advisory FIC FIM 9,46% -0,04% - - - 20,13% -20,07% 203,0  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 
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Atribuição de Performance 

Truxt I Valor Institucional FIC FIA  

No mês de abril, em termos de alfa, o fundo obteve importantes ganhos com investimentos nos setores de consumo e 
varejo, ao passo que apresentou perdas nos de mineração e propriedades. 

Posicionamento 

Truxt I Valor Institucional FIC FIA  

As incertezas a respeito da disseminação do corona vírus e da retomada da economia doméstica no pós crise, juntamente 
do conturbado ambiente político, seguem criando um cenário de elevada volatilidade nos mercados de risco. Nesse 
contexto, seguimos posicionados em empresas líderes setoriais, com sólida posição financeira e time de gestão altamente 
qualificado. Sabemos que a travessia pela crise será volátil, mas temos confiança que as empresas de nosso portfólio 
sairão ainda mais fortalecidas e apresentam elevado potencial de geração de valor no médio e longo prazo. Atualmente 
as principais posições do fundo estão relacionadas aos setores de varejo e consumo. 

Atribuição de Performance 

Truxt Long Bias Advisory FIC FIM  

No mês de abril o bom desempenho do Ibovespa impactou positivamente o resultado do fundo. Em termos de alfa, as 
principais contribuições positivas vieram de investimentos nos setores de consumo e varejo enquanto as negativas vieram 
de posições nos setores de petróleo e mineração. O desempenho da carteira de ações de empresas americanas e da 
carteira de hedges tem se mostrado uma contribuição muito importante para o desempenho do fundo num momento de 
elevada incerteza e volatilidade nos mercados. 

Posicionamento 

Truxt Long Bias Advisory FIC FIM  

Atualmente o fundo tem suas principais posições em empresas do setor de varejo, além de manter uma posição comprada 
em empresas líderes na bolsa americana.  

 

Verde Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Verde AM LB 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM 12,95% -15,92% 3,25% - - 34,77% -37,66% 227,1  

Verde AM Unique Long Bias FIC FIA 18,29% -23,24% -1,68% 5,39% 9,71% 46,05% -47,12% 195,9  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2893
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2893
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800733
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Atribuição de Performance 

Verde AM LB 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM  | Verde AM Unique Long Bias FIC FIA  

Em abril, o fundo teve forte recuperação puxado pela valorização expressiva de muitos dos nossos investimentos.  

Na carta do fundo de março, explicamos que aproveitaríamos a oportunidade para aumentar nossa exposição em ações 
de empresas com musculatura suficiente para atravessar as turbulências dos próximos meses. Os papeis então 
mencionados tiveram agora algumas das altas mais expressivas de nossa carteira: em abril, as ações da BR Distribuidora 
subiram 25,9%, da Localiza 30,0%, da Natura 38,0%, do Magazine Luiza 27,5% e da Petrobras 29,0%. 

O setor de planos de saúde, que tem forte presença em nossa carteira, também teve destaque. Os papéis da SulAmérica 
subiram 32,4%, da Intermédica 21,9% e da Hapvida 23,7%. 

Posicionamento 

Verde AM LB 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM  | Verde AM Unique Long Bias FIC FIA  

Os maiores investimentos do fundo são nos setores de planos de saúde, energia elétrica, petróleo, distribuição de 
combustível, aluguel de veículos e consumo. Nesses setores, há ótimas oportunidades de investimento em ações a preços 
bastante atrativos de empresas que conseguirão atravessar bem pela crise. 

 

Vinci Partners 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Vinci Gas Seleção Dividendos FIA 8,54% -27,22% -7,60% 4,53% 10,60% 38,84% -44,99% 153,3  

Vinci Mosaico FIA 10,08% -27,68% -1,73% 5,69% 14,77% 40,08% -45,32% 1.293,5  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Vinci Mosaico FIA  

Em abril, o Fundo teve um retorno de 10,08% contra 10,25% do Ibov. A nossa investida no setor de educação teve uma 
importante recuperação após um mês de março muito turbulento. Os participantes do mercado aliviaram suas 
preocupações com as instituições de ensino à medida que perceberam que as iniciativas de redução de mensalidade não 
ganharam tração, que os alunos presenciais têm se adaptado bem as aulas a distância e que a arrecadação das empresas 
ainda não foi tão impactada. Do outro lado, os bancos domésticos ficaram bastante pressionados durante o mês de abril, 
com a expectativa do aumento de inadimplência devido à crise originada pela COVID-19. Essa expectativa de 
inadimplência foi parcialmente antecipada por um provisionamento adicional feito pelo Bradesco e Itaú já no 1Q20. O 
2Q20 será crítico para os bancos, pois começaremos a entender o real impacto da pandemia em seus balanços. 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/30830240000184
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2909
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/30830240000184
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2909
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800558
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Posicionamento 

Vinci Mosaico FIA  

O Fundo passou a ter um perfil mais defensivo em função das incertezas trazidas pela pandemia da COVID-19. Nossas 
maiores posições estão nos setores de Utilites, Exportadoras de Commodities e Bancos. Acreditamos que inúmeras 
empresas da B3 estejam cotadas com significativos descontos em relação aos seus valores justos, no entanto o cenário 
atual inspira cautela. 

Atribuição de Performance 

Vinci Gas Seleção Dividendos FIA  

Em abril, o Fundo rendeu 8,54% contra 10,25% do Ibov. A nossa investida no setor de Tecnologia se recuperou junto a um 
movimento global de recuperação no setor. Nesse momento de home office generalizado, nota-se a importância do uso 
de tecnologias nas empresas em um período de aceleração da digitalização do mundo. Outro destaque positivo veio da 
nossa posição de Petrobras que, após uma queda importante em março, se recuperou ao longo do mês de abril, apesar 
do preço do petróleo ainda muito pressionado. Em nossa opinião, essa recuperação teve dois fatores, o primeiro 
relacionado à expectativa de que a queda tão drástica no preço do petróleo destruirá boa parte da capacidade produtiva 
nos EUA, permitindo uma recuperação futura de preço quando a demanda retornar. O segundo fator se deveu a uma 
mensagem da Petrobras de que conseguirá reduzir menos do que o esperado da produção doméstica de petróleo, 
limitando suas perdas com o preço baixo. Do outro lado, a nossa investida no setor de Serviços Financeiros, sofreu com 
uma frustração de expectativa de resultado, não só como efeito da crise que começou em março, mas com uma possível 
piora mais acentuada em abril. 

Posicionamento 

Vinci Gas Seleção Dividendos FIA  

O Fundo segue concentrado em Utilities, seguido de Exportadoras, Serviços Financeiros e Tecnologia. Vale ressaltar que, 
em 2012, quando o Governo interveio no setor Elétrico, as empresas caíram de forma similar, mas, depois, o fundamento 
voltou a fazer preço e, portanto, temos nos aproveitado desta volatilidade para reforçar e rebalancear a exposição no setor. 
Em geral, direcionamos nosso portfólio para ativos com liquidez; baixa elasticidade ao PIB; baixa alavancagem financeira 
e operacional; e exportadoras. Apesar das notícias de continuidade de propagação da COVID-19, com novas economias 
paralisando, o preço dos ativos já engloba muita coisa negativa, sendo a principal discussão se os eles ficarão ainda mais 
baratos ou não, mas a oportunidade com visão de médio prazo parece boa. 

 

Vinland Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Vinland LB Advisory XP Seg Prev FIC FIM 5,73% -17,01% - - - 25,56% -30,61% 3,6  

Vinland Long Bias Advisory FIC FIM 4,86% -9,15% 4,54% 4,61% - 21,70% -23,22% 10,4  

Vinland Long Bias Advisory Prev FIC FIM 5,87% -16,67% - - - 25,62% -30,51% 6,2  

Vinland Long Only FIC FIA 12,30% -27,82% -7,28% - - 41,97% -46,54% 58,5  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

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=2740
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2740
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Atribuição de Performance 

Vinland Long Only FIC FIA  

Os setores que mais contribuíram com o retorno positivo no mês foram os setores de Proteínas, Petróleo (posição que 
incrementamos após a queda relacionada aos ajustes nos mercados) e Saúde. Individualmente, destacamos as 
contribuições de Locamérica (com alta de 28% no mês) no setor de Locação de Veículos e Magazine Luiza no setor de 
Varejo com alta similar. Não houve contribuição setorial negativa no mês. O mês de Abril foi marcado por uma alguma 
recuperação do índice Bovespa (cerca de 10%) após a grande correção de Março. Dada a natureza mais defensiva de 
nossa carteira com grande exposição à setores mais dolarizados (como Mineração e Proteínas) e defensivos domésticos 
(como o setor Elétrico), consideramos o comportamento da carteira positivo com sua out performance em relação ao 
índice 

Posicionamento 

Vinland Long Only FIC FIA  

Ao longo mês, incrementamos nossa exposição net para cerca de 95% (em comparação aos 90% que tínhamos 
carregando). Os setores em que temos maior exposição são: Mineração, Proteínas, Bancos e Elétrico 

Atribuição de Performance 

Vinland Long Bias Advisory FIC FIM  

Os setores que mais contribuíram com o retorno no mês de Abril foram: Mineração, Petróleo e Proteínas. Iniciamos o mês 
com uma exposição net comprada em 10% e aumentamos a exposição para cerca de 50%, com exposição long no 
mercado local e no mercado americano. Devido à alta incerteza e volatilidade dos mercados, continuamos utilizando 
índices para ajustar nossa exposição net tanto no mercado local como no mercado americano. 

Posicionamento 

Vinland Long Bias Advisory FIC FIM  

Atualmente temos uma posição net em torno de 60% (sendo 50% no mercado local e 10% no mercado americano) e gross 
de 140%. Nosso net exposure é uma função direta do valuation e atratividade dos papéis que mais gostamos e que estão 
refletidos na nossa posição core do portfólio, somado a isso temos situações de arbitragem e hedges. 

 Atribuição de Performance 

Vinland LB Advisory XP Seg Prev FIC FIM  

Os setores que mais contribuíram com o retorno foram foram mineração, petróleo e proteínas. Iniciamos o mês de Abril 
com uma exposição net comprada em 20% e aumentamos a exposição para cerca de 50% na média, no mercado local. 
Devido à alta incerteza e volatilidade dos mercados, continuamos utilizando índices para ajustar nossa exposição. 

Posicionamento 

Vinland LB Advisory XP Seg Prev FIC FIM  

Atualmente temos uma posição net em torno de 60%, com gross de 140%. Os setores em que temos maior exposição são 
Mineração, Proteínas, Bancos e Elétrico, além das situações de arbitragem e hedges.  

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800645
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800645
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2944
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2944
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/31846641000195
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/31846641000195
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Vista Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Vista FIA 12,75% -25,24% -2,51% 14,07% 16,22% 44,61% -45,07% 266,0  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 

Atribuição de Performance 

Vista FIA  

No mes de abril a performance do fundo veio em destaque de Natura e Petrobras. Num mês de reprecificação das bolsas 
e deteriorização de moedas emergetes na esfera global e muito ruído politico no Brasil, nossas posições mais defensivas 
e com maior exposição ao mercado offshore acreditamos que tenha sido acertada. Estamos com o portfolio com 
empresas que se beneficiem do dolar forte e menos ligadas a atividade local. 

Posicionamento 

Vista FIA  

O fundo está com 90% de exposição. Os principais ativos na carteira são Petrobras, Vale, Natura e Equatorial. Nossa 
posição está menos ligada a atividade local. Buscamos empresas que são beneficiadas pelo dolar forte e que não sejam 
muito alavancadas. 
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XP Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

XP Ações FIC FIA 11,92% -30,92% -9,58% -0,85% - 45,23% -49,58% 82,0  

XP Dividendos 30 FIC FIA 4,53% -30,51% -7,19% 6,58% 11,41% 35,91% -44,67% 92,1  

XP Dividendos FIA 4,84% -30,76% -7,31% 6,88% 12,78% 36,69% -45,23% 255,7  

XP Investor 30 Dominus FIC FIA 14,62% -30,21% - - - 48,64% -52,31% 66,6  

XP Investor 30 FIC FIA 14,21% -31,08% -5,61% 2,69% 13,85% 46,81% -52,71% 551,2  

XP Investor FIA 14,71% -31,12% -4,80% 2,91% 14,70% 47,63% -53,23% 311,9  

XP Long Biased 30 FIC FIM 15,97% -36,82% -22,60% -5,26% 7,79% 49,98% -57,34% 920,3  

XP Long Biased Advisory FIC FIM 15,12% -37,33% -23,26% - - 49,85% -57,35% 148,3  

XP Long Biased Advisory XP Seg FIC FIM - - - - - - - - 

XP Long Biased Dominus FIC FIM 15,87% -36,68% -20,23% - - 50,38% -57,59% 192,8  

XP Long Biased FIC FIM 15,84% -36,87% -22,70% -5,38% 7,51% 49,87% -57,29% 88,4  

XP Long Biased II FIC FIM 16,15% -37,07% -22,74% - - 50,30% -57,61% 105,6  

XP Long Biased III FIC FIM - - - - - - - - 

XP Long Term Equity FIC FIM 9,25% -24,22% - - - 43,22% -44,45% 612,8  

XP Long Term Equity XP Seguros FICFIM - - - - - - - - 

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

XP Long Term Equity FIC FIM  | XP Long Term Equity XP Seguros FICFIM  

Conforme comentário do mês anterior, o fundo iniciou Abril 100% alocado em ações e uma estrutura de proteção para 
60% do patrimônio com vencimento previsto para o dia vinte de abril. Diante do ambiente positivo para os mercados, o 
fundo teve performance equivalente a dos principais índices de ações com as principais contribuições positivas vindo das 
posições em Mercado Livre, Natura, Sulamérica, Localiza e Stone. O portfólio, teria performando melhor na ausência da 
estrutura de proteção, que acabou sendo o principal detrator do mês de Abril. 

Posicionamento 

XP Long Term Equity FIC FIM  | XP Long Term Equity XP Seguros FICFIM  

E equipe de gestão segue mantendo cautela diante de um cenário ainda binário. O mês de Abril não trouxe novidades que 
permitam o afrouxamento de forma definitiva das principais medidas de isolamento social. A posição comprada foi 
reduzida para 92% do patrimônio diante da performance de alguns ativos no mês de Abril. Encontrar valuations que 
permitam retornos prospectivos acima do custo de oportunidade no longo prazo, seguirá sendo a principal alavanca para 
determinar o tamanho da alocação direcional do fundo em ações. A redução da exposição direcional foi até maior durante 
o mês, pórem novas oportunidades surgiram em B2W e Multiplan, ativos que passam a compor a carteira em Maio. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800852
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/34430623000116
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800852
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/34430623000116
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Atribuição de Performance 

XP Dividendos 30 FIC FIA  | XP Dividendos FIA  

Atribuição de Performance e Perspectivas: Abril foi marcado por estímulos dos bancos centrais ao redor do mundo. Apesar 
do cenário externo mais favorável, com alguns países sinalizando reabertura de suas econômicas e maior perspectiva de 
uma cura para o Corona vírus, ainda há incertezas no cenário interno sobre eficácia dos pacotes de estímulos e sobre a 
reabertura da economia. O índice de ações, IBOV fechou o mês com valorização de 10,25%, marcando o melhor mês desde 
janeiro de 2019. A principal positiva no mês foram as ações de CESP. Do lado negativo,os destaques foram Copel e Banco 
do Brasil. 

Posicionamento 

XP Dividendos 30 FIC FIA  | XP Dividendos FIA  

Ao longo do mês de abril diminuímos a posição em Energias do Brasil. Adicionamos exposição a Multiplan. 

Atribuição de Performance 

XP Investor 30 Dominus FIC FIA  | XP Investor 30 FIC FIA  | XP Investor FIA  | XP Long Short 60 FIC FIM  | XP 
Long Short Dominus FIC FIM | XP Long Short FIC FIM  

Abril foi marcado por estímulos dos bancos centrais ao redor do mundo. Apesar do cenário externo mais favorável, com 
alguns países sinalizando reabertura de suas econômicas e maior perspectiva de uma cura para o Corona vírus, ainda há 
incertezas no cenário interno sobre eficácia dos pacotes de estímulos e sobre a reabertura da economia. O índice de ações, 
IBOV fechou o mês com valorização de 10,25%, marcando o melhor mês desde janeiro de 2019. 

As principais positivas no mês foram as ações de Via Varejo, B2W e Marfrig. Por outro lado, as ações de Vale e Copel 
foram os destaques negativos. 

Posicionamento 

XP Investor 30 Dominus FIC FIA  | XP Investor 30 FIC FIA  | XP Investor FIA  | XP Long Short 60 FIC FIM  | XP 
Long Short Dominus FIC FIM | XP Long Short FIC FIM  

Ao longo do mês adicionamos exposição em Multiplan, Natura, e aumentamos a posição em Eletrobrás. Zeramos a 
posição de Gerdau e Vivara.  

Atribuição de Performance 

XP Long Biased 30 FIC FIM  | XP Long Biased Advisory FIC FIM  | XP Long Biased FIC FIM  | XP Long Biased II 
FIC FIM | XP Long Biased III FIC FIM  | XP Long Biased Dominus FIC FIM 

Abril foi marcado por estímulos dos bancos centrais ao redor do mundo. Apesar do cenário externo mais favorável, com 
alguns países sinalizando reabertura de suas econômicas e maior perspectiva de uma cura para o Corona vírus, ainda há 
incertezas no cenário interno sobre eficácia dos pacotes de estímulos e sobre a reabertura da economia. O índice de ações, 
IBOV fechou o mês com valorização de 10,25%, marcando o melhor mês desde janeiro de 2019. O net-long do fundo ficou 
por volta de 100%. As contribuições positivas para a performance do fundo no mês foram as ações de Via Varejo, B2W e 
Marfrig. Por outro lado, as ações de Vale e Copel foram os destaques negativos. 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2019
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=6876
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2019
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=6876
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=2799
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=1840
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=7934
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=3563
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=2799
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=1840
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=7934
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=3563
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2753
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800526
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=25377
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800962
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Posicionamento 

XP Long Biased 30 FIC FIM  | XP Long Biased Advisory FIC FIM  | XP Long Biased FIC FIM  | XP Long Biased II 
FIC FIM | XP Long Biased III FIC FIM  | XP Long Biased Advisory XP Seg FIC FIM 

Ao longo do mês adicionamos exposição em Multiplan, Natura, e aumentamos a posição em Eletrobrás. Zeramos a 
posição de Gerdau e Vivara. 

 

XP Investimentos / Selection 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Selection Ações FIC FIA 13,12% -27,84% - - - 44,08% -46,78% 26,6  

Selection Long Biased FIC FIM 10,26% -22,70% -5,02% 4,14% 9,97% 33,24% -39,71% 120,2  

Ibovespa 10,25% -30,39% -16,45% -3,31% 7,17% 42,94%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Selection Ações FIC FIA  

O fundo encerrou o mês com rentabilidade de +13,12%, contra uma alta de 10,25% do Ibovespa. Desde o início, o fundo 
apresenta uma rentabilidade -7,30%, contra queda de 17,03% do Ibovespa no mesmo período.  

Abril foi um mês de recuperação parcial para o mercado acionário ao redor do mundo, com destaque para a bolsa 
americana, aque acumulou quase 13% de alta e levou as perdas no ano para menos de 10%. Por aqui, o Ibovespa seguiu 
o movimento, mas ainda com perda superior a 30% no ano. Passado o momento de maior pânico nos mercados, os 
fundamentos das empresas passam a ter mais relevância na tomada de decisão dos gestores e, com isso, os preços 
tendem a continuar a trajetória de recuperação. Apesar do cenário ainda incerto, os gestores aproveitaram as quedas de 
março para aumentar alocação em papéis de empresas de setores mais resilientes e que devem sofrer menos com o 
atual cenário, inclusive podendo sair mais fortalecidas do que a concorrência quando a crise passar.  

Os principais destaques de abril foram os fundos da Moat que subiu 21,52% e da Dynamo, com alta de 15,32%. 

Posicionamento 

Selection Ações FIC FIA  

A carteira encerrou o período com alocação principalmente em 6 estratégias:  DCG Advisory (Dynamo Cougar), Tork Long 
Only Institucional, Moat Capital, Constellation Institucional, AT Advisory (Atmos) e Brasil Capital 30. 

Atribuição de Performance 

Selection Long Biased FIC FIM  

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2753
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800526
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=25377
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800962
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=800730
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2889
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O fundo encerrou o mês com rentabilidade de +10,26%, contra uma alta de 10,25% do Ibovespa e retorno e +0,18% do 
índice IPCA+Yield IMA-B (benchmark do fundo). Nos últimos 12 meses, o fundo acumula retorno de -5,02%, contra -16,45% 
do Ibovespa e 5,88% do IPCA+Yield IMA-B.  

Abril foi um mês de recuperação parcial para o mercado acionário ao redor do mundo, com destaque para a bolsa 
americana, aque acumulou quase 13% de alta e levou as perdas no ano para menos de 10%. Por aqui, o Ibovespa seguiu 
o movimento, mas ainda com perda superior a 30% no ano. Passado o momento de maior pânico nos mercados, os 
fundamentos das empresas passam a ter mais relevância na tomada de decisão dos gestores e, com isso, os preços 
tendem a continuar a trajetória de recuperação. Apesar do cenário ainda incerto, os gestores aproveitaram as quedas de 
março para aumentar alocação em papéis de empresas de setores mais resilientes e que devem sofrer menos com o 
atual cenário, inclusive podendo sair mais fortalecidas do que a concorrência quando a crise passar. 

Todos os fundos da carteira foram bem no mês, com destaque para o Dynamo Cougar (+15,41%) e XP Long Biased 
(+15,12%. 

Posicionamento 

Selection Long Biased FIC FIM  

A carteira encerrou o período com alocação concentrada em 9 estratégias, sendo as principais Sharp Long Biased, DCG 
Advisory (Dynamo Cougar), Pacifico LB, Safari, XP Long Biased, Tavola Absoluto e Oceana Long Biased. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2889
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IV) Internacional 

Em abril, os mercados globais tiveram uma recuperação parcial, e 

os retornos foram positivos para os ativos de risco em geral, 

depois de um período extremamente turbulento e negativo em 

março. A retomada marginal pelo apetite a risco global foi 

influenciada, entre outros fatores, pelas novas rodadas de 

estímulos monetários e fiscais ao redor do mundo, além do 

relaxamento de medidas de distanciamento social em economias 

relevantes, como na Europa e Ásia. 

Nesse ambiente, o VIX (índice que mede a volatilidade do mercado 

acionário americano – conhecido como “índice do medo”) registrou queda expressiva, porém ainda se 

encontra em patamares elevados, se comparado aos meses de janeiro e fevereiro. À medida que caia a 

volatilidade dos ativos de risco em geral, é esperado que os gestores retomem gradativamente a 

utilização de risco nos portfólios. 

No mercado de ações, o mês foi marcado por retornos expressivos nos diferentes continentes, com 

destaque para o S&P 500, que subiu 12,7% no mês. Desde o nível mais baixo do índice, no dia 23 de 

março, o S&P teve alta acumulada de 30,2% até o fechamento de abril. Apesar da recuperação, os fundos 

de ações globais em geral ainda acumulam perdas em 2020. 

As condições de mercado também foram favoráveis aos fundos de crédito, tanto no universo 

investment grade quanto high yield, na medida em que os prêmios de risco de crédito caíram 

parcialmente no mês, depois de atingirem as máximas históricas ao longo do março. Com o nível de 

preços bastante atrativo para os ativos de crédito, diversos fundos de investimento aumentaram 

taticamente suas exposições nesse mercado, movimento também observado no Brasil para o caso de 

alguns fundos multimercados e até mesmo fundos de ações. 

Ao longo do período da crise, os fundos internacionais têm ganhado destaque entre os investidores 

brasileiros com maior ritmo de captação, uma vez que, nas perspectivas atuais de cenário 

macroeconômico e taxas de juros no Brasil, esses produtos representam uma interessante alternativa 

de diversificação para a carteira dos investidores. Por meio de plataformas como a da XP, o investidor 

consegue facilmente acessar estratégias globais, destinadas não só a investidores qualificados, mas 

também para o público geral. 

 

Classes de Fundos 
 

▪ Internacional Renda Fixa 

▪ Internacional Multiestratégia 

▪ Internacional Ações 

 



 
 
 

221 

   Maio 2020 

Aberdeen 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Aberdeen Multi Asset Growth Advisory FIM IE 3,83% -10,13% -4,44% -0,65% - 10,82% -19,96% 81,7  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Aberdeen Multi Asset Growth Advisory FIM IE  

O retorno do fundo foi positivo em Abril. A maioria das classes de ativos adicionaram valor durante o mês, com destaque 
para as classes de ações e infraestrutura listadas, uma vez que ambas se recuperaram das mínimas alcançadas em 
Março. Também agregaram valor as classes de ativos relacionadas a dívidas de mercados emergentes, exposição a 
crédito nos EUA e securitizados (“Asset-backed Securities”), embora este último tenha apresentado retornos inferiores a 
outros mercados de crédito.Dentro da classe de ativos relacionada a oportunidades especiais: o financiamento de litígios, 
royalties e valores mobiliários vinculados a seguros apresentaram retornos positivos enquanto o arrendamento de 
aeronaves teve comportamento misto. Nossa exposição ao mercado imobiliário também apresentou retornos mistos, em 
função do desempenho dos setores subjacentes em relação a atual crise do Covid-19. Nos beneficiamos de nossa 
abordagem de possuir uma exposição diversificada em diferentes setores imobiliários. 

Posicionamento 

Aberdeen Multi Asset Growth Advisory FIM IE  

Reduzimos a exposição a dívida de mercados emergentes devido a nossas preocupações com relação a desaceleração 
econômica e seus impactos potencialmente maiores em algumas moedas de mercados emergentes, além de vermos 
melhores oportunidades em outras classes de ativos. Adicionamos exposição a crédito nos Estados Unidos devido a sua 
perspectiva atraente. Apesar dos recentes ralis, continuamos cautelosos com o cenário para o mercado de ações e para 
outros ativos de risco. Acreditamos que as condições econômicas provavelmente permanecerão muito desafiadoras à 
medida que passamos o segundo trimestre, bem como o segundo semestre do ano. Os mercados têm se mostrado 
voláteis e não esperamos mudanças neste comportamento no médio prazo até que haja mais clareza sobre como a crise 
evolui. 

 

 

 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2935
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* 36m milhões 

AXA WF Framlington Digital Economy Advisory 
FIC FIA IE 

- - - - - - - - 

AXA WF Framlington Robotech Advisory FIC FIA 
IE 

- - - - - - - - 

AXA WF US High Yield Bonds Advisory FIC FIM IE 
CP 

- - - - - - - - 

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

AXA WF US High Yield Bonds Advisory FIC FIM IE CP  

No mês o mercado high yield dos EUA teve um desempenho muito positivo. Após atingir a máxima de 1087 no dia 23 de 
março, os spreads terminaram muito abaixo dessa máxima. Apesar do retorno total positivo no mês, o mercado de high 
yield dos EUA ainda está significativamente negativo no acumulado do ano. Embora a queda inicial do mercado tenha sido 
causada pelo coronavírus e exacerbada por uma queda drástica nos preços do petróleo, o apoio sem precedentes do Fed 
(tanto em valor em dólar quanto em alcance) impulsionou os mercados de crédito, ajudando a recuperar boa parte da 
queda recente. A estratégia de US high yield da AXA IM no acumulado do ano ainda está superando o mercado (índice 
high yield) amplamente. 

Posicionamento 

AXA WF US High Yield Bonds Advisory FIC FIM IE CP  

Começamos a sair de prazos mais curtos para ativos de médio prazo, que possuem um maior potencial de retorno total. 
Acreditamos que a volatilidade contínua do mercado nos permitirá remodelar a carteira nas próximas semanas. Ainda 
planejamos usar ralis de mercado para sair de créditos que possam ter mais risco de inadimplência, caso a longevidade 
da paralisação seja maior do que se espera atualmente. Usaremos momentos de fraqueza do mercado para entrar em 
títulos de crédito estressados, mas que possuem forte liquidez, ou nomes que enfrentarão um impacto mínimo da 
paralisação econômica. Nosso foco principal agora é o investimento em empresas com liquidez adequada diante de um 
cenário econômico de estresse. Somos compradores de empresas que trazem novas emissões para aumentar sua 
liquidez. 

Atribuição de Performance 

AXA WF Framlington Digital Economy Advisory FIC FIA IE  

Em abril, o mercado de ações global recuperou-se fortemente e a estratégia de Economia Digital vem superando a 
performance do mercado (Índice MSCI AC World). Acreditamos que a estratégia de Economia Digital se manteve 
relativamente bem nesse ambiente desafiador, devido à exposição a um tema de crescimento secular de longo prazo e à 
existência de empresas de alta qualidade com fortes balanços. Recentemente, tivemos um forte desempenho do 
fornecedor de pagamentos digitais Paypal, bem como da plataforma de atendimento ao cliente Five9, baseada em 
tecnologia de nuvem (Cloud). Ambas as empresas são beneficiárias da tendência do comércio eletrônico, pois o ambiente 
atual deve acelerar a mudança de pagamento em espécie para pagamentos eletrônicos, e as empresas de varejo precisam 
fornecer suporte ao consumidor em seus canais on-line.  

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=800921
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800919
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Também vimos fortalecida a empresa global de rede social Facebook. A empresa anunciou recentemente que investiu em 
uma participação de 10% na operadora de celular indiana Jio Platforms, que tem quase 400 milhões de assinantes. Essa 
nova parceria deve abrir potencial de monetização para vários ativos do Facebook, incluindo o WhatsApp. 

Posicionamento 

AXA WF Framlington Digital Economy Advisory FIC FIA IE  

Assim que soubemos do surto do vírus, identificamos os nomes com exposição direta à China e que pudessem ser 
impactados. Como resultado, vendemos nossa participação na agência de viagem chinesa Trip.com, dado a direta 
exposição aos eventos na região. Posteriormente, reduzimos nossa participação na Booking Holdings e reduzimos 
exposição a empresas de serviços de TI cujos negócios dependem que funcionários viajem aos locais dos clientes. 
Investimos na Zoom Video, plataforma de videoconferência, e aumentamos posição ao fornecedor de aplicativos de 
gerenciamento de performance em tempo real, New Relic. Começamos posição na Akamai, fornecedora global de 
segurança de rede, que deve beneficiar-se da maior demanda por tráfego na Internet e por transações financeiras online. 

Atribuição de Performance 

AXA WF Framlington Robotech Advisory FIC FIA IE  

Até o momento, a estratégia Robotech obteve uma forte recuperação, superando a performance do mercado global de 
ações. O desempenho foi liderado por nossas empresas que mais geraram receita durante a volatilidade, como Thermo 
Fisher (Equipamentos de Saúde e Laboratório) e Dexcom (monitoramento remoto de glicose para pacientes diabéticos) e 
empresas de semicondutores que vendem para os setores de automobilístico e industrial como Microchip. Também 
observamos uma forte performance de empresas que parecem ter alcançado um pico de crescimento resultante das 
medidas de paralisação decorrentes do COVID-19, como a Ocado (entrega de supermercado on-line), Amazon (Varejo) e 
empresas apoiadoras da estratégia de trabalhar em casa e de entretenimento em casa, como Advanced Micro Devices. 

Posicionamento 

AXA WF Framlington Robotech Advisory FIC FIA IE  

Vimos uma alta divergência de performance em ações de comércio eletrônico versus varejistas tradicionais. Dados da 
Shopify têm visto o tráfego on-line das últimas semanas no mesmo nível do último Black Friday e Cyber Monday (os dias 
mais movimentados antes do Natal nos EUA). Isso força ainda mais o varejo tradicional a repensar a presença on-line e 
acelerar investimentos nas áreas de logística de entrega e de armazéns incluindo soluções de automação e substituição 
da mão de obra humana. Vemos bons sinais vindos da robótica japonesa, com aumento na demanda, principalmente da 
China e dos EUA. Nos EUA empresas continuam reportando resultados nesta semana, portanto estamos com níveis de 
caixa mais altos para permitir-nos reagir a oportunidades potenciais, conforme as empresas divulguem. 

 

 

 

 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800919
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Blackrock 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

BlackRock Dynamic High Income FIC FIM IE 9,32% -13,69% - - - 14,66% -29,63% 19,8  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

BlackRock Dynamic High Income FIC FIM IE  

Depois de uma realização histórica na segunda metade do primeiro trimestre, observamos uma retomada forte, com o 
mercado acionário subindo cerca de 30% em relação as mínimas em março. Grande parte dessa recuperação do mercado 
foi por conta dos estímulos econômicos por bancos centrais e governos. O Fed aumentou seu balanço desde fevereiro, 
em aproximadamente 2,5 trilhões de dólares, a resposta fiscal americana pode chegar a 10% do PIB.  

Do ponto de vista da performance, o fundo se beneficiou da recuperação e as classes que sofreram no último mês 
retomaram em abril. Os 3 principais contribuidores para a performance ao longo do mês foram: (i) as estratégias de 
covered calls (muitas vezes chamada de financiamento); (ii) o mercado acionário americano; (iii) Produtos securitizados, 
como CLOs. 

Posicionamento 

BlackRock Dynamic High Income FIC FIM IE  

O fundo está posicionado, aproximadamente, 56% em renda fixa, 38% em renda variável e 5% em caixa. A duration do 
portfólio se manteve, mas estamos explorando posições na parte mais longa da curva, onde acreditamos que tenha o 
maior prêmio por diversificação. Reduzimos a exposição no mercado acionário europeu em favor do mercado americano, 
dado que as políticas para o combate do vírus foram maiores nos Estados Unidos, o que pode aumentar a resiliência dos 
ativos. Com a alta volatilidade, aumentamos a exposição na estratégia de covered calls, para aproveitar um prêmio mais 
atrativo. 

 

Claritas Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Claritas Global High Yield FIM IE 3,82% -10,25% -4,73% 0,31% 2,89% 10,03% -20,57% 26,0  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800754
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800754
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Atribuição de Performance 

Claritas Global High Yield FIM IE  

O mercado de High Yield se recuperou parcialmente ao longo de abril. Graças aos estímulos do FED, os spreads caminham 
para patamares anteriores à crise, porém ainda é cedo para quantificar o impacto que a abrupta queda na demanda 
causará na economia americana. Sempre procuramos ter emissões mais líquidas no portfólio, que permitam execuções 
de outras estratégias e atendimento de resgates. A liquidez do mercado apresentou melhora ao longo de abril. 
Aproveitamos a oportunidade para comprar emissões de High Yield que apresentaram assimetria favorável em relação 
ao risco x retorno, sem comprometer a liquidez necessária em momentos de crise. 

Posicionamento 

Claritas Global High Yield FIM IE  

Continuamos com foco em alta liquidez, posições mais táticas e uma carteira mais conservadora e defensiva.  
Continuamos com proteções via CDX e com nível de caixa elevado.  

 

Geo Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Geo Empresas Globais em Reais FIC FIA IE 6,83% -23,02% -17,08% - - 27,26% -34,85% 50,7  

Geo Empresas Globais FIC FIA IE 12,42% 3,61% 15,32% 21,77% - 23,75% -25,10% 97,6  

S&P 500 12,68% -9,85% -1,13% 4,87% 6,90% 32,43%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Geo Empresas Globais em Reais FIC FIA IE  

Os ativos globais de renda variavel, durante o mes de abril, tiveram um desempenho bastante positivo, o que contribuiu 
para o que retorno do Fundo no mes tambem apresentasse uma forte recuperacao em relacao ao mes de marco. Em abril 
o fundo rendeu 6,83% e acumula, em 2020, retorno negativo de 23.02% e de menos 6% nos ultimos 18 meses. 

Posicionamento 

Geo Empresas Globais em Reais FIC FIA IE  

Terminamos o mes de Abril com 25% de caixa, comparado com o mes anteirior mostra que com as recentes altas 
efetuamos mais vendas no portfolio do que compras. Em termos setoriais continuamos bastante alocados em Alimentos 
e Bebidas e Midia, sempre nas cias que entendemos serem as mais resilientes e com modelos de negocios mais fortes. 
O portfolio conta atualmente com 17 empresas, sendo que as top 5 representam 43% do PL. 

 

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=7130
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=800608
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Atribuição de Performance 

Geo Empresas Globais FIC FIA IE  

Os ativos globais de renda variavel, durante o mes de abril, tiveram um desempenho bastante positivo, o que contribuiu 
para o que retorno do Fundo no mes tambem apresentasse uma forte recuperacao em relacao ao mes de marco. Em abril 
o fundo rendeu 12.42% e acumula, em 2020, retorno positivo de 3,61% e mais de 48% nos ultimos 24 meses. 

Posicionamento 

Geo Empresas Globais FIC FIA IE  

Terminamos o mes de Abril com 20% de caixa, comparado com os 10% do mes anterior, o que mostra que com as recentes 
altas efetuamos mais vendas no portfolio do que compras. Em termos setoriais continuamos bastante alocados em 
Alimentos e Bebidas e Midia, sempre nas cias que entendemos serem as mais resilientes e com modelos de negocios 
mais fortes. O portfolio conta atualmente com 18 empresas, sendo que as top 5 representam 41% do PL. 

 

Hashdex Gestora 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Hashdex Criptoativos Explorer FIC FIM - - - - - - - - 

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Hashdex Criptoativos Explorer FIC FIM 

O Hashdex Criptoativos Explorer FIC FIM ainda não completou seis meses de existência e, portanto, não pode ter seu 
rendimento divulgado. Do resultado apurado em abril, 65% vieram da exposição ao Bitcoin, 25% de outros ativos digitais, 
sendo o Ether responsável por mais da metade desse valor. Os demais fatores combinados, principalmente o dólar, 
responderam por 10% do resultado. O HDAI índice ao qual o Explorer gera exposição (limitada a 40% do seu patrimônio), 
acumula rentabilidade superior a 70% no ano em reais. 

Posicionamento 

Hashdex Criptoativos Explorer FIC FIM 

A carteira do índice é divulgada no site da gestora. As maiores posições tiveram alta expressiva no mês: bitcoin +31,4%% 
e Ether +57,2% em dólar. O Ether foi impulsionado pela busca por stablecoins atreladas ao dólar. A rede do bitcoin passará 
pelo terceiro halving em maio, o que tem despertado muita curiosidade sobre o impacto em preço que a redução da 
recompensa dos mineradores pode trazer. A volatilidade do HDAI caiu para patamares considerados normais para o 
índice, próxima dos 70% ao ano. Mais destaques e notícias podem ser encontrados na nossa Carta Mensal, disponível em 
https://hubs.ly/H0q832m0.  

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2880
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2880
https://hubs.ly/H0q832m0
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J.P. Morgan Asset Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

JP Morgan Dólar Global Macro Opportunities FIM 
- IE 

5,30% 40,23% 43,07% 26,05% 27,21% 15,19% -13,38% 92,8  

JP Morgan Global Bond Opportunities FIC FIM CP 
- IE Classe A  

2,66% -4,03% 1,11% - - 6,40% -12,41% 20,2  

JP Morgan Global Income Allocation FIC FIM CP 
IE - Classe A 

4,80% -11,44% -5,40% 0,56% - 10,86% -24,60% 91,0  

JP Morgan Global Macro Opportunities FIC FIM IE 
- Classe A 

0,50% 4,16% 4,92% 3,13% 9,82% 6,23% -7,20% 15,1  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

JP Morgan Dólar Global Macro Opportunities FIM - IE  | JP Morgan Global Macro Opportunities FIC FIM IE - 
Classe A  

Os principais atribuidores de performance foram as posições compradas em ações, principalmente no setor de utilidade 
pública e tecnologia. Além disso, a posição em ouro adicionada na carteira no mês de março também auxiliou no retorno 
positivo. Por outro lado, a posição de hedge via futuros detraiu performance, dado o movimento de risk on do mercado. 
Já a posição comprada em juros e a estratégia de moedas foram relativamente neutras na rentabilidade do fundo. 

Posicionamento 

JP Morgan Dólar Global Macro Opportunities FIM - IE  | JP Morgan Global Macro Opportunities FIC FIM IE - 
Classe A  

O fundo continua com uma visão mais conservadora, mantendo uma exposição historicamente baixa em ações 
comparado com o histórico da estratégia e possui ainda uma estratégia com moedas defensivas, como comprado em 
iene japonês. Nessa parcela de ações, selecionamos nomes que possuem liquidez, qualidade e que temos maior 
convicção, sendo nossa maior exposição no setor de tecnologia e de utilidade pública. Além disso, continuamos sem 
exposição direcional no setor de energia. Em relação ao hedge da carteira, seguimos com uma posição vendida nos 
índices americanos e europeus. Mantemos também a posição de cerca de 5% em ouro, como uma forma de proteção.  

Atribuição de Performance 

JP Morgan Global Bond Opportunities FIC FIM CP - IE Classe A    

No mês o fundo se beneficiou da retomada do mercado, apresentando uma rentabilidade positiva. Essa performance foi 
atribuída principalmente pela exposição em créditos com grau de investimento, embora a parcela de High Yield também 
tenha ajudado. Por outro lado, a parcela do fundo alocada em títulos públicos, principalmente de países desenvolvidos, 
detraiu performance do fundo ao longo do mês. 

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2738
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2684
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2684
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2738
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2684
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2684
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800480
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Posicionamento 

JP Morgan Global Bond Opportunities FIC FIM CP - IE Classe A    

Embora o fundo tenha reduzido bastante seu risco ao longo do ano, no mês o fundo voltou a adicionar uma parcela de 
risco na carteira, através da redução da posição de hedge. O fundo aumentou sua duration através da aquisição de títulos 
da Austrália, Áustria e Estados Unidos e continuam comprados em títulos do Canada. Na parcela de crédito, o fundo 
continua com uma exposição representativa em ativos High Yield, principalmente em setores mais defensivos. Além disso, 
vem participando ativamente das novas ofertas de ativos de crédito com grau de investimento nos Estados Unidos. 

Atribuição de Performance 

JP Morgan Global Income Allocation FIC FIM CP IE - Classe A  

No mês de abril o fundo se beneficiou da retomada do mercado, obtendo retorno positivo na parcela de renda fixa e na 
posição de renda variável. Na parte de renda fixa, ativos de crédito foram os principais atribuidores de performance, tanto 
ativos de maior risco quanto papéis com Grau de Investimento. Já na parte de ações, os setores menos cíclicos, como 
consumo e tecnologia, foram os maiores atribuidores de performance. 

Posicionamento 

JP Morgan Global Income Allocation FIC FIM CP IE - Classe A  

O fundo Global Income continua com uma alocação moderada em ações, 30% do portfólio, focando na diversificação da 
carteira e em setores menos cíclicos.  Na classe de renda fixa, a posição em créditos High Yield continua abaixo da média 
histórica da estratégia e em crédito Investment Grade, focamos em empresas de maior qualidade e setores mais 
defensivos como consumo. Para complementar o portfólio, a posição em ativos de securitização continua representativa, 
cerca de 9% do portfólio, dado ao potencial de retorno ajustado ao risco desses ativos. Além disso, o fundo está com uma 
alocação alta em ativos de liquidez/caixa, aproximadamente 9%, essa parcela em liquidez visa aproveitar de futuras 
oportunidades no mercado. 

 

Kapitalo Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Kapitalo Alpha Global Advisory FIQ FIM 1,34% -3,02% 0,31% 0,28% - 5,34% -7,06% 10,7  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 
 
 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800480
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Atribuição de Performance 

Kapitalo Alpha Global Advisory FIQ FIM  

Os governos e bancos centrais de diversos países adotaram medidas sem precedentes no combate aos efeitos da 
pandemia. Além disso, a estabilização do surto nas principais regiões do mundo redirecionou o debate para a retomada 
do crescimento pós-lockdown. Na China, apesar de alguma melhora na atividade, a normalização da oferta está muito 
mais avançada do que a da demanda doméstica, e a fragilidade da demanda externa aumenta o risco de relapso. Nos 
EUA, o Fed reforçou que proverá mais estímulos se necessário. De maneira similar, há possibilidade de que seja aprovado 
um novo pacote de estímulos fiscais. Na Europa, os governos continuam anunciando medidas para tentar mitigar o 
impacto econômico, e o ECB relaxou regras de colateral com o objetivo de sustentar o canal de crédito. No Brasil, houve 
piora na situação do coronavírus e no cenário político. A negociação das medidas emergenciais continua gerando ruídos 
e caminhamos para uma relação dívida/PIB de mais de 90% em 2020. 

Posicionamento 

Kapitalo Alpha Global Advisory FIQ FIM  

Mantivemos um nível de utilização de risco reduzido em função das elevadas incertezas relacionadas ao crescimento 
global, além da baixa liquidez dos mercados de modo geral. Em juros, mantivemos posição aplicada em México e posição 
de inclinação na Colômbia. Zeramos posição aplicada nos EUA e abrimos posições aplicadas no Canadá e no Reino Unido. 

Em bolsa, mantivemos posições compradas em uma carteira de ações globais com foco em tecnologia e abrimos 
posições vendidas em índices globais. Em moedas, estamos comprados no iene japonês, yuan chinês e dólar australiano 
e vendidos no dólar americano, dólar canadense e rand sul-africano. Em commodities, seguimos comprados em ouro e 
vendidos em milho, abrimos posição vendida em proteína animal e mantivemos inclinação na curva de petróleo. 

 

Morgan Stanley 

Morgan Stanley 
Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Morgan Stanley Global Balanced Risk Control 
Advisory FIC FIM IE 

5,01% -2,98% - - - 7,16% -13,66% 66,5  

Morgan Stanley Global Fixed Income Advisory FIC 
FIM IE 

3,49% -4,20% - - - 7,89% -11,55% 69,0  

MS Global Opportunities Advisory FIC FIA IE 17,78% 33,59% - - - 26,37% -14,78% 165,1  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

S&P 500 12,68% -9,85% -1,13% 4,87% 6,90% 32,43%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

 
 
 
 
 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2917
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Atribuição de Performance 

Morgan Stanley Global Balanced Risk Control Advisory FIC FIM IE  

Estamos enfrentando uma crise de sáude pública e verdadeiros esforços para conter o COVID-19 são cruciais. Levando a 
diversas ramificações econômicas, muitas das quais ainda não se materializaram e quais acreditamos que os mercados 
ainda não estão precificando. Os ETFs de ações dos EUA sofreram US$1.98bi de resgates em Fevereiro, seguidos de uma 
captação de US$23.1bi em 1/Mar e acreditamos que essa é uma recuperação temporária. No longo prazo o risco/retorno 
melhorou, mas esperamos outras possíveis quedas no curto prazo. Investidores estão prevendo um forte impacto no 
crescimento no segundo trimestre, seguido de uma recuperação em V no seguinte e uma queda de aprox. 30% no lucro 
por ação generalizado, seguido por uma recuperação de 50% em 2021, ainda mais que os 40% vistos em 2010. Esse 
cenário assume que quando as medidas de lockdown se encerrarem, a produção e consumo voltarão ao "normal". O 
comportamento do mercado de petróleo pode prever um resultado similar para os mercados de renda variável e muitos 
investidores não parecem aproveitar a tendência. Tipicamente, quando os mercados atingem o piso, o medo tende a 
dominar a ganância, mas não vemos evidências suficientes disso. 

Posicionamento 

Morgan Stanley Global Balanced Risk Control Advisory FIC FIM IE  

Nosso portfólio continuará defensivo dado os quatro fatores em que focamos para determinar a hora certa de se 
posicionar em ativos de risco. As políticas monetária e fiscal ainda podem ser insuficientes para salvar todas as areas da 
economia. Considerando outros fatores, como a atuação crível para conter o vírus e achatamento da curva de infecções 
(a Europa está demonstrando sinais de desaceleração da curva, em contraste, as taxas de novas infecções nos EUA 
continua em tendência de alta), os valuations esticados (empresas de alta capitalização dos EUA voltaram para o que 
consideramos ser acima do preço justo) e posicionamento extremo (os flows nos ETFs), reforçam nossa visão negativa 
quanto o cenário econômico e, por isso, não acreditamos ser a hora certa de aumentar exposição ao risco.  

Atribuição de Performance 

Morgan Stanley Global Fixed Income Advisory FIC FIM IE  

Durante o mês de Abril, o fundo performou em linha com o esperado considerando o posicionamento, porém, 
diferentemente de Março, crédito, tanto high yield (9.9%) e grau de investimento (27.7%), foram os principais contribuintes, 
seguido por securitizados (27.6%) e dívida soberana em moeda local (Austrália, Índia e Rússia). O maior detrator de 
perfomance foi a dívida governamental do Brasil. Para o cenário, sabemos que um dos objetivos principais do Fed é 
continuar com a liberação de crédito na economia, tanto para famílias e empresas. Os efeitos da pandemia podem ser 
mais longos e o mercado de crédito pode enfrentar ainda mais estresse. Nesse caso, o Fed está disposto a expandir o 
mercado, porém, por enquanto, enxergam como prematuras as previsões econômicas de até quando os juros continuarão 
baixos e quais as próximas ações. Dito isso, não acreditamos que o Fed tenha feito o suficiente em relação ao crédito 
direcionado ao consumo considerando o forte posicionamento de continuar com a liberação de crédito para a economia 
real. Até agora, a maoria das ações foi voltada ao setor corporativo.  

Posicionamento 

Morgan Stanley Global Fixed Income Advisory FIC FIM IE  

Nosso posicionamento continua parecido: estamos seletivamente buscando adicionar títulos de grau de investimento dos 
EUA via novas emissões e ETFs. Reduzimos exposição a Austrália, Brasil e Grécia, enquanto adicionamos México (porém 
diminuímos a exposição denominada em dólar), Rússia, África do Sul e Nova Zelândia. No mercado de securitizados, 
adicionamos títulos de hipotecas residencias não ligadas a agências do governo (non-agency RMBS) e títulos de hipotecas 
comerciais (CMBS), substituindo títulos de hipotecas residencias ligadas a agências do governo (RMBS).  

 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800738
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800738
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800739
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800739
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NW3 Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

NW3 Event Driven FIC FIM 2,89% -4,31% 0,78% 5,75% 6,03% 13,48% -15,65% 172,4  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

NW3 Event Driven FIC FIM  

As principais atribuições de performance foram advindas das posições em (i) Tallgrass Energy (+0,6%) que teve sua 
aquisição concluída pelo fundo de infraestrutura da Blackstone logo após a aprovação pelos acionistas (havia um grande 
desconto pelo ceticismo do mercado quanto à manutenção dos termos originalmente contratados ou mesmo quanto à 
sobrevivência da transação por conta do crash do mercado); (ii) Allergan (+0,5%) cujo spread continuou a fechar dada a 
eminência da obtenção da ultima aprovação necessária para a conclusão da aquisição pela Abbvie (esperada para o mês 
de maio); (iii) Caesars Entertainment (+0,4%) cujo spread fechou com a notícia da possibilidade de reabertura parcial dos 
casinos que permitiria o retorno do faturamento, aliviando aliviaria a pressão nos balanços dos operadores de casino 
(ainda que com grandes restrições no retorno da operação); (iv) QIAGEN (+0,3%) cujo spread fechou em virtude do bom 
resultado divulgado pela companhia, demonstrando crescimento de receita dado o alto volume de vendas de testes para 
o covid-19; e (v) Mellanox (+0,3%) que obteve a aprovação pelo regulador chinês, possibilitando assim a conclusão de sua 
aquisição pela NVIDIA. 

Posicionamento 

NW3 Event Driven FIC FIM  

Dadas as incertezas do cenário, continuamos com uma carteira mais diversificada e as posições mais relevantes são em 
deals que julgamos serem de menor risco. Atualmente o book é composto por 21 posições, sendo as principais: (i) Allergan 
x Abbvie; (ii) Wright Medical Group x Stryker; (iii) Wabco x ZF Friedrichshafen; (iv) Tiffany x LVMH; (v) Acacia 
Communications x Cisco. O portfólio apresenta curta duration (3.5 meses) e um prêmio (média de desconto entre os 
valores de mercado e valores ofertados pelas cias) de aproximadamente 4% para esta duration. 

 

PIMCO Investment Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

PIMCO Income Dólar FIC FIM IE 8,03% 26,90% 34,62% - - 13,95% -7,49% 62,0  

PIMCO Income FIC FIM IE 3,25% -5,71% -0,61% 3,32% 5,02% 7,10% -15,31% 850,6  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2881
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2881
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Atribuição de Performance 

PIMCO Income FIC FIM IE  

O fundo PIMCO Income FIC FIM IE rendeu +3,25% no mês de Abril, comparado a +0,28% do CDI (1,139% do CDI). Os 
principais contribuidores foram posições em crédito corporativo investment grade e high yield, posições em crédito 
securitizado como Non-Agency MBS e CMBX nos EUA, exposição longa à duration nos EUA, e exposição à dívida de 
mercados emergentes, especialmente Argentina e México. Os principais detratores foram exposição curta à duration no 
Japão e exposição longa modesta à duration na Itália. 

Posicionamento 

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. 

Atribuição de Performance 

PIMCO Income Dólar FIC FIM IE  

O fundo PIMCO Income Dólar FIC FIM IE rendeu +8,03% no mês de Abril, comparado a +4,98% da taxa de câmbio 
referencial B3 de 2 dias R$/US$. Os principais contribuidores foram posições em crédito corporativo investment grade e 
high yield, posições em crédito securitizado como Non-Agency MBS e CMBX nos EUA, exposição longa à duration nos 
EUA, e exposição à dívida de mercados emergentes, especialmente Argentina e México. Os principais detratores foram 
exposição curta à duration no Japão e exposição longa modesta à duration na Itália. 

Posicionamento 

PIMCO Income Dólar FIC FIM IE  

Olhando para o futuro, continuamos confiantes na capacidade do fundo PIMCO Income Dólar 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=2800
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2800
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=800768
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Schroder Investment Management 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Schroder Liquid Alternatives IE FIM 3,09% -5,09% -1,44% 0,02% 2,67% 5,62% -11,70% 17,9  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

 

Atribuição de Performance 

Schroder Liquid Alternatives IE FIM  

Em abril as bolsas internacionais registraram alta, com a bolsa global (MSCI World) +10,78% e a bolsa norte americana 
(S&P 500) +10,8%. Os índices de renda fixa apresentaram retornos positivos, com o mercado de títulos High Yield (Barclays 
Global High Yield) em +0,13% e o índice de Global Bonds (Barclays Global Aggregate) com +1,28%. Neste contexto, o fundo 
Schroder Liquid Alternatives fechou o mês com performance positiva de 3,09%. A carteira do fundo teve resultados 
positivos em todas os três blocos que compõem suas estratégias, com a atribuição de performance dos fundos de Ações 
Long&Short em 1,53%, a parcela de Renda Fixa (Retorno Absoluto) com performance de 0,78% e a parcela de fundos 
Quantitativos e Multi Ativos com 0,68%. 

Posicionamento 

Schroder Liquid Alternatives IE FIM  

A parcela de investimento no exterior em Ações (Long&Short e Retorno Absoluto) representa hoje 40% da carteira. A 
parcela de fundos de Renda Fixa (Retorno Absoluto) representa 28% da carteira, assim como a parcela de fundos 
Diversificadores também com 32% do fundo. 

 

Western Asset 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

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

Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth 
FIA IE 

12,94% -3,68% 3,52% 10,09% - 30,09% -29,24% 38,4  

Legg Mason Martin Currie European Absolute 
Alpha FIM IE 

3,72% -12,36% -6,54% -5,62% - 17,98% -28,38% 11,9  

Western Asset FIA BDR Nivel I 19,81% 29,16% 45,12% 36,16% 30,94% 25,71% -22,83% 583,1  

Western Asset Macro Strategies FIC de FIM IE 4,94% -9,15% 1,04% 2,32% 4,35% 11,55% -21,21% 83,1  

Western Asset US Index 500 FIM 11,77% -11,92% -1,79% 6,80% 10,33% 31,38% -35,40% 773,2  

CDI 0,28% 1,30% 5,19% 5,77% 6,54% 0,06%   - 

S&P 500 12,68% -9,85% -1,13% 4,87% 6,90% 32,43%   - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/04/2020 

https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2862
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 Asset Macro Strategies FIC de FIM IE  

O mês de Abril foi marcado por uma recuperação dos mercados internacionais. Grande parte dessa melhora se deu em 
função da desaceleração dos números de vítimas do surto de Coronavírus na Europa e da atenuação da curva de contágio 
nos EUA. Essa desaceleração do surto nessas regiões permitiu que, ao longo do mês, fossem iniciadas as discussões 
sobre os planos para reabertura, ainda que gradual, de algumas economias. No transcorrer das próximas semanas ou 
meses, à medida em que o surto eventualmente desacelere de forma mais contundente, as atenções dos mercados 
deverão ser direcionadas aos pacotes de estímulos fiscais e monetários que estão sendo concedidos ao redor do globo 
como forma de atenuar os impactos econômicos da quarentena e, posteriormente, auxiliar no processo de recuperação 
da economia. A atuação do FED, provendo liquidez, também foi importante para a normalização do funcionamento do 
mercado. A melhora da percepção de risco foi sentida em diversos segmentos da renda fixa global, incluindo o mercado 
de crédito grau de investimentos e de países emergentes. 

Posicionamento 

Western Asset Macro Strategies FIC de FIM IE  

O fundo permaneceu posicionado para se beneficiar de uma recuperação dos mercados globais de renda fixa. A estratégia 
auferiu ganhos provenientes das exposições a crédito grau de investimentos e grau especulativo. Adicionalmente, as 
posições em mercados emergentes também beneficiaram o fundo. As apostas em moedas também contribuíram 
positivamente. 

Atribuição de Performance 

Western Asset US Index 500 FIM  | Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha FIM IE  

O mercado acionário americano apresentou um desempenho bastante positivo ao longo do mês de Abril, recuperando 
boa parte da queda incorrida em meses anteriores. Essa recuperação ocorreu em função da redução da velocidade de 
contágio por Coronavírus em diversas economias, inclusive nos EUA. Por conta dessa redução, já se discutem planos de 
reabertura organizada da economia, melhorando as perspectivas futuras de atividade econômica. Adicionalmente, o 
conjunto de estímulos concedidos tanto do ponto de vista fiscal como monetário deverão, além de atenuar o impacto 
negativo de curto prazo trazido pela quarentena, contribuir para uma recuperação um pouco mais veloz do nível de 
atividade econômica. A expectativa dos investidores globais é de que a economia americana deveria, assim como em 
outras situações, apresentar uma recuperação um pouco melhor do que outros mercados, justamente por conta de sua 
estrutura e pelo tamanho dos pacotes de auxílio fiscal o monetário. 

Posicionamento 

Western Asset US Index 500 FIM  | Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha FIM IE  

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=2707
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2707
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2591
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800586
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=2591
https://institucional.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/detalhes-de-fundos-de-investimento.aspx?F=800586
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Atribuição de Performance 

Western Asset FIA BDR Nivel I  

O mercado acionário americano apresentou um desempenho bastante positivo ao longo do mês de Abril, recuperando 
boa parte da queda incorrida em meses anteriores. Essa recuperação ocorreu em função da redução da velocidade de 
contágio por Coronavírus em diversas economias, inclusive nos EUA. Por conta dessa redução, já se discutem planos de 
reabertura organizada da economia, melhorando as perspectivas futuras de atividade econômica. Adicionalmente, o 
conjunto de estímulos concedidos tanto do ponto de vista fiscal como monetário deverão, além de atenuar o impacto 
negativo de curto prazo trazido pela quarentena, contribuir para uma recuperação um pouco mais veloz do nível de 
atividade econômica. A expectativa dos investidores globais é de que a economia americana deveria, assim como em 
outras situações, apresentar uma recuperação um pouco melhor do que outros mercados, justamente por conta de sua 
estrutura e pelo tamanho dos pacotes de auxílio fiscal o monetário. No mês, o Real se desvalorizou novamente frente ao 
Dólar, pelo menos em parte, por receios dos investidores com os riscos locais. 

Posicionamento 

Western Asset FIA BDR Nivel I  

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 

Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth FIA IE  

Durante o mês de abril tivemos uma recuperação importante no nível de preço de diversos ativos de risco no exterior. O 
fundo apresentou uma performance de +12.94%. Parte significativa das operações alavancadas do mercado foram 
desfeitas ao longo dos últimos 2 meses, trazendo um efeito positivo em termos de liquidez, e principalmente os pacotes 
de estímulo fiscal e a sinalização por parte dos bancos centrais, de continuidade nas medidas de auxílio à retomada 
econômica, fez com que os ânimos dos investidores melhorassem no curto prazo. Os setores do mercado acionário que 
apresentaram uma maior retomada foram os de Energia, Consumo Discricionário e Materials. As posições que mais 
contribuiram positivamente para o fundo foram: Amazon, Advance Auto Parts, Facebook, Aptiv, e Ecolab. 

Posicionamento 

Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth FIA IE  

Aproveitamos os últimos 2 meses para fazer compras em cases que já tínhamos no radar, mas cujo nível de preço até 
então, não nos pareciam atrativos. Amgem, Alcon e Monster, são empresas que adicionamos ao portfólio recentemente. 
Setores com maior Overweight em relação ao benchmark (Russell 1000 Growth): Communication Services, Consumer 
Discretionary. Underweighted em Tech 

Maiores posições: Amazon, Microsoft, Facebook, Visa, Alphabet (Google), Apple, UnitedHealth Group, Adobe, Zoetis, 
Thermo Fischer. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


