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Fechamento Abr/20

Dólar

R$5,43

Performance
Fundos 
no mês Multimercados Ações

CDI
+0,28%

Renda Fixa CP

-0,63%
Prev Mult.

2,95%
Fonte: ECONOMÁTICA/XP. A performance no mês é a média aritmética simples dos fundos das amostras da indústria. 
Critérios das amostras informados no final do relatório.
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Passado o mês de março, a indústria brasileira de fundos teve uma

recuperação parcial em abril, com resultados positivos entre as

diferentes classes e destaque para fundos de ações e multimercados

– os produtos de crédito, apesar dos retornos negativos no

acumulado do mês em geral, apresentaram sinais de estabilização e

retomada de performance, sobretudo na segunda quinzena. O mês foi

marcado pela atuação dos bancos centrais e governos, a nível global,

com a injeção de estímulos fiscais e monetários nas economias. No

Brasil, a atenção dos gestores esteve voltada não só ao

acompanhamento da evolução do quadro epidêmico e seus impactos

na economia local, mas também aos conflitos políticos, que se

intensificaram em abril, mês marcado pela saída dos ministros Luiz

Henrique Mandetta e Sérgio Moro.

Em termos de captação líquida, o saldo da indústria foi negativo em

abril, com saída líquida de R$ 72,5 bilhões em ativos sob gestão

(fonte: Economatica), entre os fundos tradicionais (CVM 555).

Novamente, o destaque negativo ficou por conta dos produtos de

renda fixa, enquanto os fundos de ações seguiram com saldo

positivo.

No mês, assim como em março, diversos fundos foram reabertos

para captação, seja pelo nível acumulado de resgates, ou pela

atratividade do patamar de preços dos ativos, na opinião dos

gestores. Dessa forma, o movimento abre grandes oportunidades

para os investidores.

Panorama 
Mensal

Fonte: ECONOMATICA/XP. 
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Fundos 
Multimercados

Depois do período de turbulência e perdas elevadas que marcou o

quadro dos multimercados no mês de março, a indústria teve uma

recuperação parcial e generalizada em abril. 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%) e do Índice de Multimercados

da Anbima (IHFA: 2,9%).

Entre os multimercados, os fundos de estratégia Macro – os mais

representativos – 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

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%.

Por fim, entre os multimercados, os fundos quantitativos também

destacaram-se 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 sua vez, com uma

dinâmica específica e pouco correlacionada aos movimentos

direcionais de mercado, também tiveram retornos expressivos.

FUNDOS E PREVIDÊNCIA

Utilização média de risco dos fundos Macro
Datas base: 18/3 e 06/5

Mediana das projeções para a taxa Selic 
em dez/2020

Datas base: 18/3 e 06/5

Fonte: XP. Resultados de pesquisas realizadas 
com gestores de estratégia multimercado 
Macro na plataforma.
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Fundos 
Internacionais

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

na Ásia.

Nesse ambiente, o VIX, índice que mede a volatilidade do mercado

acionário americano – também 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 (em dólar). Desde o fundo da série do índice em 2020,

no dia 23 de março, o S&P 500 teve alta de 76,8% até o fechamento

de abril. Por outro lado, 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 de

março. Com o nível de preços bastante atrativo para os ativos de

crédito, diversos fundos de investimento aumentaram taticamente

suas exposições nesse mercado, movimento que também aconteceu

no Brasil – para o caso de alguns multimercados.

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 alternativa de diversificação da 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.

FUNDOS E PREVIDÊNCIA
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Fundos de 
Ações

O mês de abril foi marcado por uma recuperação nos mercados

acionários ao redor do mundo, após as grandes quedas sofridas no

primeiro trimestre de 2020. Os mercados se animaram com a redução

do ritmo de contaminação pela Covid-19 nos países desenvolvidos, o

que pode levar a um início de flexibilização das medidas de

isolamento social e uma consequente retomada da atividade

econômica.

As principais bolsas globais tiveram altas expressivas durante o mês,

com destaque para as as bolsas dos EUA. O índice NASDAQ subiu

14,45% e S&P 500 teve ganhos de 12,68%.

No Brasil, o Ibovespa seguiu a animação externa e subiu 10,25% no

mês. Apesar disso, as preocupações com o avanço do Covid-19 e o

agravamento da crise política seguraram uma recuperação ainda

maior.

Os fundos de ações, tanto os Long Only quanto os Long Biased,

tiveram boas retornos durante o mês. A média dos fundos da

plataforma XP que fazem parte da categoria Long Only tiveram, na

média, uma alta de 12,28%. Já os Long Biased subiram 11,40% na

média.

No geral, os gestores têm se mostrado cautelosos nas alocações.

Apesar da maioria deles estar com nível elevado de alocação do

portfólio, 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

FUNDOS E PREVIDÊNCIA
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Fundos de 
Crédito

O mês de abril começou com a continuação da correção iniciada em

março no mercado secundário de debêntures e de letras financeiras,

principalmente para papéis mais líquidos, geralmente os de empresas

com melhor risco de crédito, as chamadas high grade. As cotas dos

fundos da classe continuaram sofrendo até meados do mês, quando

passamos a ver uma recuperação.

O spread do IDEX-CDI, índice criado pela JGP que leva em

consideração debêntures líquidas do mercado e indexadas ao CDI,

mostra que o prêmio médio pago pelas debêntures sobre o CDI

chegou a 5% no dia 8 e desde então tem caído e atingiu 3,8% no fim

de abril. Dois fatores contribuíram para a melhora:

FUNDOS E PREVIDÊNCIA

1) novos investidores na compra (fundos multimercados e fundos de ações, além das tesourarias de grandes

bancos);

2) medidas do Banco Central e BNDES, que juntos irão injetar mais de R$ 1 trilhão no mercado de crédito direta ou

indiretamente.

É sempre importante lembrar que as empresas que compõem as carteiras dos fundos de crédito high grade são as

maiores empresas do país que, após a recessão dos anos de 2014 a 2016, fortaleceram ainda mais suas

operações com a redução de seus custos e despesas e alongamento de suas dívidas. Natura e Lojas Americanas

são dois exemplos de empresas que estão nas carteiras e podem sair da crise ainda mais fortalecidas.

Mesmo com o aumento da incerteza e do risco na economia como um todo, os gestores dos fundos de crédito

high grade continuam confiantes na capacidade das empresas que possuem em suas carteiras pagarem suas

dívidas.

Apesar de recente melhora, as taxas estão substancialmente mais altas do que antes da crise. Papéis que

pagavam em torno de CDI+1,30%, agora estão pagando próximo de CDI+4,00%. Com isso, mesmo descontando os

custos, o carrego dos fundos está bastante atrativo, principalmente se for levado em conta o fato de o risco de

crédito que esses fundos possuem ser bastante baixo.

No caso da classe de crédito high yield, aqueles com títulos de maior risco de crédito, os fundos ainda não

sofreram tanto com o aumento de volatilidade. Como explicamos no último mês, isso ocorre principalmente pelo

fato de boa parte dos ativos de suas carteiras não possuírem marcação a mercado como a dos títulos mais

líquidos negociados pelos fundos high grade. No geral, os fundos tiveram retorno positivo, mas alguns tiveram

quedas, principalmente aqueles que carregam posições em bonds, os títulos de dívida emitidos no exterior.
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Captação Líquida da Indústria

Fonte: ANBIMA

Contabilizando-se os fundos “555” (os tradicionais Renda Fixa, Ações, Multimercado e Cambial), os fundos

de Previdência, os ETFs e os fundos Estruturados (FIDCs, FIIs, FIPs), a indústria local alcançou o patamar de

R$ 5,23 trilhões de patrimônio líquido no fechamento de abril de 2020, correspondente a uma queda

acumulada de 3,5% no ano.

Evolução de Patrimônio Líquido

-58.178

450

-12.419

359

-2.757

-72.544

-174.619

101.554
76.447

934
30.048 34.363

Renda Fixa Ações Multimercados Cambial Previdência Total

Captação Líquida (em R$ milhões)

 No mês  Últimos 12 meses

Em abril, houve uma continuidade do movimento de resgates que caracterizou o mês de março. Para os

fundos tradicionais (CVM 555), o saldo foi a saída líquida de R$ 72,5 bilhões em ativos sob gestão, com

forte destaque negativo para os fundos de renda fixa, enquanto, na ponta oposta, os fundos de ações

seguiram apresentando entrada de recursos, sendo os destaques positivos do mês e no acumulado de 12

meses.

Fonte: Economatica

5,235,42

4,64
4,15

3,49
3,00

2,692,472,27
1,941,671,40

abr/202020192018201720162015201420132012201120102009

Patrimônio da Indústria de Fundos (em R$ trilhões)



Gestora Evento Comentário

Reabertura O fundo Apex Long Biased Advisory foi reaberto para captação no
dia 8/4.

Reabertura O fundo XP Long Biased, estratégia mais flexível em renda
variável na XP Asset, foi reaberto para captação no dia 13/4.

Reabertura
A gestora anunciou a reabertura de seu produto multiestraégia,
Absolute Alpha Global Advisory, e de seu produto macro Absolute
Vertex Advisory, ambos reabertos no dia 20/4.

Reabertura
A gestora comunicou a reabertura de seu produto macro, Kapitalo
Kappa Advisory, e de seu produto long biased, Kapitalo Tarkus,
ambos reabertos em 20/4.

Reabertura A gestora comunicou a reabertura pontual de sua estratégia
multimercado macro, o Gripen Advisory.

Reabertura A gestora comunicou a reabertura pontual de sua estratégia
multimercado macro, o Kinea Chronos FIM, para o dia 7/4

Reabertura O fundo Occam Retorno Absoluto Advisory, multimercado
multiestratégia, reabriu para novas aplicações em 2/4.

Reabertura O fundo Ibiuna Long Short Advisory reabriu para captação em
abril.

Fechamento O Giant Zarathustra, uma das estratégias quantitativas da Giant
Steps, foi fechado para captação no dia 4/5.

6 meses O fundo Navi Long Short I XP Seg completou 6 meses em 29/04
com retorno de 0,02% desde o início.

6 meses
O produto da família Selection focado em fundos de crédito high 
yield, Selection RF Plus, completou 6 meses no dia 30/4 com 
retorno de 1,82% (88% do CDI) desde o início.

Radar do Mercado
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Ranking de 
Gestores

Gestores Top 20 – PL (R$ mil)

1 Banco do Brasil 1.034.055.612 =

2 Itaú 707.079.635 =

3 Bradesco 508.690.787 =

4 Caixa 365.640.155 =

5 Santander 283.438.699 =

6 BTG Pactual 105.595.850 =

7 Credit Suisse 85.784.639 5 1

8 Safra 85.347.954 6 -1

9 BRL 66.317.603 =

10 Kinea 61.937.442 =

11 XP Asset 59.131.320 =

12 Opportunity 51.174.689 5 1

13 Oliveira Trust 50.492.297 6 -1

14 Votorantim 44.517.707 =

15 Verde Asset 42.187.064 =

16 BNP Paribas 38.126.438 =

17 Sicredi 38.005.276 5 2

18 Western Asset 37.223.141 6 -1

19 SPX Capital 36.944.021 6 -1

20 Modal 31.798.226 =

FUNDOS E PREVIDÊNCIA

Fonte: ECONOMÁTICA/XP.

Critérios: No cálculo do patrimônio líquido,
foram excluídos fundos de cotas, com o
objetivo de evitar dupla contagem, assim
como foram consideradas tanto as
classes de fundos CVM 555 (Ações,
Multimercado, Renda Fixa, Cambial),
quanto fundos estruturados (FII, FIDC, FIP),
excluindo-se os fundos offshore. Também
foram excluídas as gestoras que
apresentam 100% dos fundos com
público-alvo Exclusivo ou Restrito.



RELATÓRIO MENSAL

/ 11

Ranking de 
Administradores Administradores Top 20 – PL (R$ mil)

1. Banco do Brasil 1.087.052.868 =

2. Itaú 659.580.119 =

3. Bradesco 444.395.273 =

4. Caixa 384.910.471 =

5. Santander 350.652.834 =

6. Intrag 350.360.456 =

7. BEM 319.415.362 =

8. BNY Mellon 315.113.859 =

9. BTG Pactual 196.414.957 =

10. Credit Suisse 105.856.557 =

11. BRL Trust 93.075.670 5 1

12. Safra 89.684.876 6 -1

13. Oliveira Trust 66.801.835 =

14. BNP Paribas 44.389.379 5 1

15. Votorantim 43.526.168 6 -1

16. Sicredi 39.835.282 5 1

17. Modal 39.559.884 6 -1

18. Socopa 34.310.565 =

19. Lions Trust 27.246.044 =

20. Brasil Plural 25.960.254 =

FUNDOS E PREVIDÊNCIA

Fonte: ECONOMÁTICA/XP.

Critérios: No cálculo do patrimônio líquido,
foram excluídos fundos de cotas, com o
objetivo de evitar dupla contagem, assim
como foram consideradas tanto as
classes de fundos CVM 555 (Ações,
Multimercado, Renda Fixa, Cambial),
quanto fundos estruturados (FII, FIDC, FIP),
excluindo-se os fundos offshore. Também
foram excluídas as gestoras que
apresentam 100% dos fundos com
público-alvo Exclusivo ou Restrito.
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Performance da Indústria

FUNDOS E PREVIDÊNCIA

Performance Multimercados – Top 10
# Fundo 12 meses *

1. Versa Long Biased FIM 50,8%

2. Vista Multiestrategia FIC FIM 39,3%

3. Giant Zarathustra FIC FIM 23,2%

4. CSHG All Ibiuna Hedge STHG FIC FIM 23,1%

5. Mar Absoluto FIM 20,4%

6. Sharp Long Short 2x Feeder FIC FIM 20,1%

7. Vinci Atlas FIC FIM 16,2%

8. Itaú Hedge FIM 16,0%

9. Ibiuna Long Short Advisory FIC FIM 14,7%

10. Giant Darius FIC FIM 14,0%

Fonte: ECONOMÁTICA/XP. * Data-base: 30/04/2020. Critérios de amostra informados no final do relatório.

Performance Multimercados (sem tributação RV) – Top 10
# Fundo 12 meses *

1. Vista Multiestrategia FIC FIM 39,3%

2. Giant Zarathustra FIC FIM 23,2%

3. CSHG All Ibiuna Hedge STHG FIC FIM 23,1%

4. Mar Absoluto FIM 20,4%

5. Sharp Long Short 2x Feeder FIC FIM 20,1%

6. Vinci Atlas FIC FIM 16,2%

7. Itau Hedge FIM 16,0%

8. Ibiuna Long Short Advisory FIC FIM 14,7%

9. Giant Darius FIC FIM 14,0%

10. Ibiuna Hedge FIC FIM 13,8%
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Performance da Indústria

FUNDOS E PREVIDÊNCIA

Performance Renda Fixa Crédito Privado – Top 10
# Fundo 12 meses *

1. Angá High Yield FIRF CP 11,5%

2. Banrisul Flex FIRF CP LP 4,9%

3. TNA FIC FIRF CP 4,7%

4. Daycoval FIRF CP 4,5%

5. BNP Match DI FIRF CP 4,4%

6. Itau High Grade FIC FIRF CP 4,4%

7. Concordia Extra FIRF CP 4,3%

8. BB Empresa FIC FIRF LP 4,2%

9. Bradesco H FIC FIRF CP Tipo 4,1%

10. Caixa Qualificado FIRF CP LP 4,0%

Performance Renda Variável – Top 10
# Fundo 12 meses *

1. Western Asset FIA BDR Nível I 45,1%

2. Forpus Ações FIC FIA 39,9%

3. Caixa FIA BDR Nível I 38,3%

4. Bradesco BDR Nível I 36,7%

5. Safra Cons. Americano BDR Nível I FIC FIA 32,4%

6. Sharp LB Feeder FIC FIA 25,9%

7. HIX Capital Institucional FIA 20,3%

8. Vokin GBV Aconcagua FIC FIA 17,0%

9. HIX Capital FIC FIA 15,8%

10. Guepardo Institucional FIC FIA 14,6%

Fonte: ECONOMÁTICA/XP. * Data-base: 30/04/2020. Critérios de amostra informados no final do relatório.



Captação Líquida Multimercados – Top 10 – Volume (R$ mil)
# Gestora No Mês 12 Meses

1. Santander 2.370.373 24.512.210

2. Sicredi 770.282 -3.136.445

3. Claritas 488.210 1.989.165

4. Távola Capital 411.207 1.326.835

5. Giant Steps 293.391 1.273.431

6. Ibiuna Investimentos 275.338 2.880.940

7. Bradesco 266.329 -2.873.146

8. Daycoval 214.077 448.297

9. BTG Pactual 195.960 -3.517.664

10. JP Morgan 150.119 -1.010.525

Captação Líquida Total – Top 10 – Volume (R$ mil)
# Gestora No Mês 12 Meses

1. Sicredi 3.053.315 6.066.539

2. Atmos Capital 726.626 2.619.571

3. Velt Partners 599.446 1.165.238

4. Dynamo 568.357 1.220.834

5. Absoluto Partners 474.108 5.822.740

6. Claritas 469.720 2.261.980

7. Petra Capital 453.076 1.786.114

8. Távola Capital 415.284 1.808.934

9. Oliveira Trust 382.223 925.686

10. Pátria Investimentos 331.372 1.033.999
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Captação Líquida da Indústria - Fundos

FUNDOS E PREVIDÊNCIA

Fonte: ECONOMATICA/XP. Foi considerada a captação líquida total de todos os fundos, de assets independentes ou ligadas à 
instituições financeiras, das respectivas categorias, excluindo-se fundo de cotas.



Captação Líquida Ações – Top 10 – Volume (R$ mil)
# Gestora No Mês 12 Meses

1. Atmos Capital 726.626 2.572.071

2. Velt Partners 599.446 1.165.238

3. Dynamo 568.357 1.220.834

4. Absoluto Partners 474.108 5.822.740

5. XP Asset 325.982 1.805.397

6. Pragma 317.822 780.840

7. Sharp Capital 162.296 2.226.947

8. Verde Asset 136.033 -10.340

9. Nucleo Capital 122.884 592.955

10. Leblon Equities 102.497 1.146.288

Captação Líquida Renda Fixa – Top 10 – Volume (R$ mil)
# Gestora No Mês 12 Meses

1. Sicredi 2.277.427 9.121.180

2. XP Asset 919.526 8.694.369

3. Sul América 507.940 -797.755

4. Credit Suisse 479.423 -1.462.031

5. Petra Capital 379.847 542.639

6. Mapfre 341.439 -1.591.075

7. Oliveira Trust 296.196 231.806

8. Bancoob 263.469 1.010.589

9. BNB 207.569 -284.311

10. Icatu 178.020 537.198
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Captação Líquida da Indústria - Fundos

FUNDOS E PREVIDÊNCIA

Fonte: ECONOMATICA/XP. Foi considerada a captação líquida total de todos os fundos, de assets independentes ou ligadas à 
instituições financeiras, das respectivas categorias, excluindo-se fundo de cotas.
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Captação Líquida da Indústria - Previdência

FUNDOS E PREVIDÊNCIA

Fonte: ECONOMATICA/XP. Foi considerada a captação líquida total de todos os fundos, de assets independentes ou ligadas a
instituições financeiras, das respectivas categorias, excluindo-se fundo de cotas.

Captação Líquida Total – Top 10 Gestoras – Volume (R$ mil)
# Gestora No Mês 12 Meses

1. Claritas 250.482 1.023.564

2. XP Asset 159.005 3.966.784

3. Ibiuna Investimentos 146.314 1.297.232

4. Santander 79.344 3.884.269

5. JGP 35.432 871.362

6. Truxt Investimentos 32.620 941.572

7. Leblon Equities 32.251 891.411

8. Trafalgar 26.670 50.922

9. Capitânia 23.471 423.474

10. Velt Partners 18.093 100.631
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Critérios
Amostrais

Nas seções em que é informada a performance de fundos de
investimento, são considerados os seguintes critérios de amostra:

1) Fundos não exclusivos;

2) Público alvo não destinado a investidores private ou profissionais;

3) Patrimônio líquido médio em 12 meses maior que R$ 100 milhões;

4) Número de cotistas maior ou igual a 100;

5) Para fundos de ações, foram excluídas as categorias Ações
Setoriais, Ações FMP-FGTS e Ações Mono Ação;

6) Para fundos de renda fixa crédito privado, foram excluídos fundos
com volatilidade em 12 meses maior que 2,00% ao ano;

7) Caso haja dois fundos que invistam mais de 90% do patrimônio
líquido em cotas de um mesmo fundo master, apenas o mais
antigo é considerado nos cálculos. Em casos de datas iguais, é
considerado o fundo com maior patrimônio líquido;

8) Fundos que, em seus respectivos regulamentos, busquem investir
de forma ativa ou passiva em uma classe de ativo que seja
representada por um único índice que não seja o CDI, dado que
este é um ranking que busca destacar fundos com gestão ativa.
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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 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. 10. ESTA
INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES
PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO
VAREJO.

RELATÓRIO MENSAL FUNDOS E PREVIDÊNCIA
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