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Jun/20Resumo
de Indicadores

IHFA
1,87%

Ibovespa

87.403

Fechamento Jun/20

Dólar

R$5,43

Performance
Fundos 
no mês Multimercados Ações

CDI
+0,24%

Renda Fixa CP

0,35%
Prev Mult.

3,93%
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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Em maio, houve uma continuidade do movimento de recuperação dos

ativos de risco, com reflexo positivo para as diversas estratégias na

indústria brasileira de fundos – entre multimercados, fundos de ações

e de renda fixa, os retornos foram expressivos em geral. No âmbito

global, têm prevalecido os efeitos positivos dos esforços fiscais e

monetários coordenados pelos principais bancos centrais no mundo,

que, juntamente com o relaxamento de medidas de restrição sanitária

pelos governos, contribuíram para a redução da aversão a risco.

No Brasil, mesmo com o ambiente político extremamente conturbado

e a situação delicada da crise sanitária, o Ibovespa seguiu

movimento de alta das bolsas globais e teve valorização de 8,57% no

mês. Pelo segundo ano consecutivo, os mercados contrariaram o

esperado pelo famoso ditado “sell in may and go away”.

Segundo o boletim mensal da Anbima, a indústria de fundos registrou

saída líquida de recursos de R$ 14,9 bilhões em maio. Entre as

diferentes classes, o destaque positivo ficou por conta dos

multimercados – depois da saída expressiva de recursos em abril

(reflexo dos resgates solicitados em março), a classe voltou a

registrar captação líquida positiva, de R$ 3,4 bilhões. Os fundos de

renda fixa, por sua vez, foram os destaques negativos com saída

líquida de R$ 11,9 bilhões. Vale lembrar que, no mês, o Comitê de

Política Monetária reduziu a taxa básica de juros para 3,00% ao ano,

contribuindo para o movimento de saques nos produtos de renda fixa.

Panorama 
Mensal

Fonte: ECONOMATICA/XP. 

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

mai-19 jul-19 set-19 out-19 dez-19 fev-20 mar-20 mai-20

Performance 12 Meses – IHFA vs. CDI

IHFA CDI

90,62% do CDI

Sell in may
and go away?
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Retorno Mensal Ibovespa



RELATÓRIO MENSAL

/ 4

Fundos 
Multimercados

O mês de maio foi positivo para os multimercados em geral. Em

amostra de cerca de 200 fundos monitorados pela equipe da XP –

entre as categorias macro, long short, quantitativo/sistemático e

arbitragem – cerca de 90% teve retorno positivo no mês e quase

metade já acumula ganhos no ano. O destaque ficou por conta dos

fundos de estratégia macro (que são também os mais numerosos),

com retorno médio de 1,49% para a categoria no mês, contra 0,24%

do CDI.

Entre as posições que mais contribuíram para a performance dos

fundos macro, figuram as apostas a favor da queda dos juros no

Brasil. Em maio, o índice dos títulos público atrelados a taxas de juros

prefixadas (IRF-M) subiu 1,42%, e o índice dos títulos públicos

atrelados à inflação (IMA-B) subiu 1,52%.

Apesar do bom desempenho dos fundos macro e long short no mês, a

média das duas categorias acumulam perdas no ano, e destacam-se

em 2020 os fundos quantitativos, que, em sua maioria, conseguiram

capturar ganhos com o seguimento de tendências no ambiente de

alta volatilidade da crise.

Em linhas gerais, os gestores têm mantido uma postura cautelosa em

relação à tomada de risco nos portfólios, priorizando posições mais

líquidas e uma carteira simplificada.

FUNDOS E PREVIDÊNCIA

Fonte: Economatica. 
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Fundos 
Internacionais

Apesar do impacto do Covid-19 em muitas indústrias e do alto

desemprego resultante nos EUA, o afrouxamento das políticas de

isolamento tanto nos EUA quanto na Europa e os estímulos sem

precedentes lançados pelos bancos centrais têm elevado a confiança

dos investidores ao redor mundo, contribuindo para o atual rally dos

ativos de risco.

No mercado de renda fixa internacional, os prêmios de crédito

continuaram caindo, a emissão de novas dívidas, tanto high yield

quanto investment grade, continuou crescendo e a volatilidade das

taxas de juros voltou aos níveis pré-crise. Tudo isso levou a um bom

resultado dos fundos da classe no mês de maio, que continuam

buscando emissores que irão sobreviver à desaceleração da atividade

econômica.

No mercado acionário, o otimismo também preponderou no mês de

maio. O S&P 500, índice que reúne as principais empresas listadas

nos EUA, já subiu 36% desde o menor patamar do ano e está a apenas

11,5% de retornar ao maior nível histórico. Empresas de tecnologia

foram mais uma vez o destaque positivo e “novo normal” deve

favorecê-las ainda mais no futuro. Os fundos da classe tiveram

ótimos retornos no mês.

Em maio, os fundos internacionais foram destaque em termos de

captação líquida na indústria brasileira – foi registrada a entrada

líquida de recursos de R$ 5,1 bilhões na categoria multimercados

investimento no exterior, contra R$ 3,4 bilhões para a classe

multimercado como um todo. O movimento sinaliza uma

readequação de carteira dos investidores brasileiros, com o intuito de

aumentar a diversificação dos portfólios e buscar novas fontes de

retorno.

FUNDOS E PREVIDÊNCIA
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Fundos de 
Ações

O mês de maio foi marcado pelo otimismo nos mercados acionários

globais. Com sinais de que as contaminações pelo coronavírus estão

diminuindo, os países desenvolvidos, principalmente os europeus, já

têm reaberto gradualmente suas economias. Além disso, os

estímulos vindos dos bancos centrais e os juros baixos ao redor do

mundo ajudaram as principais bolsas globais a fecharem em alta no

mês. Nos EUA, o S&P 500 subiu 4,53%, enquanto a NASDAQ teve alta

de 6,75%. Na Europa, o Eurostoxx subiu 4,18%. No Japão, o índice

Nickei 225 subiu 8,34%.

No Brasil, o ânimo com a bolsa veio principalmente pelo otimismo

externo. Por aqui, além de um ambiente político conturbado, as

contaminações e óbitos causados pelo coronavírus parecem não ter

encontrado seus picos ainda. Mesmo assim, alguns dos governos

estaduais têm apresentado planos de relaxamento das medidas de

isolamento social já em junho, o que também ajudou na performance

das ações.

O mês foi positivo para todos os fundos de ações da plataforma. Na

classe Long Biased, o retorno dos fundos variou de 2,50% a 13,89%,

com uma média de 7,03%. Na classe Long Only, o retorno dos fundos

variou de 1,87% a 14,02%, com uma média de 7,87%.

Parte dessa grande dispersão no retorno dos fundos pode ser

explicada pela temporada de resultados do 1T de 2020. Segundo a

equipe de Research da XP, 31% dos resultados divulgados vieram

acima do esperado, enquanto 36% vieram abaixo, o que provocou

uma grande dispersão na performance das ações da bolsa brasileira.

Os gestores dos fundos de ações continuam mantendo a preferência

por empresas com balanços saudáveis e que consigam atravessar

bem a atual crise. Apesar da forte alta da bolsa desde o fim de março

- já subiu 37,5% desde o nível mais baixo - os gestores estão

cautelosos e seguem monitorando dois possíveis riscos: (1) uma

segunda onda de contaminação por coronavírus, o que poderia levar

a novas medidas de isolamento em vários locais cujas atividades já

estavam sendo retomadas e (2) as declarações do presidente Donald

Trump em relação à China, o que poderia reascender uma guerra

comercial que parecia controlada.

FUNDOS E PREVIDÊNCIA
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Fundos de 
Crédito

Os fundos de crédito privado continuaram em maio o movimento de

recuperação iniciado em meados de abril.

No caso dos títulos de crédito privado high grade, aqueles de

empresas com menor risco de crédito, vimos uma melhora na liquidez

do mercado e algum movimento, ainda que tímido, no mercado

primário. No início do mês, o congresso aprovou a PEC do Orçamento

de Guerra, permitindo que o Banco Central comprasse títulos no

mercado secundário. Além disso, as altas taxas pagas pelos títulos

têm atraído outros compradores além dos fundos de crédito, como os

grandes bancos e fundos de ações e multimercados.

Essa melhora no mercado levou ao fechamento dos prêmios de

crédito de alguns papéis, principalmente no início do mês. O Idex-CDI,

índice compilado pela JGP que mostra o movimento médio dos

principais papéis atrelados ao CDI, subiu 1,04% em maio, contra

0,24% do CDI.

Os fundos de crédito privado high grade da plataforma recuperam

parte das perdas sofridas nos últimos dois meses. A média de retorno

dos fundos da classe foi de 0,41% e 82% deles ficou acima do CDI no

mês. Apenas 13% dos fundos teve retorno negativo em maio. Cabe

ressaltar que não tivemos nenhum evento de crédito em ativos da

classe. Os motivos para esses fundos terem tido queda no mês foram

os mais variados, como a remarcação de papéis mais ilíquidos que

não haviam sofrido nos meses anteriores e posições em debêntures

de empresas que estão renegociando suas dívidas.

Os fundos de crédito high yield, apesar de terem papéis de empresas

mais arriscadas, também não sofreram com nenhum evento de

crédito no mercado local durante o mês. A média de retorno dos

fundos foi de 0,29%. Dos 22 fundos que temos disponíveis da classe,

apenas um teve retorno negativo no mês devido a um bond de uma

empresa que pediu recuperação judicial nos EUA.

No caso das debêntures incentivadas, os fundos hedgeados, aqueles

que não estão sujeitos à variação da curva de juros, o movimento de

recuperação foi menos intenso e a média de retorno dos fundos da

classe no mês ficou em 0,19%, abaixo do CDI do período. Já os

fundos não hedgeados, que correm o risco dos movimentos da curva

de juros, tiveram retorno médio de 2,31%, puxados pelos bons

retornos das NTN-Bs no mês. O IMA-B, que mede a performance dos

títulos públicos atrelados à inflação, teve alta de 1,52%.

FUNDOS E PREVIDÊNCIA
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FUNDOS E PREVIDÊNCIA

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$ 5,32 trilhões de patrimônio líquido no fechamento de maio de 2020, correspondente a uma queda

acumulada de 1,85% no ano.

Evolução de Patrimônio Líquido

-11.924

391 3.417 409

-3.741 -11.448

-194.428

114.963
71.581

1.294
29.085 22.494

Renda Fixa Ações Multimercados Cambial Previdência Total

Captação Líquida (em R$ milhões)

 No mês  Últimos 12 meses

Em maio, houve uma continuidade do movimento de resgates que caracterizou o mês de abril, porém em

um ritmo menor. Para os fundos tradicionais (CVM 555), o saldo foi a saída líquida de R$ 11,4 bilhões em

ativos sob gestão, com forte destaque negativo para os fundos de renda fixa mais uma vez, enquanto, na

ponta oposta, os fundos multimercados e os de ações seguiram apresentando entrada de recursos, sendo

os destaques positivos do mês e no acumulado de 12 meses.

Fonte: Economatica
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Evento Comentário

Lançamento

O fundo Selection Multimercado Internacional FIC FIM IE foi
lançado em 18/5. O fundo investe unicamente em estratégias
internacionais, com uma alocação balanceada entre fundos de
renda fixa, renda variável e multimercados.

Lançamento
O fundo XP Fundo de Fundos Imobiliarios 90 FIC FIM CP foi
lançado em 18/5. A estratégia investe unicamente em cotas de
FIIs listados, com o objetivo de superar o IFIX no longo prazo.

Reabertura A gestora comunicou a reabertura pontual de sua estratégia
multimercado de baixa volatilidade, o Occam Institucional.

Reabertura Foi reaberto para novas aplicações o fundo CA Indosuez
Debêntures Incentivadas CP FIC FIM.

Fechamento
Foi fechado para novas aplicações o fundo multimercado Vista
Multiestratégia, em 20/5, com um patrimônio líquido de R$ 548
milhões na data.

Contratações

A gestora anunciou a chegada de Patrick Pereira e Antônio
Moura, gestores dedicados a estratégias de ações e volatilidade,
respectivamente, assim como a contração de Roberto Prado,
focado em pesquisa econômica global.

Morgan 
Stanley

6 meses
O fundo MS Global Opportunities, produto de ações globais da
gestora, completou 6 meses de histórico no dia 8 de maio com
retorno de 47,7% no período.

Redução 
de taxa

A gestora comunicou a redução da taxa de administração de seu
fundo Sparta Debentures Incentivadas, de 1,00% a.a. para 0,80%
a.a.

Lançamento
Foi iniciada a distribuição do XP Seguros SuperPrev FIM, cuja
carteira é baseada nas sugestões da casa de análise Spiti,
liderada pela Luciana Seabra.

Lançamento

A gestora anunciou o lançamento de seu primeiro fundo ESG, o
JGP ESG FIC FIA, estratégia de ações que incorpora em seu
processo de investimento critérios de responsabilidade ambiental,
social e de governança corporativa.

Radar do Mercado

RELATÓRIO MENSAL FUNDOS E PREVIDÊNCIA
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Ranking de 
Gestores

Gestores Top 20 – PL (R$ mil)

1 Banco do Brasil 1.040.210.405 =

2 Itaú 708.010.462 =

3 Bradesco 509.856.189 =

4 Caixa 367.042.787 =

5 Santander 287.342.443 =

6 BTG Pactual 107.078.297 =

7 Safra 89.544.166 =

8 Credit Suisse 88.271.403 =

9 BRL 68.822.444 =

10 Kinea 61.631.938 =

11 XP Asset 61.129.810 =

12 Opportunity 52.584.297 =

13 Oliveira Trust 50.637.544 =

14 Votorantim 44.539.643 =

15 Verde Asset 43.499.516 =

16 Sicredi 42.541.499 =

17 Western Asset 39.212.027 5 1

18 BNP Paribas 38.353.522 6 -1

19 SPX Capital 35.242.859 =

20 Modal 31.953.226 =

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 1.094.903.180 =

2. Itaú 661.665.412 =

3. Bradesco 446.824.083 =

4. Caixa 387.145.176 =

5. Santander 357.467.183 =

6. Intrag 355.078.475 =

7. BNY Mellon 325.828.653 5 1

8. BEM 324.399.589 6 -1

9. BTG Pactual 244.192.897 =

10. Credit Suisse 108.374.229 =

11. BRL Trust 96.560.626 =

12. Safra 93.486.450 =

13. Oliveira Trust 67.044.461 =

14. BNP Paribas 44.919.180 =

15. Sicredi 44.421.408 5 2

16. Votorantim 43.548.390 6 -1

17. Modal 40.647.444 6 -1

18. Socopa 33.836.554 =

19. Lions Trust 30.753.623 =

20. Brasil Plural 26.807.218 =

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 86,3%

2. Vista Multiestrategia FIC FIM 54,0%

3. Santander Global Equities FIM IE 47,4%

4. Mar Absoluto FIC FIM 24,9%

5. Giant Zarathustra FIC FIM 22,8%

6. CSHG All Ibiuna Hedge STHG FIC FIM 22,6%

7. Sharp Long Short 2x Feeder FIC FIM 21,0%

8. Dahlia Total Return FIC FIM 18,6%

9. GAP Absoluto FIC FIM 17,7%

10. Vinci Atlas FIC FIM 16,7%

Fonte: ECONOMÁTICA/XP. * Data-base: 29/05/2020. Critérios de amostra informados no final do relatório.

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

1. Vista Multiestrategia FIC FIM 54,0%

2. Santander Global Equities FIM IE 47,4%

3. Mar Absoluto FIC FIM 24,9%

4. Giant Zarathustra Fc FI Mult 22,8%

5. CSHG All Ibiuna Hedge STHG FIC FIM 22,6%

6. Sharp Long Short 2x Feeder FIC FIM 21,0%

7. GAP Absoluto FIC FIM 17,7%

8. Vinci Atlas FIC FIM 16,7%

9. Itau Hedge FIM 15,8%

10. Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 15,4%
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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 11,1%

2. XPCE 15 FIC FIRF CP LP 5,6%

3. Banrisul Flex FIRF CP LP 4,7%

4. TNA FIC FIRF CP 4,4%

5. Daycoval FIRF CP 4,2%

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

7. Concordia Extra FIRF CP 4,1%

8. BNP Match DI FIRF CP 4,0%

9. Caixa Qualificado FIRF CP LP 4,0%

10. BB Empresa FIC FIRF LP 4,0%

Performance Renda Variável – Top 10
# Fundo 12 meses *

1. Western Asset FIA BDR Nível I 57,1%

2. Caixa FIA BDR Nível I 48,8%

3. Forpus Ações FIC FIA 47,1%

4. Bradesco BDR Nível I 46,5%

5. BB Acoes Globais FIC FIA BDR Nivel I 44,7%

6. Safra Consumo Americ BDR Nível I FIC FIA 42,1%

7. Sharp LB Feeder FIC FIA 29,4%

8. Sulamérica Selection FIA 28,4%

9. HIX Capital Institucional FIA 27,7%

10. HIX Capital FIC FIA 21,9%

Fonte: ECONOMÁTICA/XP. * Data-base: 29/05/2020. Critérios de amostra informados no final do relatório.



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

1. Bradesco 3.501.391 586.166

2. Fapes 3.311.914 2.334.395

3. BTG Pactual 1.119.704 -1.465.609

4. Ibiuna Investimentos 1.041.987 4.197.728

5. Banco do Brasil 930.672 6.093.752

6. Claritas 733.206 2.661.231

7. Sicredi 590.150 -2.461.150

8. Credit Suisse 475.327 1.980.604

9. XP Asset 467.972 7.781.557

10. JGP 384.390 1.489.002

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

1. Sicredi 4.406.481 10.911.660

2. Fapes 3.311.914 2.334.395

3. XP Asset 1.306.255 19.949.961

4. Ibiuna Investimentos 1.046.161 3.952.614

5. Claritas 711.918 2.951.719

6. Western Asset 563.154 -1.650.659

7. Porto Seguro Investimentos 511.181 3.160.853

8. Safra 445.146 -10.750.881

9. Capstone 374.287 1.543.935

10. Bancoob 347.727 1.265.014

RELATÓRIO MENSAL
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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. XP Asset 416.331 2.190.876

2. Velt Partners 252.987 1.444.420

3. Leblon Equities 163.007 1.283.562

4. Pragma 150.577 903.308

5. Sharp Capital 120.334 2.330.851

6. Indie Capital 113.555 635.514

7. Atmos Capital 109.454 2.679.233

8. Western Asset 104.394 418.040

9. Moat Capital 99.552 2.510.964

10. Absoluto Partners 96.878 5.919.618

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

1. Sicredi 3.811.740 13.288.938

2. Banco do Brasil 2.166.611 -135.446

3. Safra 1.007.870 -2.907.606

4. Porto Seguro Investimentos 501.886 2.587.148

5. Santander 403.540 -18.213.391

6. XP Asset 400.558 8.265.496

7. Western Asset 363.727 -2.755.753

8. Bancoob 347.113 1.237.476

9. BNP Paribas 189.439 -2.907.567

10. Sul América 174.922 -925.483

RELATÓRIO MENSAL
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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. Santander 1.056.133 4.565.998

2. Ibiuna Investimentos 639.596 1.912.528

3. Claritas 436.435 1.392.732

4. JGP 300.252 1.150.859

5. XP Asset 87.400 3.905.021

6. Canvas Capital 81.386 1.626.087

7. Occam Brasil 34.051 296.214

8. Giant Steps 31.699 65.611

9. Armor Gestora de Recursos 18.306 57.441

10. Sicredi 18.007 232.874
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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.
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