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VISÃO GERAL DA EMPRESA



APENAS PARA INVESTIDORES QUALIFICADOS

Fonte: Chilton Investment Company LLC (Sub-Advisor). Desempenho líquido em 30 de setembro de 2020. 

Os valores referentes ao desempenho da Estratégia Chilton Long Only a partir da data de início até 31 de dezembro de 2017 dizem respeito à Chilton Strategic Equities, L.P. (que era administrada pela Chilton 

Investment Services, LLC (“CIS”) (afiliada da Chilton)) e, dali em diante, referem-se a uma carteira representativa do capital da Chilton administrada pela CIS e que segue a Estratégia Chilton Long-Only. O 

desempenho bruto refere-se ao valor bruto de taxas e despesas. As taxas e despesas de gestão de investimentos, compostas ao longo de vários exercícios, afetam o valor total de uma carteira. Por exemplo, 

uma taxa de administração de 1%, composta deste a data de início da Estratégia Long-Only da Chilton, teria registrado uma depreciação de 1,1% em comparação com o desempenho anual. 

VISÃO GERAL DA CHILTON INVESTMENT COMPANY 

Gestor da Carteira Data de Início Estratégia Acumulado em 2020 CAGR desde a Data de Início

Richard L. Chilton, Jr.

Jennifer L. Foster, Co-CIO
01.10.2014

Long and Short Líquida 10,09% 9,70%

S&P 5 0 0 18,40% 13,11%

HFRI Equity Hedge Index 4,60% 1,97%

Richard L. Chilton, Jr.

Jennifer L. Foster, Co-CIO
01.01.2011

Long Only (Bruto) 11,94% 16,34%

Long Only (Líquido) 11,08% 14,90%

S&P 500 5,58% 12,93%

Richard L. Chilton, Jr.

Jennifer L. Foster, Co-CIO
01.07.2014

Small Cap & Mid Cap -5,57% 4,88%

Russell 2 0 0 0 / S&P 5 0 0 -8,64% 5,64%

HFRI Equity Hedge Index 2,24% 3,76%

EMPRESA

Fundada em julho de 1992 por Richard L. Chilton, Jr.

Escritórios em Nova York, Connecticut e Londres

Registrada na SEC nos EUA. A afiliada do Reino Unido é registrada na FCA.

EQUIPE DE 

INVESTIMENTO

15 profissionais de investimento, dos quais 3 são gestores de carteira (2 EUA e 1 Europa) e 3 analistas 

seniores

Gestor e co-gestor trabalham juntos na Chilton há mais de 20 anos

Os membros seniores da equipe de investimentos têm, em média, 29 anos de experiência. 

ESTRATÉGIAS

AUM de $1,7 bilhão originado de duas estratégias long/short e uma estratégia long-only. 

Abordagem bottom-up fundamentalista e disciplinada com mentalidade de proprietário e foco na qualidade 

e valuation das empresas investidas. 
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Desvio-Padrão:

Chilton = 11,03%

S&P 500 = 14,71%

Equity Hedge = 7,35%

Índice Sharpe:

Chilton = 0,80

S&P 500 = 0,83

Equity Hedge = 0,15
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Apenas para fins ilustrativos e de discussão.  

Fonte: Chilton Investment Partners LLC (Sub-Advisor).

A estratégia de investimento do gestor está sujeita a alterações ao longo do tempo. Não há garantia de que as estratégias alcançarão seus objetivos, ou evitarão prejuízos. As informações acima refletem a 

opinião da Chilton Investment Partners LLC, e podem não refletir as opiniões ou perspectivas da K2, da Franklin Templeton, ou de suas afiliadas.

PRINCÍPIOS DE INVESTIMENTO DA CHILTON DESDE 1992

O conjunto permanente dos princípios de investimento mais importantes da Chilton orienta a abordagem da 

empresa desde o início, permitindo que atravessassem diversos ciclos de mercado. 

• Visão de longo prazo com foco em preservação e aumento de capital, participando significativamente de mercados em alta, e 

protegendo o capital em períodos de baixa. 

• Foco na qualidade do modelo de negócio das empresas investidas em primeiro lugar, e do valuation em segundo. 

• Busca deter participações significativas em grandes empresas conhecendo profundamente o dia a dia delas, e não apenas comprar e 

carregar o papel com um viés especulativo.

• Analistas têm o compromisso com a geração orgânica de ideias por meio de pesquisas bottom-up fundamentalista.

• A orientação para o longo prazo, combinada a ideias de alta convicção da equipe de investimentos, permitem que a Chilton use a 

volatilidade do mercado a favor, dado que viabilizam bons pontos de entrada em papéis que estavam previamente mapeados.

• Sempre mantém uma posição vendida (short) para capturar oportunidades de alfa e proteger de quedas.

• Atrair e reter um passivo estável – o período de investimento médio dos clientes atuais é de aproximadamente 13 anos.
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Flagship da Chilton

$25,731

S&P 500
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Apenas para fins ilustrativos e de discussão.  

Fonte: Chilton Investment Partners LLC (Sub-Advisor). 1 Os resultados do desempenho líquido da estratégia ilíquida Long and Short Chilton referem-se ao período de 1º de julho de 1992 a 30 de setembro de 

2020. Os valores do último mês são estimados. As estatísticas baseiam-se em dados mensais. 2 Em 30 de setembro de 2020. 3 Para fins deste cálculo, o desempenho (com as exposições reais) da estratégia 

emblemática desde 1998 é comparado à mesma carteira com exposição ajustada para 100% long e 49% short (“carteira estática”). O retorno da estratégia emblemática com exposição ajustada não representa 

o desempenho real, sendo calculado por meio de ajustes de exposição retroativos com benefício retrospectivo. 

SÓLIDO RETORNO AJUSTADO AO RISCO DA ESTRATÉGIA ILÍQUIDA LONG AND SHORT 

CHILTON, AO LONGO DE TODOS OS CICLOS

Crescimento em $1.000 Desde a Data de Início

• A Estratégia Ilíquida Long and Short Chilton registrou CAGR líquido 

25% maior do que o S&P, com 74% da volatilidade do índice desde a 

data de início2.

• A Estratégia Ilíquida tem apresentado uma exposição comprada 

líquida média de 50% desde a data de início. 

• A gestão ativa da exposição contribuiu com um retorno adicional de 

quase 300 bps (anualizado) x uma carteira estática3.

Desempenho e Volatilidade x S&P 5001

12,2%
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Início

Chilton Flagship S&P 500
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Apenas para fins ilustrativos e de discussão.  

Fonte: Chilton Investment Partners LLC. Os resultados do desempenho líquido da estratégia ilíquida referem-se ao período de 1º de julho de 1992 a 30 de setembro de 2020. 

Os valores do último mês são estimados. As estatísticas baseiam-se em dados mensais, incluindo somente trimestres completos.

PARTICIPAÇÃO NA ALTA DOS MERCADOS E RESISTÊNCIA A BAIXAS HISTÓRICAS

Média da Alta e Baixa Trimestral Anualizada da Estratégia Ilíquida Long and Short Chilton x S&P 500

20,6%

-9,0%

12,2%

27,2%

-28,0%

9,9%

-35%

-25%

-15%

-5%

5%

15%

25%

35%

84 Trimestres de Alta S&P 500 29 Trimestres de Baixa S&P 500 113 Trimestres de Desempenho

Flagship da Chilton S&P 500

Participação em apenas 

32% das baixas

Captura de 75%

das altas

Resultando em um 

desempenho superior 

em 23%

Histórico de + de 20 anos de adição 

de alfa, tanto longs quanto shorts 
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Dados de desempenho referentes a 31 de dezembro de 2020. 

Fonte: K2 Advisors. Apenas para fins ilustrativos. Não há garantia de que qualquer estratégia de investimento alcançará seus objetivos, ou evitará prejuízos. As informações sobre o desempenho apresentadas 

acima refletem as atuais informações de desempenho de uma estratégia que atualmente é administrada por um sub-advisor aprovado pela K2 Advisors, após taxas e despesas, e que podem não estar 

disponíveis para todos os investidores e/ou em todas as jurisdições. Consulte as seções “Divulgações Importantes e Avisos de Isenção de Responsabilidade” no final desta apresentação. Elas contêm 

informações detalhadas sobre os dados aqui apresentados e são parte integrante deste material.  

As informações de desempenho de períodos passados não indicam ou garantem resultados futuros.

ESTRATÉGIA LÍQUIDA LONG AND SHORT CHILTON*

ESTRATÉGIA LÍQUIDA LONG AND SHORT CHILTON (FUNDO OFFSHORE)

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUM.

2020 2,73% -3,30% -12,03% 4,93% 6,39% -1,15% 4,88% 4,25% 2,45% -2,38% 5,11% -0,68% 10,09%

2019 4,97% 4,37% 0,63% 5,49% -0,53% 5,03% 1,53% 1,90% -1,63% 0,42% -0,26% -0,37% 23,40%

2018 1,46% -0,44% -0,49% 0,31% 1,88% 1,65% 4,11% 1,45% 0,06% -5,33% 3,13% -5,13% 2,21%

2017 2,42% 0,71% 0,51% 2,43% 1,45% 1,21% -0,74% -0,56% 2,35% 1,43% 0,76% 0,48% 13,12%

2016 -6,08% 2,51% 1,05% -0,69% 0,16% -1,42% 2,34% -2,10% -1,23% -5,19% 1,76% 0,82% -8,17%

2015 -0,90% 5,61% -0,17% -2,80% 2,61% 0,56% 5,17% -2,06% -1,72% 2,53% 1,50% -0,43% 9,92%

2014 8,36% 4,03% -0,20% 12,50%
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A tabela acima refere-se ao retorno do fundo Offshore no qual o fundo CHILTON US LONG & SHORT DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE investe. 
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VISÃO GERAL DA ESTRATÉGIA
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Apenas para fins ilustrativos e de discussão.  

Fonte: Chilton Investment Partners LLC (Sub-Advisor).

RICHARD L. CHILTON, JR. – GESTOR DE CARTEIRA

1980
Formado pela Alfred University, com B.S. em Finanças 

Inicia suas atividades no Grupo de M&A da Merrill Lynch and Company

1990 1995

Richardo Chilton atua no mercado de gestão de investimentos há 37 anos, tendo passado por diversas conjunturas 

econômicas, que o fez desenvolver uma rígida e bem sucedida estratégia de investimento. Ele atua como gestor e 

analista, viaja para muitos países para se reunir com os principais executivos de empresas ao redor do mundo, 

evidenciando a rigorosa visão fundamentalista para as tomadas de decisões de investimentos.

1980 1985

1989
Inicia suas atividades na Allen & Company 

como Diretor-Gestor – Gestão de 

Investimentos

1982
Inicial suas atividades na Alliance Capital Management, 

onde atuou como Vice-Presidente e Gestor de Carteira

1992
Funda a Chilton Investment 

Company
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Apenas para fins ilustrativos e de discussão.  

Fonte: Chilton Investment Partners LLC (Sub-Consultor).

*Os analistas de Research não têm uma cobertura setorial específica (ou atribuições).

EQUIPE DE INVESTIMENTO ESPECIALIZADA DA CHILTON

RICHARD L. CHILTON, JR.

CEO, CIO e Gestor de Carteira

JENNIFER FOSTER
Vice-Presidente Executiva, Co-Gestora e Co-CIO

Trabalho na Chilton há 22 anos*

GE Capital

Boston College (B.A.), Harvard Business School (MBA)

MILI POTHIWALA
Vice-Presidente, Pesquisa

Foco no Setor: Generalista

Beaconlight Capital, Morgan Stanley 

University of Pennsylvania (B.S.)

WILEY WILSON
Vice-Presidente, Pesquisa

Foco no Setor: Generalista

HarbourVest Partners, Needham & Company

Harvard University (A.B.)

TODD GILBERT
Analista Sênior, Pesquisa

Foco no Setor: Generalista

Wake Forest University (B.A.)
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Apenas para fins ilustrativos e de discussão.  

Fonte: Chilton Investment Partners LLC (Sub-Consultor).

A estratégia de investimento do gestor está sujeita a alterações ao longo do tempo. Não há garantia de que as estratégias alcançarão seus objetivos, ou evitarão prejuízos. 

As informações acima refletem a opinião da Chilton Investment Partners LLC, e podem não refletir as opiniões ou perspectivas da K2, da Franklin Templeton, ou de suas afiliadas.

VISÃO GERAL DA ESTRATÉGIA ILÍQUIDA DA CHILTON

ESTRATÉGIA
• Ações Long / Short com foco principal nos EUA .

• Exposição líquida média comprada de aproximadamente 50%, em termos históricos.

FILOSOFIA DE 

PESQUISA

• Fundamentalista, bottom-up com foco na qualidade e sustentabilidade das empresas.

• Todas as ideias de investimento têm uma tese de investimento detalhada, com catalisadores esperados 

ao longo do tempo.

PROCESSO DE 

INVESTIMENTO

• Qualidade do modelo de negócio dos ativos em primeiro lugar, antes da aplicação das métricas 

de valuation proprietárias. 

• Due diligence abrangente.

HORIZONTE DE 

INVESTIMENTO

• Foco de longo prazo com período médio de detenção de 2 a 5 anos (longs), e de 6 meses a 2 anos 

(shorts).

ABORDAGEM SHORT • Modelos de negócio ineficientes em declínio terminal – “cubos de gelo derretendo”.

13
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PROCESSO DE INVESTIMENTO 

E GESTÃO DE RISCO
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Apenas para fins ilustrativos e de discussão.  

Fonte: Chilton Investment Partners LLC (Sub-Consultor).

A estratégia de investimento do gestor está sujeita a alterações ao longo do tempo. Não há garantia de que as estratégias alcançarão seus objetivos, ou evitarão prejuízos.

FILOSOFIA LONG DA CHILTON: QUALIDADE EM PRIMEIRO LUGAR

O processo de investimento da Chilton começa com uma simples pergunta: 

O modelo de negócio de uma determinada empresa é de alta qualidade e sustentável? 

A equipe de pesquisa da Chilton mensura 10 Atributos de Qualidade para produzir uma Classificação de Qualidade proprietária, somado à 

um rigoroso nível de disciplina de análise fundamentalista.

ATRIBUTOS DE QUALIDADE

Retorno sobre o capital investido (ROIC)

Histórico de alocação de capital

Retorno de dividendos e recompras em espécie ao acionista

Poder de precificação 

Duração do retorno

Análise de histórico de 15 anos

Vantagem absoluta (fosso): barreiras de entrada

Geração de fluxo de caixa livre (FCF) 

FCF permite opções

Resiliência da receita

Estabilidade de margens

Crescimento da receita

CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE DE 1 A 10

15
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Apenas para fins ilustrativos e de discussão.  

Fonte: Chilton Investment Partners LLC (Sub-Consultor).

A estratégia de investimento do gestor está sujeita a alterações ao longo do tempo. Não há garantia de que as estratégias alcançarão seus objetivos, ou evitarão prejuízos. 

As informações acima refletem a opinião da Chilton Investment Partners LLC, e podem não refletir as opiniões ou perspectivas da K2, da Franklin Templeton, ou de suas afiliadas.

FILOSOFIA SHORT DA CHILTON: “CUBOS DE GELO DERRETENDO”

EMPRESA – DESAFIOS ESPECÍFICOS/IDIOSSINCRÁTICOS

Empresas com balanços patrimoniais fracos, equipes de administração 

fracas, e/ou modelos de negócio falhos que são negociadas com base 

em valuations insustentáveis 

DESAFIOS DO SETOR/JOGOS TEMÁTICOS

Empresas que perdem participação de mercado em setores afetados 

por novas tecnologias, ou com margens em queda, prejudicadas pela 

destruição criativa. 

Estratégia short com duas vertentes – A Chilton busca empresas que se 

enquadrem em uma das categorias a seguir (ou ambas):

As posições short da Chilton são selecionadas para gerar alfa e reduzir a volatilidade geral da carteira. 

• Modelos de negócio em queda secular e fundamentos em deterioração (“cubos de gelo derretendo”).

• Predominantemente ações short únicas – o principal objetivo é fornecer uma fonte excedente de 

retorno e alfa.
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• Bottom-up, processo intensivo de pesquisa

• Foco em ideias originais e diferenciadas 

• Aplicação de Classificação de Qualidade 

proprietária que seleciona as ideias 

para pesquisa posterior 

• Pesquisa qualitativa e quantitativa 

• Análise financeira abrangente 

• “Road map” para documentar a tese

• A equipe de risco monitora a 

exposição da carteira a fatores de risco

• Relatórios de risco diários

• Mensuração quantitativa apontando 

oportunidade de realização de lucros,

métricas de drawdowns e liquidez.

• Dimensionamento de posições 

com base em expectativas de 

risco/retorno, convicções, timing

de catalisadores e liquidez

• Gestão de exposições com base 

em visões top-down

Apenas para fins ilustrativos e de discussão.  

Fonte: Chilton Investment Partners LLC (Sub-Consultor).

A estratégia de investimento do gestor está sujeita a alterações ao longo do tempo. Não há garantia de que as estratégias alcançarão seus objetivos, ou evitarão prejuízos. 

As informações acima refletem a opinião da Chilton Investment Partners LLC, e podem não refletir as opiniões ou perspectivas da K2, da Franklin Templeton, ou de suas afiliadas.

PROCESSO DE INVESTIMENTO
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GERAÇÃO DE IDEIAS

• Ideias produzidas internamente pela equipe de PMs (aprox. 70%) e analistas (aprox. 30%).

• Abordagem intensiva de pesquisa que obtém ideias organicamente por meio de inúmeras reuniões corporativas, 

palestras, congressos empresariais, análise interna, screening e viagens.

• A longa experiência e a vasta rede da equipe permitem acesso a especialistas no setor.

• A Classificação de Qualidade Proprietária da Chilton resulta em um esforço de pesquisa mais direcionado – quando 

uma ideia tem uma classificação elevada, a equipe de pesquisa dedica outros recursos para realizar uma due diligence 

mais aprofundada.

• Análises proprietárias levam a ideias e posições diversificadas na carteira.
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BUSINESS MODEL ANALYSIS

Avaliação da qualidade da empresa por meio de medidas qualitativas e quantitativas

• Uso da metodologia de screening/classificação própria da Chilton para avaliar a qualidade do modelo de negócio

• Análise dos resultados financeiros históricos durante um período de tempo longo; no mínimo, um ciclo 

econômico

• Estudo e análise da qualidade da gestão

DUE DILIGENCE

Obtenção de conhecimento profundo das empresas

• Entendimento de bull case e bear case

• Realização de due diligence abrangente, incluindo visitas presenciais, reuniões com a administração, verificação 

de canais, discussões com concorrentes e/ou fornecedores etc.

• Identificação de catalisadores no nível da empresa, tais como estratégia da administração, poder de precificação, 

tendências de participação de mercado e/ou mudanças estruturais

Questões de Avaliação

• Construção de modelo para projetar as finanças da empresa por um período de 3 anos, através de um múltiplo 

apropriado. 

• Fluxo de caixa descontado, usando um CAGR de 25% para produzir um preço de entrada ideal; ter paciência

• O formato Padronizado One-Pager da Chilton oferece uma estrutura consistente

Apenas para fins ilustrativos e de discussão.  

Fonte: Chilton Investment Partners LLC.

A estratégia de investimento do gestor está sujeita a alterações ao longo do tempo.  Não há garantia de que as estratégias alcançarão seus objetivos, ou evitarão prejuízos. As informações acima refletem a 

opinião da Chilton Investment Partners LLC, e podem não refletir as opiniões ou perspectivas da K2, da Franklin Templeton, ou de suas afiliadas.

PROCESSO DE ANÁLISE FUNDAMENTALISTA

19
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Apenas para fins ilustrativos e de discussão.  

Fonte: Chilton Investment Partners LLC.

Observação: A alavancagem da carteira e os limites de exposição estão sujeitos a exceções em algumas circunstâncias, conforme determinado pela Chilton.

CONSTRUÇÃO DA CARTEIRA A CHILTON

A carteira é construída com base na pesquisa fundamentalista bottom-up, e as exposições são administradas de maneira top-down, 

com a influência da visão do Gestor da Carteira sobre o mercado. 

POSIÇÕES

Em geral, 40 posições compradas 

(as 10 principais representam cerca de 50% da carteira total de posições compradas)

Em geral, 25-35 principais posições vendidas 

DIMENSIONAMENTO E 

CONCENTRAÇÃO

Longs: Max. 12,5% ao valor de mercado; Shorts: Max. 6% do mercado

O tamanho da posição é uma função do risco e retorno, convicção, timing dos catalisadores e liquidez

EXPOSIÇÃO LÍQUIDA
Meta de exposição comprada variando de 45% a 65% 

(média de longo prazo de 50%)

EXPOSIÇÃO BRUTA
Espera-se que a exposição comprada bruta seja inferior a 150%

Espera-se que a exposição bruta total seja inferior a 200%

SETORES Diversificado; em geral, limitado a uma exposição líquida de 35% em um único setor

COBERTURA GEOGRÁFICA Global no escopo, mas investida principalmente nos EUA

CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO
Predominantemente investida em ações listadas de empresas com grande e média capitalização 

(acima de $5 bilhões)

BUY / SELL
Embora o PM discuta o ponto de entrada, o dimensionamento e o timing com o analista responsável, ele é a 

única pessoa com autorização para vender ou comprar posições no fundo. 
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Apenas para fins ilustrativos e de discussão.  

Fonte: Chilton Investment Partners LLC.

A estratégia de investimento do gestor está sujeita a alterações ao longo do tempo.  Não há garantia de que as estratégias alcançarão seus objetivos, ou evitarão prejuízos. As informações acima refletem a 

opinião da Chilton Investment Partners LLC, e podem não refletir as opiniões ou perspectivas da K2, da Franklin Templeton, ou de suas afiliadas.

ABORDAGEM DE GESTÃO DE RISCO

• A Chilton define “risco” como a probabilidade de perda permanente de capital; não consideramos a volatilidade 

de curto prazo como um risco

• A gestão de risco é incorporada ao processo através de várias dimensões, incluindo:

― Abordagem intensiva de investimento da Chilton, com foco na qualidade

― Adesão rigorosa ao processo de investimento e due diligence profunda com relação a cada ativo

― Cada recomendação de investimento detalha o risco de baixa

― Número gerenciável de ativos da carteira e baixa rotatividade 

• Além disso, a empresa possui uma Equipe de Risco e um Comitê de Risco independentes que são responsáveis 

por monitorar e coordenar o risco da carteira, conforme necessário, com a equipe de investimento
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Apenas para fins ilustrativos e de discussão. 

Fonte: Chilton Investment Partners LLC (Sub-consultor).

MONITORAMENTO E GESTÃO DE RISCO

• A equipe de Risco da empresa monitora continuamente as exposições da carteira a riscos e fatores.

• Os relatórios de risco gerados internamente todos os dias mensuram as exposições, liquidez, volatilidade e adesão às 

diretrizes. 

• O desencadeamento de um Alerta de Risco com base nos itens acima leva a uma discussão do assunto entre a Equipe de Risco 

e o Gestor da Carteira.

• O Comitê de Risco da Carteira da Chilton reúne-se periodicamente para discutir o risco da carteira e oferecer uma visão 

independente.

ALERTAS DE RISCO DA CARTEIRA 

DRAWDOWN NO NÍVEL 

DA CARTEIRA 
Drawdowns de 10%, 15% e 20% no nível da carteira.

STOP-LOSS DO VALOR 

MOBILIÁRIO INDIVIDUAL
A ação representa um detrator de 100 bps da carteira no acumulado do ano.

REALIZAÇÃO DE LUCRO
Posições compradas individuais que ultrapassam a média móvel de 200 dias em 20% 

e que estejam 20% acima do custo médio. O mesmo vale para posições vendidas. 

LIQUIDEZ DA CARTEIRA

Quando a exposição total a valores mobiliários que exigem > 50 dias para liquidação 

ultrapassa 10% do NAV de uma estratégia ou 10% de todas as estratégias 

coletivamente. 

LIQUIDEZ DA POSIÇÃO 

Quando os valores mobiliários que exigem:

‒ 20 dias para liquidação ultrapassam 5,0% do NAV

‒ 50 dias para liquidação ultrapassam 2,5% do NAV
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Apenas para fins ilustrativos e de discussão. 

Fonte: Chilton Investment Partners LLC (Sub-consultor).

AGORA É POSSÍVEL INVESTIR COM A CHILTON PELA PLATAFORMA DA XP
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Management Fee: 1,00% aa

Performance Fee: 15% aa

Taxa: 0,2% aa

Taxa: 0,8% aa

ISIN: LU2232107834

Bloomberg: FRLSSPU LX

Franklin K2 Chilton 

Equity Long Short UCITS 

Fund S PF (acc) USD

Chilton US Long & Short 

Dólar Advisory Master FIA IE

Chilton US Long & Short 

Dólar Advisory FIC FIA IE
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Fonte: XP Investimentos

AGORA É POSSÍVEL INVESTIR COM A CHILTON PELA PLATAFORMA DA XP

24

CHILTON US LONG & SHORT DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE

CNPJ do Fundo 39.468.983/0001-20

Data de Início 21.12.2020

Classificação Anbima Ações Investimento no Exterior

Classificação XP Internacional Ações Não Hedgeado

Público Alvo Investidores Qualificados

Exposição Cambial USD (não hedgeado)

Investimento Inicial Mínimo R$ 500,00

Movimentação Mínima R$ 100,00

Saldo Mínimo R$ 100,00

Cota de Aplicação D+1 (dias úteis)

Cota de Resgate D+1 (dias úteis)

Liquidação de Resgate D+5 (dias úteis, após cotização)

Taxa de Administração 0,8% a.a.

Taxa de Performance Não há

Gestor XP Asset Management

Administrador Banco BNP Paribas S.A.

Custodiante Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Auditor Externo Ernst & Young Auditores Independentes S.S.
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Estas informações contêm uma discussão geral de determinadas estratégias de fundos administrados pelos gestores aprovados pela K2 Advisors. 

Esta apresentação é confidencial e não deverá ser reproduzida ou distribuída para terceiros sem o consentimento expresso da K2 Advisors.

O desempenho passado ou hipotético não é indicativo, nem garantia, de resultados futuros.  

Algumas informações contidas neste material podem ser baseadas em informações recebidas de fontes consideradas confiáveis pela K2 Advisors. A K2 Advisors não declara que essas 

informações são precisas ou completas. Algumas declarações contidas neste material baseiam-se apenas nas opiniões da K2 Advisors, e são fornecidas apenas para fins de informação 

geral. Qualquer opinião sobre tendências econômicas não deve ser usada para decisões de investimento, tratando-se apenas da opinião da K2 Advisors. Algumas informações contidas 

neste material representam ou baseiam-se em declarações ou informações sobre estimativas e projeções, incluindo as descrições de mudanças previstas no mercado e expectativas de 

atividade no futuro. A K2 Advisors acredita que essas declarações e informações baseiam-se em estimativas e premissas razoáveis. Entretanto, as declarações e informações sobre 

estimativas e projeções são, por natureza, incertas, e os eventos ou resultados reais podem ser diferentes daqueles projetados. Portanto, o investidor não deverá depositar confiança 

indevida nas declarações e informações sobre estimativas e projeções.  

CONSIDERAÇÕES SOBRE RISCO 

O investimento na Estratégia Líquida Long and Short Chilton envolve um risco significativo, e não deve ser considerado um programa de investimento completo. O investimento nessa 

estratégia pode proporcionar liquidez limitada, sendo adequado para pessoas que possam arcar com a perda do valor total de seu investimento. Não há garantia de que as estratégias de 

investimento usadas por um gestor de uma entidade de investimentos serão bem-sucedidas. 

A identificação de oportunidades de investimento atrativas é difícil e envolve um grau significativo de incerteza. O retorno gerado pela Estratégia Líquida Long and Short Chilton pode não 

recompensar adequadamente os investidores com relação aos riscos de negócio e financeiros assumidos e está sujeito aos riscos de mercado comuns às entidades que investem em 

todos os tipos de valores mobiliários, incluindo volatilidade do mercado. Além disso, determinadas técnicas de negociação usadas nessa estratégia, tais como alavancagem e hedge, 

podem aumentar o impacto adverso ao qual a carteira de investimento pode estar sujeita. 

Dados de fontes terceirizadas podem ter sido usados na elaboração deste material e o gestor não verificou, validou ou auditou tais dados de forma independente. O gestor não aceita 

qualquer responsabilidade por perdas resultantes do uso destas informações, e o embasamento nos comentários, opiniões e análises contidos neste material deverá ser de exclusivo 

critério do usuário. 

Este material é meramente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento ou oferta para a aquisição de cotas de fundos ou outros investimentos, nem deve 

servir como única base para tomada de decisões de investimento.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. 

Leia o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
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INFORMAÇÕES LEGAIS IMPORTANTES

Apenas para Investidores Qualificados – não se destina a distribuição para clientes de varejo

Este material destina-se apenas a interesse geral, e não deve ser interpretado como uma orientação de investimento individual, ou uma recomendação ou solicitação de compra, venda ou 

detenção de valores mobiliários, ou adoção de uma estratégia de investimento. Este material não constitui orientação jurídica ou fiscal. As opiniões manifestadas são emitidas pelo gestor 

de investimento, e os comentários, opiniões e análises são válidos na data da publicação deste material, podendo sem alterados sem notificação prévia. As informações fornecidas neste 

material não pretendem ser uma análise completa de todos os fatos relevantes relacionados a qualquer país, região ou mercado.

26

DIVULGAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE


