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Introdução

Prezados cotistas,

Esta carta de março tem um significado especial para nós. Completamos 5 anos de história dos fundos da família
Macro.

Desde 2016, passamos por diversos períodos de alta volatilidade no mercado: eleição do Trump em 2016, Joesley Day
em 2017, greve dos caminhoneiros e eleições em 2018 e por fim, o maior desafio de todos, a disseminação do Covid
19 em escala global a partir do início de 2020. Novos eventos e desafios virão, isso é uma certeza!

Para continuar entregando processos e gestão de excelência nos próximos anos, investimos e reforçamos ainda
mais a equipe econômica e de gestão ao longo de 2020. Estamos só no começo da caminhada!

Obrigado pela confiança!

Recentemente temos circulado na mídia nosso cenário mais construtivo com o programa de vacinação no Brasil.

Nesta carta, apresentamos os números que sustentam nossas projeções e justificam o porquê acreditamos que o
grupo de risco da população estará imunizado até o final de maio. Nossa expectativa é que todos os brasileiros
maiores de idade, que queiram tomar vacina, estarão imunizados até o final do terceiro trimestre desse ano.

Boa leitura!

Para maiores informações sobre o Fundo, envie e-mail
para o nosso RI: ri@xpasset.com.br ou acesse o site
www.xpasset.com.br
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1. Cenário e Perspectivas

Em março o XP Macro FIM teve uma rentabilidade de 1.85%, acumulando uma rentabilidade de -0.18% no ano, e
contabilizando 146% do CDI desde a criação do fundo.

No mês, o fundo teve ganhos relevantes nas posições compradas em bolsa americana, na bolsa brasileira e tomada
em juros americanos. Também teve bons ganhos nas posições comprada no USD contra o real, tomada em cupom
cambial brasileiro, tomada no CDS de 5 anos do Brasil, comprado na bolsa chilena e tomado nos juros chilenos. Teve
perdas na posição aplicada em juros mexicanos e na estratégia long-short.

No mês de março, o Brasil viveu seu momento mais dramático desde o início da pandemia. A combinação de uma
mutação mais contagiosa com a mobilidade elevada gerou um colapso quase simultâneo do sistema de saúde de
todos os estados do Brasil, algo bem diferente do observado ao longo de 2020. Com isso, encerramos o mês com 66,5
mil mortes em decorrência de Covid-19, marca que infelizmente deve ser superada em abril.

Em meio ao caos, tivemos uma (nova) série de frustrações com o Programa Nacional de Imunizações (PNI). Após
atrasos com a importação do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) necessário para produzir as vacinas, a Fiocruz
reduziu em mais de 11 milhões de doses sua previsão de entregas para março. Até este momento, a fundação
entregou apenas 3% das 104 milhões de doses programadas para o primeiro semestre, levando muitos a questionar a
viabilidade de qualquer cronograma razoável de vacinação no Brasil ainda neste ano.

Para piorar, o Instituto Serum, produtor indiano da Astrazeneca, interrompeu a exportação de vacinas para atender
a demanda local. Com o atraso na liberação do IFA, a Astrazeneca tinha reservado junto ao Serum 12 milhões de
doses para o Brasil, das quais apenas 4 milhões foram enviadas. O laboratório também é um dos fornecedores do
Convênio Covax, da OMS, que traria 10 milhões de doses ao país no primeiro semestre (apenas 1 milhão foram
entregues, produzidas na Coreia do Sul).

Se a entrega de doses da Astrazeneca apresenta uma série de dificuldades, não se pode dizer o mesmo da
Coronavac. Após dificuldades iniciais com a importação de insumo, a produção do Instituto Butantan tem batido as
metas iniciais, e o instituto deve cumprir o cronograma contratado (46 milhões de doses até abril e outras 54
milhões até agosto). O quadro abaixo resume o cronograma mensal estimado pela XP Asset de entrega de vacinas
ao longo do ano.

Para maiores informações sobre o Fundo, envie e-mail
para o nosso RI: ri@xpasset.com.br ou acesse o site
www.xpasset.com.br

Quadro 1: Oferta Mensal de Doses por origem

Coronavac 

Importada

Coronavac 

Butantan

Astrazeneca 

Covax

Astrazeneca 

Serum

Astrazeneca 

Fiocruz
Pfizer Janssen Total

jan/21 6.000.000 2.700.000 0 1.999.960 0 0 0 10.699.960

fev/21 0 4.853.000 0 2.000.000 0 0 0 6.853.000

mar/21 0 22.700.000 1.022.400 0 1.779.750 0 0 25.502.150

abr/21 0 9.747.000 0 0 15.000.000 0 0 24.747.000

mai/21 0 6.032.258 0 0 21.000.000 0 0 27.032.258

jun/21 0 6.032.258 2.500.000 2.000.000 21.000.000 13.518.180 0 45.050.438

jul/21 0 20.967.742 2.500.000 2.000.000 21.000.000 10.000.000 0 56.467.742

ago/21 0 20.967.742 2.500.000 2.000.000 20.620.250 30.000.000 0 76.087.992

set/21 0 0 1.000.000 2.000.000 0 46.481.820 16.900.000 66.381.820

out/21 0 0 0 0 0 0 7.033.333 7.033.333

nov/21 0 0 0 0 0 0 7.033.333 7.033.333

dez/21 0 0 0 0 0 0 7.033.333 7.033.333

Total 6.000.000 94.000.000 9.522.400 11.999.960 100.400.000 100.000.000 38.000.000 359.922.360
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1. Cenário e Perspectivas (continuação)

O primeiro ponto a destacar é que o cronograma acima é bem mais conservador do que aquele divulgado pelo
Ministério da Saúde (360 milhões de doses entregues, ante 563 milhões do PSI). Essas 200 milhões de doses a menos
se explicam da seguinte maneira: (i) 30 milhões por não considerarmos aqui as vacinas da Bharat Biontech (Índia) e
da Gamaleya (Rússia) --- ambas aparentemente distantes de atender aos critérios da Anvisa; (ii) 33 milhões a menos
do convênio Covax Facility, assinado com a OMS, prejudicado pela interrupção de oferta na Índia; (iii) 30 milhões a
menos da Coronavac (além das 100 milhões até agosto), cujo contrato possivelmente será cancelado (ou postergado
para 2022) por falta de necessidade; e (iv) 110 milhões da Astrazeneca que seria produzido com IFA nacional pela
Fiocruz, pois há grande risco de a fundação não conseguir dominar a tecnologia e processo a tempo¹.

Nosso cronograma é mais conservador que o do Ministério não apenas na quantidade de doses, mas também na
velocidade de entrega. No caso da Fiocruz, trabalhamos com a hipótese de dois meses de atraso na entrega das
100,4 milhões de doses contratadas. As vacinas da Astrazeneca importadas da Índia ficarão zeradas até junho em
nosso cenário (Ministério já tem retorno em abril). Por fim, consideramos que a Pfizer não entregará doses em abril
e maio, dado o atraso das entregas observados em boa parte do mundo. O gráfico 1 compara a entrega acumulada de
doses do nosso cenário com o do governo.

Mesmo com todos os problemas, vale destacar que as vacinas cuja produção já se encontra em curso até o dia 05/04
garantem a entrega de 84,4 milhões de doses --- 41,1 milhões de Coronavac (36,2 milhões já entregues) e 43,3
milhões da Astrazeneca (8,1 milhões já entregues). O instituto paulista entregará as doses remanescentes já nos
próximos dias, enquanto a Fiocruz completará sua parte na primeira metade de maio². O processo de produção em
massa da fundação atrasou quase 15 dias por falha em um dos equipamentos da linha de envase. Contudo, o
problema já foi resolvido, e atualmente a produção diária gira em torno de 900 mil doses.

Para maiores informações sobre o Fundo, envie e-mail
para o nosso RI: ri@xpasset.com.br ou acesse o site
www.xpasset.com.br

¹ https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/03/30/para-especialistas-producao-100-nacional-so-em-2022.ghtml
² Vale lembrar que um lote produzido ainda precisa passar por testes de controle de qualidade, que verificam a estabilidade e a esterilidade
das vacinas. Esses testes levam, em média, de duas a três semanas. Desta forma, embora a Fiocruz deva produzir quase 30 milhões de doses
em abril, parte relevante será entregue apenas em maio. A empresa possui pelo menos 10,6 milhões de doses prontas, que se encontram
nesta fase final de testes.
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Gráfico 1: Oferta acumulada de doses
Em milhões

Ministério da Saúde XP Asset

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/03/30/para-especialistas-producao-100-nacional-so-em-2022.ghtml
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1. Cenário e Perspectivas (continuação)

Nós assumimos que 85% da população brasileira vá querer se vacinar. Trata-se de um número alto, seja comparando
com outros países, seja observando os números das faixas etárias que já estão sendo vacinadas no país. Como a
população adulta no Brasil totaliza 159 milhões, nosso cenário considera que 135 milhões de pessoas vão querer se
vacinar. A população acima de 50 anos é de 55 milhões, das quais 46 milhões vão querer se vacinar. Portanto,
considerando apenas as vacinas que já se encontram em solo nacional e serão disponibilizadas até maio, o Brasil
poderia imunizar toda população acima de 50 anos nos próximos dois meses (com uma dose de Astrazeneca ou
duas de Coronavac). Consideramos que todos aqueles que tomarem a vacina da Astrazeneca, ainda que imunizados
com uma dose, tomarão a segunda dose em intervalo de 90 dias.

Contudo, o Brasil não está vacinando as pessoas somente por idade. O grupo prioritário envolve não apenas idosos,
profissionais da saúde e pessoas com comorbidades, mas também um grupo diversificado que inclui trabalhadores
da indústria, caminhoneiros, índios, professores, forças armadas, funcionários de transporte coletivo, etc.³. O
governo estima que esse grupo tenha cerca de 77,3 milhões de pessoas, mas pelo menos 10% deste número consiste
em dupla contagem (por exemplo, no caso de médicos e moradores de asilo que tenham mais de 60 anos). Logo,
estimamos que o grupo prioritário tenha 69 milhões de pessoas, das quais 58 milhões vão querer se vacinar.

Em nosso cenário, tanto os idosos como todo o grupo de risco já seriam imunizados até o final do mês de maio, e
todos os brasileiros maiores de idade que quisessem tomar a vacina estariam imunizados no final do terceiro
trimestre (quadro 2)⁴.

Uma curiosidade: em termos de imunização, as duas vacinas tiveram relevância quase idêntica até o momento,
mesmo com 80% das doses aplicadas tendo sido da Coronavac. Isso ocorre porque, no caso da vacina do Butantan, a
imunização se dá apenas após a segunda dose que, até o momento, responde por menos de 25% das aplicações. No
caso da Astrazeneca, quase 100% das aplicações foram de primeira dose. Outro ponto relevante é a sobra de vacinas:
caso o cronograma do Quadro 2 se materialize, utilizaríamos menos de 25% do contrato da Pfizer e nada do contrato
da Janssen.

Para maiores informações sobre o Fundo, envie e-mail
para o nosso RI: ri@xpasset.com.br ou acesse o site
www.xpasset.com.br

³ A lista com todas as categorias está disponível em https://sage.saude.gov.br/sistemas/vacina/nota/planoNacional.pdf
⁴ Basicamente, consideramos que metade das doses entregues ao ministério são aplicadas no mês corrente e a outra metade no mês
seguinte, buscando controlar não apenas para questões logísticas, mas também porque temos cronograma mensal, mas não do dia exato de
entrega. No caso da Coronavac, consideramos que um terço das pessoas toma as duas doses no mesmo mês, e dois terços em dois meses
consecutivos. Para a Pfizer e Astrazeneca, a segunda dose se dá no mês seguinte ou no terceiro mês, respectivamente.

Quadro 2: Número acumulado de pessoas imunizadas*

Coronavac Astrazeneca Pfizer Janssen Total

jan/21 4.045 519.672 0 0 523.717

fev/21 1.955.878 1.963.497 0 0 3.919.375

mar/21 4.357.760 4.101.022 0 0 8.458.782

abr/21 16.531.183 15.171.964 0 0 31.703.147

mai/21 23.264.476 37.320.363 0 0 60.584.839

jun/21 26.160.466 53.836.180 0 0 79.996.646

jul/21 31.865.387 56.086.180 4.506.060 0 92.457.627

ago/21 42.771.742 58.336.180 12.345.453 0 113.453.375

set/21 50.000.000 60.211.180 24.063.025 0 134.274.205

out/21 50.000.000 60.211.180 24.063.025 0 134.274.205

nov/21 50.000.000 60.211.180 24.063.025 0 134.274.205

dez/21 50.000.000 60.211.180 24.063.025 0 134.274.205

Total 50.000.000 60.211.180 24.063.025 0 134.274.205

(*) 1 dose de Astrazeneca/Janssen ou 2 doses de Coronavac e Pfizer.

https://sage.saude.gov.br/sistemas/vacina/nota/planoNacional.pdf
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1. Cenário e Perspectivas (continuação)

O quadro 3 mostra o mesmo cenário, mas decomposto por faixa etária. Consideramos que, encerrada a vacinação do
Grupo Prioritário, o programa começaria pelos adultos entre 55 e 59 anos, recuando gradualmente até chegar às
pessoas entre 18 e 19 anos. Em junho, todos brasileiros com mais de 50 anos (que quisessem se vacinar) estariam
imunizados. Em julho, todos com mais de 40 anos e, nos dois meses seguintes, todos os 135 milhões estariam
imunizados.

O impacto deste cronograma na saúde pública pode ser brutal. Assumimos aqui que os imunizantes em questão 
tenham 90% de eficácia para casos graves (UTI e óbitos) e que façam efeito um mês após vacinação. Neste caso, as 
novas internações em UTI cairiam pela metade já em maio, uma vez que os idosos respondem por 60% dos leitos. No 
caso de mortes, o impacto é ainda maior, uma vez que idosos respondem por 75% dos óbitos por Covid-19. As mortes 
já virariam o semestre 80% mais baixas do que em um cenário sem vacinas.

Para maiores informações sobre o Fundo, envie e-mail
para o nosso RI: ri@xpasset.com.br ou acesse o site
www.xpasset.com.br

Quadro 3: Número acumulado de pessoas imunizadas*

Acima de        

60 anos

Entre 50 e 

59 anos

Entre 40 e 

49 anos

Entre 30 e 

39 anos

Entre 18 e 

29 anos

Total 

Imunizados

Excesso de 

Imunizados

jan/21 137.499 67.128 111.146 127.221 80.723 523.717 0

fev/21 1.151.768 473.052 782.116 917.444 594.995 3.919.375 0

mar/21 5.390.953 525.159 859.738 992.842 690.090 8.458.782 0

abr/21 24.110.897 1.299.661 2.127.676 2.457.081 1.707.832 31.703.147 0

mai/21 25.908.312 9.185.151 8.619.249 9.953.674 6.918.453 60.584.839 0

jun/21 25.908.312 20.370.293 16.845.914 9.953.674 6.918.453 79.996.646 0

jul/21 25.908.312 20.370.293 24.994.520 14.266.049 6.918.453 92.457.627 0

ago/21 25.908.312 20.370.293 24.994.520 29.102.991 13.077.259 113.453.375 0

set/21 25.908.312 20.370.293 24.994.520 29.102.991 34.521.343 134.897.459 17.892.508

out/21 25.908.312 20.370.293 24.994.520 29.102.991 34.521.343 134.897.459 49.997.054

nov/21 25.908.312 20.370.293 24.994.520 29.102.991 34.521.343 134.897.459 57.030.388

dez/21 25.908.312 20.370.293 24.994.520 29.102.991 34.521.343 134.897.459 64.063.721

Total 25.908.312 20.370.293 24.994.520 29.102.991 34.521.343 134.897.459 64.063.721

Obs: A coluna "excesso de imunizados" mostra o excesso da oferta em relação à demanda por vacinas.

(*) 1 dose de Astrazeneca/Janssen ou 2 doses de Coronavac e Pfizer.
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Gráfico 2: Impacto do programa de imunização
Em %

Leitos de UTI Mortes
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1. Cenário e Perspectivas (continuação)

Evidentemente, os cenários aqui apresentados envolvem riscos para cima e para baixo. Acreditamos que o nosso
cronograma de oferta de doses é bastante conservador, especialmente em relação ao cronograma da Fiocruz (que
entrega apenas metade do combinado, e com dois meses de atraso). Cenários ainda mais pessimistas não têm
impacto muito relevante, pelos dois motivos expostos acima: (i) as doses em produção garantem a imunização dos
idosos já em maio, e é este grupo que fará mais diferença; (ii) a partir de setembro, teremos grande sobra de doses.

Ao contrário da maioria dos países, o Brasil tem demanda por insumo, e não pelas vacinas prontas. A concorrência
acaba sendo menor, e o cronograma de entrega por parte das empresas chinesas tem ocorrido razoavelmente no
prazo estabelecido. No segundo semestre, com a imunização do mundo desenvolvido concluída e o contínuo ganho
de produtividade das empresas, é possível que tanto insumos como as doses prontas surpreendam positivamente,
acelerando o ritmo de entrega de doses do nosso cenário base.

O risco de logística também nos parece baixo. O SUS tem expertise de vacinação em massa, com várias campanhas
bem sucedidas em sua história. Atualmente, já estamos vacinando cerca de 1 milhão de pessoas ao dia.

Caso a dinâmica aqui apresentada se confirme, a economia finalmente poderia passar por um processo mais perene
de reabertura, seja pelo virtual esvaziamento dos hospitais, seja pela confiança das pessoas a voltar a consumir
serviços que foram diretamente atingidos pela pandemia. O candidato óbvio para se destacar é o setor de serviços
prestados às famílias (alimentação, turismo, saúde, educação, cuidados pessoais, etc), que é quem tem registrado
retomada mais lenta. A economia informal também apresentaria reação mais forte, abrindo espaço para recuo mais
acelerado da taxa de desemprego.

Para maiores informações sobre o Fundo, envie e-mail
para o nosso RI: ri@xpasset.com.br ou acesse o site
www.xpasset.com.br
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2. Posições

Em relação às posições, os fundos hoje têm uma alocação dividida em dois grandes temas de investimento.

O primeiro diz respeito ao crescimento americano e o potencial de forte surpresa nos próximos meses. A economia
americana já vinha crescendo de forma mais forte em função dos estímulos dados ao longo do ano passado na
pandemia. Esse ano, com a eleição democrata nas duas casas, um novo pacote fiscal deve acrescentar em torno 10%
de PIB de estímulo adicional. Além disso, nos próximos meses devemos ver um novo pacote, agora focando em
infraestrutura, de cerca de US$ 3 trilhões. Nesse cenário, podemos ter um crescimento nos próximos 2 anos que, na
média, só foi visto nos anos 80. Não vemos uma alta de juros do FED nos próximos 12 meses, mas podemos ter
surpresas com inflação e, dado a dificuldade de projetar algo que não ocorre há algumas décadas, pode ser bem
impactante para o mercado. Nesse ambiente, temos optado por manter posições compradas na bolsa americana,
majoritariamente via S&P 500. Em um cenário de crescimento tão forte, não vemos motivo para pagar prêmio por
growth stocks. Além disso, continuamos com nossa posição tomada em juros longos nos EUA, onde ainda vemos
bastante assimetria.

O outro grande tema é a vacinação ser mais efetiva e rápida que o imaginado. Nesse caso, vemos espaço para uma
volta mais rápida da atividade e, por isso, mantemos posições compradas em bolsa no brasil, majoritariamente via
Ibovespa, mas também em uma carteira de ações mais ligada a esse cenário de reabertura da economia. Contudo, o
cenário político tem piorado bastante e o governo nos parece frágil e pressionado em diversas frentes. Acreditamos
que as próximas semanas serão chaves, com a pandemia ainda em seu pior nível, pressões de gastos aumentando e
com aprovação do presidente em queda. Dessa forma, temos optado por manter hedges no portfólio, via compra de
dólar contra real. Se nosso cenário de vacinação se materializar e o governo conseguir passar sem maiores
percalços por esse período, acreditamos que os prêmios nos ativos brasileiros devam ser menores.

Ainda, mantemos posições compradas em ações chilenas, em função da velocidade de vacinação do país, alta forte
do cobre e economia mais forte, além de uma pequena posição em small caps nos EUA. No book de cupom cambial,
mantemos uma pequena posição tomada na parte intermediária e longa da curva.



Para maiores informações sobre o Fundo, envie e-mail
para o nosso RI: ri@xpasset.com.br ou acesse o site
www.xpasset.com.br
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4. Performance
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Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo,
gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa
do prospecto e o regulamento do fundo de investimento antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Caso o índice comparativo de rentabilidade
utilizado neste material não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente utilizado como referência econômica.
Para obter informações sobre o uso de derivativos, conversão de cotas, objetivo e público alvo, consulte o prospecto e o regulamento do fundo. Verifique a
data de início das atividades deste fundo. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12
meses. Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como
são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a
consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Verifique se este fundo está autorizado a realizar
aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos de crédito de poucos emissores. Para
fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo
prazo.

A XP Gestão de Recursos Ltda. não comercializa nem distribui quotas de fundos de
investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesta
carta são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de
aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito.
Nenhuma informação contida nesta carta constitui uma solicitação, oferta ou
recomendação para compra ou venda de quotas de fundos de investimento, ou de
quaisquer outros valores mobiliários. Esta carta não é direcionada para quem se
encontrar proibido por lei a acessar as informações nela contidas, as quais não
devem ser usadas de qualquer forma contrária à qualquer lei de qualquer jurisdição.
A XP Gestão de Recursos Ltda., seus sócios e funcionários isentam-se de
responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da
utilização das informações contidas nesta carta.

Para maiores informações sobre o Fundo, envie e-mail
para o nosso RI: ri@xpasset.com.br ou acesse o site
www.xpasset.com.br

Disclaimer

5. Tabela de Rentabilidades

Macro 
Carta Março – 2021 Multimercado

Multimercado Macro Cota Mês Mês Anterior Ano 12 meses 24 meses 36 meses PL (Atual) PL Médio (12M)

XP Macro Institucional FIC FIM 1,33609394 0,14% -0,68% -1,39% 9,37% 11,78% 17,67% R$ 437.987.734 R$ 424.757.815

% CDI 71,85% -506,08% -287,43% 415,26% 151,09% 120,26% - -

XP Macro FIM 1,61011842 1,85% 0,28% -0,18% 18,41% 10,46% 14,30% R$ 1.606.683.333 R$ 1.889.798.451

% CDI 933,88% 209,17% -38,18% 816,20% 134,24% 97,37% - -

XP Macro Plus FIC FIM 1,22034824 3,56% 0,53% -0,88% 37,97% 15,69% N/D¹ R$ 221.079.692 R$ 210.470.910

% CDI 1794,14% 397,27% -181,26% 1683,58% 201,32% - - -

XP Macro Juros Ativo FIC FIRF LP 1,05516591 -0,15% 0,02% -0,38% 7,68% N/D¹ N/D¹ R$ 106.106.969 R$ 16.539.356

% CDI -75,91% 16,21% -79,72% 340,67% - - - -

Índices Cotação Mês Mês Anterior Ano 12 meses 24 meses 36 meses - -

CDI 2,65% 0,20% 0,13% 0,48% 2,26% 7,80% 14,69% - -

Renda Variável Cota Mês Mês Anterior Ano 12 meses 24 meses 36 meses PL (Atual) PL Médio (12M)

XP Long Biased FIC FIM 3,48704694 -0,74% -1,57% -5,16% 48,47% 0,72% 18,47% R$ 67.641.937 R$ 88.812.389

% CDI -373,58% -1164,98% -1067,64% 2148,86% 9,27% 125,75% - -

XP Long Biased 30 FIC FIM 1,76866912 -0,79% -1,61% -5,32% 48,46% 0,73% 18,61% R$ 749.846.483 R$ 948.935.828

% CDI -399,16% -1200,18% -1102,46% 2148,28% 9,40% 126,71% - -

XP Long Biased III FIC FIM 1,29557380 -0,78% -1,61% -5,28% N/D¹ N/D¹ N/D¹ R$ 39.297.888 N/D¹

% CDI -395,47% -1193,56% -1093,60% - - - - -

XP Investor FIA 11,41543948 1,67% -0,93% -3,78% 52,09% 29,51% 46,69% R$ 356.115.134 R$ 357.562.398

Dif. Ibovespa em p.p. -4,32 p.p. 3,44 p.p. -1,78 p.p. -6,75 p.p. 7,27 p.p. 7,53 p.p. - -

XP Investor 30 FIC FIA 1,89825339 1,60% -0,94% -3,80% 50,24% 27,31% 44,82% R$ 530.986.339 R$ 578.432.559

Dif. Ibovespa em p.p. -4,40 p.p. 3,43 p.p. -1,79 p.p. -8,60 p.p. 5,07 p.p. 5,65 p.p. - -

XP Dividendos FIA 2,77540608 5,12% -4,00% -7,49% 19,00% 9,31% 32,67% R$ 184.593.205 R$ 246.513.717

Dif. Ibovespa em p.p. -0,88 p.p. 0,38 p.p. -5,49 p.p. -39,84 p.p. -12,93 p.p. -6,50 p.p. - -

XP Dividendos 30 FIC FIA 1,56374680 5,01% -3,94% -7,38% 18,06% 8,68% 31,19% R$ 221.408.400 R$ 161.720.447

Dif. Ibovespa em p.p. -0,99 p.p. 0,43 p.p. -5,37 p.p. -40,78 p.p. -13,56 p.p. -7,98 p.p. - -

XP Long Short FIC FIM 2,81263732 -1,68% 2,37% -1,31% 1,88% -0,81% 4,91% R$ 47.569.156 R$ 74.970.713

% CDI -850,16% 1761,86% -272,12% 83,22% -10,43% 33,40% - -

XP Long Short 60 FIC FIM 1,23189064 -1,69% 2,41% -1,29% 1,90% -0,76% 4,81% R$ 90.839.027 R$ 127.091.234

% CDI -852,82% 1793,80% -267,19% 84,05% -9,70% 32,75% - -

XP Long Term Equity FIC FIM 1,49610658 -0,49% -4,34% -5,43% 49,69% N/D¹ N/D¹ R$ 952.134.976 R$ 829.957.825

% CDI -245,45% -3227,09% -1124,64% 2203,22% - - - -

XP Investor Ibovespa Ativo FICFIA 1,63601751 3,74% -2,52% -3,97% 53,19% 21,84% 42,93% R$ 77.995.392 R$ 91.065.540

Dif. Ibovespa em p.p. -2,26 p.p. 1,86 p.p. -1,97 p.p. -5,65 p.p. -0,40 p.p. 3,76 p.p. - -

Índices Cotação Mês Mês Anterior Ano 12 meses 24 meses 36 meses - -

CDI 2,65% 0,20% 0,13% 0,48% 2,26% 7,80% 14,69% - -

Ibovespa 116.633,72 6,00% -4,37% -2,00% 58,84% 22,24% 39,17% - -

Previdência Cota Mês Mês Anterior Ano 12 meses 24 meses 36 meses PL (Atual) PL Médio (12M)

XP Macro Juros Ativo Seguros FIE FIC FIRF 1,04804417 -0,09% -0,04% -0,61% 6,81% N/D¹ N/D¹ R$ 10.004.300 R$ 3.111.841

% CDI -44,07% -29,90% -125,49% 301,71% - - - -

XP Horizonte Macro Prev FIM 2,00132815 0,10% -0,86% -1,77% 8,89% 10,96% 15,55% R$ 245.805.475 R$ 266.779.270

% CDI 51,43% -642,41% -367,05% 394,25% 140,58% 105,83% - -

XP Seguros FIC FIM Macro Prev 1,04142629 0,02% -1,40% -2,97% 13,30% N/D¹ N/D¹ R$ 42.601.561 R$ 36.201.161

% CDI 10,80% -1039,12% -615,63% 589,52% - - - -

XP Long Term Equity Seguros FIC FIM 0,96973010 -0,51% -4,46% -5,77% 36,47% N/D¹ N/D¹ R$ 59.620.789 R$ 47.810.999

% CDI -259,69% -3311,94% -1194,16% 1616,73% - - - -

XP Long Biased Advisory XP Seguros Prev FIC FIM IQ 1,28625109 1,39% -0,63% -4,34% N/D¹ N/D¹ N/D¹ R$ 16.753.800 N/D¹

% CDI 699,81% -467,08% -897,81% - - - - -

Índices Cotação Mês Mês Anterior Ano 12 meses 24 meses 36 meses - -

CDI 2,65% 0,20% 0,13% 0,48% 2,26% 7,80% 14,69% - -


