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O Osmosis Global Equity Dólar Advisory Master Fundprocura retornos superiores ajustados ao risco, 
visando a exposição máxima à eficiência dos recursos, ao mesmo tempo que mantém um controle 
rigoroso de erro para o MSCI World. O portfólio tira proveito das ineficiências das estratégias 
ponderadas de capitalização de mercado, replicando de perto as exposições a fatores do benchmark 
subjacente com a exposição ativa sendo entregue por meio do Osmosis Resource Efficiency Factor 
(Fator de Eficiência de Osmosis Resource). O Fundo exclui o tabaco e quaisquer empresas que 
violem as proteções sociais e de governança do Pacto Global da ONU. O portfólio resultante 
demonstra significativamente menos propriedade de carbono, água e resíduos do que o respectivo 
benchmark.  

Osmosis (Holdings) Limited (Osmosis) afirma conformidade com os Padrões de Desempenho de Investimento Global (GIPS®). Por favor, veja os relatórios GIPS anexados ao final deste documento.

*Informação importante: Este Fundo não está disponível para investidores dos EUA. Estão disponíveis contas separadas para 

investidores dos EUA, utilizando o mesmo modelo e objetivo de investimento do Fundo.

Este documento está sendo distribuído de forma confidencial e não deve ser distribuído ou compartilhado por um destinatário sem o consentimento prévio da Osmosis.



Fundada em 2009 propriedade privada 

de funcionários e apoiada pela Oxford 

Endowment Fund e Capricorn 

Investment Group

29 funcionários em 

Londres e Boston

Principais fatos e 
números

Base de clientes global incluindo 

fundos de pensão, escritórios familiares 

e fundos patrimoniais

$ 2,3 bi* no total de 

ativos sob gestão

Uma abordagem mais inteligente para o 
investimento sustentável

Filosofia: O crescimento é bom. O crescimento sustentável é melhor. Para obter a adoção 

predominante, o impacto ambiental positivo não deve ocorrer à custa do desempenho do 

portfólio.

Tese: A avaliação incorreta do mercado de sustentabilidade corporativa pode ser explorada 

para gerar melhores retornos ajustados ao risco.

A Osmosis visa os retornos excedentes por meio da identificação de Eficiência de 

Recursos em empresas listadas. Definimos Eficiência de Recursos como o carbono 

emitido, resíduos gerados e água consumida, relativos à criação de valor. As nossas 

carteiras têm uma maior ponderação nas empresas eficientes e uma menor, ou curta, nas

empresas ineficientes, conforme identificado pelo Modelo de Osmosis de Eficiência de 

Recursos.

OSMOSIS INVESTMENT MANAGEMENT

40-70% redução de carbono, água e 

resíduos, em relação ao benchmark 

Pioneiros em investimentos sustentáveis: Fundada em 2009, a Osmosis é uma 

gestora de investimentos quantitativos baseada em pesquisas focadas em fornecer 

retornos de investimento superiores com melhores resultados ambientais. 

Avaliamos uma empresa por suas ações sustentáveis, e não por suas intenções. 

Acreditamos que as empresas que são mais eficientes em termos de recursos do que seus 

pares do setor serão recompensadas pelo mercado, enquanto as empresas ineficientes 

serão penalizadas.

Todos os portfólios são ex-tabaco 

e alinhados com os Princípios do 

Pacto Global da ONU para 

proteção social e governança

* Em 28 de fevereiro de 2021 - Osmosis Investment Management UK Ltd (“OIM UK”) é uma afiliada da Osmosis Investment

Management US LLC (“OIM US”). Osmosis Investment Management AUM inclui ativos discricionários sob gestão da OIM US e 

OIM UK e ativos investidos em programas modelo fornecidos pela OIM US e OIM UK.
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A justificativa econômica da eficiência dos recursos 

• A eficiência de recursos 

identifica empresas de alta 

qualidade com equipes de 

gestão fortes, gerando uma 

vantagem competitiva

• A eficiência dos recursos 

captura o valor intangível da 

resiliência ambiental e mitiga 

os riscos das mudanças 

climáticas de longo prazo

• A eficiência de recursos 

identifica empresas que 

estão fazendo a transição 

para uma economia mais 

verde e que têm menor 

pegada ambiental e de 

recursos

Analisamos os retornos compostos brutos com dividendos reinvestidos de empresas no MSCI World 

(excluindo finanças e tabaco) durante o período de 31/12/2005 a 31/12/2019. Este gráfico mostra os perfis 

de retorno de empresas que são repartidas em quatro grupos: as empresas mais eficientes em recursos 

(terço superior em verde), as empresas menos eficientes em recursos (terço inferior em roxo), as 

empresas neutras (terço do meio em amarelo) e as empresas que não divulgaram (cinza) para as quais 

temos dados de eficiência de recursos inadequados. Também mostramos o desempenho do MSCI World 

Index Todas as carteiras têm pesos iguais. Fonte: Osmosis IM, Bloomberg, S&P. Dados no final de 

dezembro de 2019. O desempenho passado não é uma indicação de desempenho futuro.

Empresas eficientes em recursos superam seus pares intensivos em 

recursos a longo prazo

Nossa pesquisa concluiu:



Nosso Impacto Ambiental
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Todos os nossos portfólios demonstram propriedade significativamente menor de Carbono, 

Água e Desperdício do que seus respectivos benchmarks. As economias para o nosso 

carro-chefe Global Equity Dólar Fund são mostradas abaixo.

Procuramos atingir três níveis de 
impacto por meio de nossos 
programas de investimento;

✓ Visando melhores retornos 

ajustados ao risco

✓ Redução da propriedade de 

carbono, água e resíduos em 

relação aos respectivos benchmarks 

✓ Engajamento ativo para promover a 

divulgação de dados ambientais. 

Acreditamos que uma empresa que 

divulga sua pegada ambiental tem 

mais chances de gerenciar, medir e 

reduzir seu impacto.

Source:  Osmosis IM, Bloomberg, MSCI. Data as at end December 2020.
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O modelo de 
eficiência de recursos

Processo de Pesquisa e Criação de Fator



Principais fatos e números

O Modelo de Eficiência de Recursos - padronizando dados ambientais desde 2005

Nº de divulgação MSCI 
estoques discriminados por 

região

Nº de ações do MSCI divulgadas, discriminadas por setor GICS

Consumer 
Discretionary

78

Consumer Staples
69

Energy
38

Health Care
62

Industrials
140

Information 
Technology

57

Materials
90

Real Estate
3

Telecom. Services
23

Utilities
47
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Europe
231

Asia - rest of 
the world

245

North America
218

O programa de pesquisa atualmente

cobre ~ 70% do mundo MSCI, excluindo

finanças e REITs e tabaco

Osmosis usa apenas dados ambientais

objetivos, publicamente divulgados, sem

estimativa de dados permitida para

inclusão no universo de investimentos.

Três pontos de dados são analisados.

Carbono, Água e Desperdício

Dados de recursos são observados

anualmente com o banco de dados

atualizado mensalmente para capturar

diferentes ciclos de divulgação

As divulgações corporativas resultantes

são analisadas e padronizadas em 32

setores econômicos (finanças excluídas)

Fonte: Osmosis IM, MSCI. Dados no final de dezembro de 2019.

Nota: Osmosis criou um banco de dados ambiental cobrindo mais de 1.200 empresas desde 2005. Todos os dados foram obtidos 

diretamente de relatórios da empresa e foram validados usando as estruturas econômicas da Osmosis, vinculando o consumo de 

recursos naturais à produtividade econômica.



Um Processo Proprietário de Pesquisa

A Osmosis mede a eficiência dos recursos objetivamente por meio da coleta, padronização e normalização de dados ambientais publicamente 

disponíveis, embora não estruturados. São abordados três pilares de divulgação ambiental. Carbono, Água e Desperdício. 

Coleção de dados

Desde 200501

A equipe interna de 

especialistas ambientais 

analisa dados de mais de 1200 

empresas, incluindo ~ 70% do 

MSCI World

Coleta e limpeza de dados em 

formato utilizável - sem padrões 

IFRS ou GAAP para dados 

ambientais

Medição de carbono, água e 

resíduos para uma visão 

mais holística do balanço 

ambiental

Padronizar dados dentro de 32 

setores para criar pontuações de 

fator de RE, tornando as empresas 

comparáveis por meio de dispersões 

de eficiência

Abordagem em três 

níveis02 Validação e

Verificação03 Padronização04
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Contextualizando e Comparando o Balanço Ambiental

Fonte: Osmosis IM, 2Q2020

Fator de eficiência de recursos Dispersão da eficiência no setor de serviços públicos (disponível em 32 setores)

Universo eficiente de recursosUniverso ineficiente de recursos

OSMOSIS INVESTMENT MANAGEMENT

Uma proporção da intensidade do recurso principal que mede a capacidade de uma empresa de criar maior valor 

econômico a partir de sua utilização de recursos em relação a seus pares e concorrentes em 32 setores 

econômicos

Os três fatores não correlacionados são igualmente ponderados e normalizados por setor para gerar um único fator 
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Água consumida para as operações 

diretas de uma empresa. Onde a 

divulgação é suficientemente 

granular, a superfície, a chuva, o solo 

e a água do mar são excluídos. A 

água usada para processos de 

resfriamento industrial, tanto circular 

quanto aberto, é excluída, pois não é 

uma indicação de eficiência de 

recursos. 

Desperdício gerado nas operações 

normais da empresa. A Osmosis 

reagrega todos os tipos de resíduos 

(perigosos, não perigosos, 

radioativos, sólidos, líquidos ...) e 

métodos de disposição (para aterro, 

incinerados, reciclados). Os resíduos 

reciclados internamente são 

excluídos, pois são reaproveitados no 

ciclo de produção.

Emissões de carbono do escopo 
1 e 2.

Emissões diretas da combustão 

de combustíveis fósseis, 

processos industriais e outras 

fontes pertencentes e controladas 

pela empresa, além das 

emissões indiretas de gases de 

efeito estufa da geração de 
energia comprada ou adquirida.

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00



A importância de uma abordagem multifatorial
Correlações de intensidade de recursos

Fonte: Osmosis IM, observação estática a partir de 31st Maio de 2020

OSMOSIS INVESTMENT MANAGEMENT
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CORRELATIONS -  SECTORS Carbon-Water Water-Waste Carbon-Waste

Aerospace & Defense 0.43 -0.14 0.47

Alternative Energy 1.00 1.00 1.00

Automobiles & Parts 0.76 0.25 0.24

Beverages -0.07 0.25 -0.01

Chemicals 0.30 0.27 -0.03

Construction & Materials 0.42 -0.08 -0.13

Electricity 0.69 0.65 0.98

Electronic & Electrical Equipment 0.70 0.35 0.60

Fixed Line Telecommunications 0.42 0.14 0.38

Food & Drug Retailers 0.16 0.40 0.79

Food Producers 0.61 0.73 0.69

Forestry & Paper 0.41 0.94 0.57

Gas, Water & Multiutilities 0.14 0.74 0.38

General Industrials 0.95 0.96 0.97

General Retailers 0.89 -0.15 -0.22

Healthcare Equipment & Services 0.58 0.33 0.94

Household Goods 0.79 -0.13 -0.43

Industrial Engineering 0.60 0.21 0.62

Industrial Metals -0.05 -0.14 0.81

Industrial Transportation 0.07 -0.08 -0.18

Leisure Goods 0.72 0.48 0.67

Media 0.94 0.98 0.98

Mining 0.10 -0.22 -0.19

Mobile Telecommunications 0.44 0.11 -0.05

Oil & Gas Producers 0.67 0.75 0.68

Oil Equipment & Services 0.34 -0.31 -0.58

Personal Goods 0.75 0.61 0.94

Pharmaceuticals & Biotechnology 0.60 0.60 0.78

Software & Computer Services 0.39 -0.28 -0.10

Support Services 0.27 0.92 0.24

Technology Hardware & Equipment 0.77 0.81 0.60

Tobacco 0.48 0.08 0.89

Travel & Leisure 0.13 0.12 -0.06

Nosso processo de pesquisa mostrou que dentro dos setores 

existe uma baixa correlação entre os três fatores de carbono, água 

e resíduos. Observações anuais evidenciam que nenhum fator 

isolado domina a oportunidade alfa. Uma abordagem de três 

fatores fornece um sinal de retorno mais persistente e fornece uma 

melhor indicação de ação sustentável e qualidade de gestão.

Focar em um único fator pode gerar exposições não intencionais e 

não recompensadas, que podem aumentar tanto o portfólio quanto 

o risco ambiental a longo prazo, abaixo do ideal para uma tese de 

investimento de longo prazo.

Ano Fator 
Dominante

Ano Fator 
Dominante

2005 Carbono 2013 Carbono

2006 Desperdício 2014 Carbono

2007 Água 2015 Desperdício

2008 Água 2016 Carbono

2009 Desperdício 2017 Água

2010 Água 2018 Desperdício

2011 Carbono 2019 Desperdício

2012 Água



Fundos e estratégias de Osmosis

Fundos (5) Estratégias (10) Direcionalidade Foco geográfico

Osmosis Global Equity Dólar Advisory 
Master Fund*

Patrimônio líquido com eficiência 
de recursos

Direcional Mundo

Patrimônio líquido eficiente em 
recursos (ex-combustíveis fósseis) * 
Lançamento em fevereiro de 2021

Patrimônio básico com eficiência de 
recursos (ex-combustíveis fósseis), 
lançamento em fevereiro de 2021

Direcional Mundo

Osmosis Resource Efficient Equity
Market Neutral Fund *

Eficiente em termos de recursos, 
mercado neutro

Retorno Absoluto Mundo

Eficiência de recursos de osmose
Fundo de baixa volatilidade *

Baixa Volatilidade Eficiente em 
Recursos

Direcional Mundo

Osmosis Resource Efficient European
Equities Fund * Lançamento em 
fevereiro de 2021

Patrimônio europeu eficiente em 
termos de recursos

Direcional Europeu

Lançamento do Patrimônio Líquido 
Eficiente em Recursos (ex-AUS) em 
11 de dezembro de 20

Direcional
Ex Austrália mundial

EAFE eficiente em termos de 
recursos  

Direcional Mundo ex EUA e Canadá

ADR eficiente em termos de 
recursos 

Direcional Mundo ex EUA e Canadá

Mundo Eficiente em Recursos Direcional Mundo

Japão eficiente em termos de 
recursos 

Direcional Japão

OSMOSIS INVESTMENT MANAGEMENT
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* Estes fundos não estão disponíveis para investidores dos EUA. Podem estar disponíveis contas separadas para investidores dos EUA, utilizando o mesmo modelo e objetivo de investimento do Fundo.

Gerenciamos uma gama de fundos e estratégias sistemáticas e temos experiência significativa na execução de 

soluções personalizadas para clientes que buscam diferentes riscos e estilos de exposição



Construção de portfólio, atribuição de 
desempenho financeiro e ambiental



Forme o 

Pool de seleção
Recurso Relativo 

de Eficiência

Portfólio de 
Otimização

Refine os dados brutos para 

refletir o uso produtivo de 

recursos de carbono, água 

e resíduos.

Calcule as intensidades de 

cada fator e combine para 

formar uma métrica de 

eficiência de recursos 

específica para cada 

empresa.

Osmosis Global Equity Dólar Advisory Master Fund* - Construção de 
portfólio

Manter 

Rastreamento 

OSMOSIS INVESTMENT MANAGEMENT
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O portfólio é rebalanceado 

trimestralmente, pelo que o 

fator de Eficiência de 

Recursos é maximizado, 

sujeito às restrições de risco 

colocadas no portfólio com os 

dados de Eficiência de 

Recursos e modelos de risco 

mais atualizados.

Há uma restrição de 

rotatividade branda de 6% por 

trimestre, bem como um 

tamanho mínimo de comércio 

para garantir que os custos de 

comércio sejam limitados. 

Utilizando o Barra Open 

Optimizer em conjunto 

com os modelos de risco 

patrimonial multifatoriais 

da Barra GEM3-L, o fator 

de Eficiência de 

Recursos é maximizado 

sujeito a uma restrição 

de erro de rastreamento 

ex-ante de 0,70%.  

Existem limites setoriais 

e regionais para o 

benchmark subjacente, 

bem como restrições de 

retenção mínimas para 

garantir que a estratégia 

seja negociável.

Constituintes do índice 
mundial MSCI desenvolvido.

Exclua o tabaco e as 

empresas que violam o Pacto 

Global da ONU sobre 

proteção social e de 

governança.

~ 1.600
empresas



Cada setor é otimizado para o sinal alfa de Eficiência de Recursos.  Devido à ponderação neutra do setor para o benchmark mundial MSCI, 

quaisquer posições ativas sobreponderadas devem ser correspondidas por uma posição ativa subponderada no respectivo setor. Isso garante 

que não haja riscos ativos relativos ao setor na construção da carteira.

Qualquer empresa que não tenha os dados de Eficiência de Recursos disponíveis recebe uma pontuação neutra (zero) e, portanto,é incluída 

no portfólio com pesos ativos mínimos para garantir o baixo risco ativo dentro da estratégia.

Otimização de empresas divulgadoras

OSMOSIS INVESTMENT MANAGEMENT
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Excesso de peso

Empresas que criam mais com menos

Abaixo do peso

Empresas que criam valor insuficiente a partir dos 

recursos que consomem

Fonte: Osmosis IM, 2Q2020



Fundo Offshore - Osmosis Resource Efficient Core Equity Fund 
Performance do Fundo Offshore vs MSCI World 

Fonte: Os dados analíticos e dados da Osmosis IM, Bloomberg, Barra, LLC foram usados na preparação deste relatório. Copyright 2015 BARRA, LLC. Todos os direitos reservados
A estratégia de Osmosis Resource Efficient Core Equity é uma estratégia de investimento sistemática. Os retornos representam os retornos reais do Core Equity Fund, Classe A. Esses retornos são líquidos 
de comissões, custos e imposto retido na fonte de dividendos. Aplicam-se taxas diferentes a cada classe de ações e os retornos de um cliente serão reduzidos pela taxa de consultoria e outras despesas 
incorridas na gestão da sua conta. Consulte a linguagem de divulgação do cálculo de desempenho em anexo. O desempenho do passado não é uma indicação de desempenho futuro.
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Osmosis Global Equity Dólar Advisory Master Fund - Net of fees MSCI World

Feb 2021

2017* 2018 2019 2020 YTD Returns* Volatility Sharpe Ratio

Osmosis Global Equity Dólar Advisory Master Fund - Net of fees 11.14% -8.07% 29.06% 16.80% 1.53% 12.66% 16.49% 0.77

MSCI World 11.04% -8.71% 27.67% 15.90% 1.54% 11.87% 16.64% 0.71

Retorno em excesso 0.10% 0.64% 1.39% 0.90% -0.02% 0.79% 0.98% 0.80

* Inception end May-17

Feb 2021

1m 3m 6m YTD 1yr 3yr Since Inc *

Osmosis Global Equity Dólar Advisory Master Fund - Net of fees 2.58% 6.04% 11.69% 1.53% 30.72% 38.44% 56.37%

MSCI World 2.56% 5.85% 11.68% 1.54% 29.34% 35.92% 52.30%

Retorno em excesso 0.01% 0.19% 0.01% -0.02% 1.37% 2.52% 4.07%

Anualizado para encerrar em Retorno anual

Retornos cumulativos



Atribuição de desempenho de patrimônio líquido eficiente em recursos de Osmosis vs. MSCI World
17 de maio a 21 de janeiro (anualizado)

O fator alfa de eficiência de

recursos proporcionou retornos

específicos de estoque sólidos

desde o início. Este é um resultado

direcionado da estratégia, pois visa

diminuir o fator comum e as

exposições ativas da moeda, como

pode ser visto na próxima página, e

maximizar a exposição ao fator de

Eficiência de Recursos.

Fonte: Os dados analíticos e dados da Osmosis IM, Bloomberg, Barra, LLC foram usados na preparação deste relatório. Copyright 2015 BARRA, LLC. Todos os direitos reservados
A estratégia de Osmosis Resource Efficient Core Equity é uma estratégia de investimento sistemática. Os retornos representam o desempenho do modelo calculado pela Euromoney Plc e IHS Markit
desde o seu início. Os retornos são líquidos de impostos retidos na fonte de dividendos. Todas or retornos são sem taxas e as devoluções de um cliente serão reduzidas pela taxa de consultoria e 
outras despesas incorridas na gestão de sua conta.  A atribuição de desempenho é calculada com base no título individual e, portanto, é o valor bruto de taxas e despesas. Existem limitações para 
modelar retornos: por favor consulte a linguagem de divulgação de cálculo de desempenho em anexo. O desempenho do passado não é uma indicação de desempenho futuro.
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Osmosis Resource Efficient Core Equity Fund: Atribuição de risco ativo ex-ante Vs MSCI World 
no final de janeiro de 2021

Fonte: As análises e dados da Osmosis IM, Barra, LLC foram usados na preparação deste relatório. Copyright 2015 BARRA, LLC. Todos os direitos reservados 

A Estratégia de Patrimônio Líquido

Eficiente em Recursos de forma

consistente produz uma

contribuição de % de risco ativo ex-

ante significativamente grande de

fontes específicas de ações (que

atribuímos à eficiência de recursos).

Como pode ser visto no

rebalanceamento, a grande maioria

vem da ligação específica do

estoque, enquanto um valor de

minimis está vindo das ligações

fator comum e Moeda.

Esta tem sido uma descoberta

consistente ao longo da história,

como pode ser visto pelas

exposições restritas a fatores

comuns, como pode ser visto na

página 24.

OSMOSIS INVESTMENT MANAGEMENT
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Osmosis Resource Efficient Core Equity Fund* - Características vs MSCI World

OSMOSIS INVESTMENT MANAGEMENT
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Osmosis MSCI Global Osmosis MSCI Global Peso Ativo

Valor de Mercado $m $m Região % % %

Mínimo 2,608 2,608 América do Norte 69.20 69.21 -0.02

Máximo 2,255,969 2,255,969 Europa 19.25 19.31 -0.05

Média ponderada 327,149 312,138 Ásia 11.55 11.48 0.07

Faixa de capitalização de 

mercado ($m)
% % Setores % % %

< 20,000 17.89 15.74 consumidor disc. 12.21 12.18 0.03

   20,000 – 50,000 19.61 21.61 Bens de consumo 7.68 7.62 0.06

   50,000 – 150,000 23.80 25.64 Energia 2.77 2.71 0.06

> 150,000 38.69 37.01 Finanças 12.74 12.77 -0.03

Características Saúde 12.86 12.95 -0.09

Preço/lucro 27.96 28.37 Industrials 10.53 10.50 0.03

Preço/valor contábil 3.05 2.92 TI 21.99 22.07 -0.08

Retorno sobre 29.43 29.80 Materials 4.52 4.52 0.00

rendimento do dividendo 1.76 1.78 Imobiliária 2.63 2.65 -0.02

No. de participações 796 1,584 Serviços de comunicação 8.88 8.90 -0.01

Peso mínimo/máximo 0.00% / 4.90% 0.00% / 4.42% Serviços de utilidade pública 3.17 3.14 0.04

Peso mediano 0.06% 0.03% Source: Osmosis IM, MSCI Barra

Data as of end December 2020



O sinal de Eficiência de Recursos gera uma redução significativa na pegada de recursos em relação ao MSCI World, sem a

necessidade de desinvestir em nenhum setor. Este é o resultado não direcionado, mas natural da estratégia.

Pegada ecológica

OSMOSIS INVESTMENT MANAGEMENT

18 Source:  Osmosis IM, Bloomberg, MSCI. Data as at end December 2020.
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Taxa: 0,1% aa

Taxa: 0,2% aa

Taxa: 0,3% aa

Osmosis 
Resource Efficient 
Core Equity Fund 

(ISIN: IE00BF0D3F98)

Osmosis Global 
Equity Dólar

Advisory FIA IE

Osmosis Global 
Equity Dólar

Advisory FIC FIA IE
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Público-Alvo Investidores Qualificados

Taxa de Adm. 0,3% a.a. (0,6% a.a. taxa máxima)

Taxa de Perf. Não cobra

Aplicação
Mínima R$500

Prazo de Resgate D+2 / D+5

Exposição
Cambial Em Dólar (Não Hedgeado)

Osmosis Global Equity Dólar Advisory FIC FIA IE



Apêndice



Fator de eficiência de recursos - Verificação acadêmica

“Há fortes evidências de que a eficiência de 

recursos está positivamente associada a um 

valor de empresa subsequente mais alto -

significativo ao nível de 1%.”

Eficiência de recursos e valor da empresa

Woon Sau Leung, Matthew Barwick-Barrett e 

Kevin Evans, 2014
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As descobertas, que são 

robustas e incluem numerosas 

verificações para descartar 

explicações alternativas, 

demonstram que o Modelo de 

Eficiência de Recursos da 

Osmosis pode identificar 

empresas com maior valor 

futuro e menor risco para os 

credores. Combinados com os 

benefícios sustentáveis da 

redução das pegadas de 

carbono, água e resíduos 

corporativos, eles concluíram 

que as empresas com 

eficiência de recursos agregam 

valor aos acionistas e à 

sociedade.

A Universidade de Cardiff empreendeu um estudo independente para investigar a relação entre 
o modelo proprietário de Eficiência de Recursos (MoRE) da Osmosis Investment Management e 
a criação de valor econômico. 



Ben Dear - CEO

Ben fundou a Osmosis após a crise financeira de 2008, acreditando que 

havia uma oportunidade de mudar a forma como o capital é alocado como 

uma força para o bem. Com a intenção de fazer crescer uma marca 

reconhecida globalmente na indústria de gerenciamento de ativos, Ben 

buscou uma solução de investimento sustentável que funcionasse para a 

economia e o meio ambiente e, assim, encorajasse a adoção comum. Um 

dos primeiros defensores de uma abordagem quantificável para o 

investimento sustentável, Ben é um palestrante regular e membro do 

painel sobre o papel dos dados ambientais na transição sustentável.

Michael Even, CFA * - Diretor 

Mike Even é um profissional de investimentos com mais de 35 anos de 

experiência no setor em várias funções e organizações. Mais 

recentemente, Mike foi presidente da Man Numeric Investors em Boston e 

membro do Comitê Executivo do Man Group. Ele ingressou na Numeric

em 2006 e atuou como presidente e CEO até dezembro de 2016. Antes 

de ingressar na Numeric, Mike trabalhou para o Citigroup por nove anos 

construindo uma organização global de gestão de ativos. Mike é um CFA® 

charterholder e atualmente atua nos comitês de investimento do 

Massachusetts Pension Reserves Management Board (PRIM) e da 

Trustees of the Reservation.

Graeme Stephen - Jurídico e Conformidade

Graeme é um advogado profissional de valores mobiliários. Ele está no 

setor de serviços financeiros há mais de 25 anos, com especialização em 

gestão de fundos no setor alternativo. Após 7 anos na Clifford Chance, ele 

ingressou na Man Investments, onde foi um dos diretores originais 

responsáveis por Finanças Corporativas, Jurídico, Estruturação e 

Conformidade, desenvolvendo produtos para distribuição global. Ele 

construiu uma equipe de conformidade proativa que atende aos requisitos 

regulatórios de várias jurisdições. 
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Gerrit Heyns - Diretor

Gerrit Heyns é co-fundador da Osmosis Investment 

Management. Ele é um comentarista ativo na comunidade global 

de sustentabilidade. Antes de formar a Osmosis em 2009, Gerrit

passou mais de 20 anos no Extremo Oriente e na Rússia 

construindo e gerenciando negócios de ações de mercados 

emergentes para bancos de investimento globais, incluindo 

Troika Dialog, JP Morgan, Lehman Brothers e Kleinwort Benson.

Michaela Edwards, CFA * - Diretora

Michaela Edwards é sócia e membro do Comitê de Investimentos 

do Capricorn Investment Group. Antes de ingressar na Capricorn

em 2019, ela passou nove anos como gerente de portfólio sênior 

no Norges Bank Investment Management, o fundo soberano da 

Noruega, onde adquiriu, construiu e administrou um portfólio 

ambiental global de dois bilhões de dólares. Antes da Norges, 

Michaela trabalhou como analista de pesquisa para Russell 

Investments em Londres e Nova York. Ela é uma Analista 

financeira certificada pela CFA.

Andrew Harmer - Diretor Financeiro

Andrew tem 20 anos de experiência, principalmente em serviços 

financeiros. Antes de ingressar na Osmosis em 2014, ocupou 

cargos financeiros sênior na John Laing plc, como controlador 

financeiro do grupo e diretor da empresa e, antes disso, na Man 

Group plc, chefiou o desenvolvimento de relatórios financeiros e 

regulatórios para o negócio de Investimentos Alternativos. Ele é 

um pesquisador do Institute of Chartered Accountants England & 

Wales, possui um MBA e é Bacharel em Ciências em Engenharia 

Mecânica.

A Equipe de Gerenciamento de Osmosis

* A designação de Chartered Financial Analyst (“CFA”) é emitida pelo CFA Institute. Os
candidatos CFA devem atender a um dos seguintes requisitos: (1) graduação e quatro anos de
experiência profissional envolvendo tomada de decisão de investimento, ou (2) quatro anos de
experiência profissional qualificada (em tempo integral, mas não necessariamente relacionada

a investimentos). Para receber a designação CFA, os candidatos devem concluir o Programa
CFA, que é organizado em três níveis, cada um exigindo 250 horas de auto-estudo e cada um
culminando em um exame de seis horas. Não há educação continuada ou níveis de experiência
necessários para manter a designação CFA. Mais informações sobre a designação estão
disponíveis em https://www.cfainstitute.org.

Doug Grip - Diretor

Doug Grip é fundador e CEO da Continuum Capital Managers, uma gestora de 

ativos multi-boutique que faz investimentos de capital em um grupo seleto de 

gestores de ativos distintos. Doug é ex-sócio da Goldman Sachs, presidente da 

Goldman Sachs Mutual Funds, chefe da Private Wealth Management 

International e presidente do Goldman Sachs Bank AG.

https://www.cfainstitute.org/


Equipe de Investimento

Dr. Scott Jamieson - Presidente do Comitê de Investimentos

Scott tem mais de 30 anos de experiência na concepção e entrega 

de estratégias de gestão de investimento discricionário em títulos, 

ações, moedas e derivativos. Em sua posição mais recente como 

Chefe de Investimentos em Múltiplos Ativos na Kames Capital -

Aegon Asset Management, ele foi responsável no nível do Comitê de 

Gestão por avaliar o ambiente de mercado e por entregar programas 

personalizados de mitigação de risco. Antes de ingressar na Kames

Capital em 2007, Scott trabalhou na Hymans Robertson, onde foi 

consultor de investimentos sênior. Atualmente, ele ocupa vários 

cargos de consultoria independentes para os esquemas de pensões 

do governo local.

Robbie Parker, CFA * - Diretor de Investimentos

Robbie tem mais de 7 anos de experiência em gerenciamento de 

portfólio, identificando fontes alfa sustentáveis não tradicionais e 

integrando-se a estruturas quantitativas. Nesse período, Robbie 

trabalhou com clientes para desenvolver e lançar fundos 

multifatoriais que visam uma fonte alfa não correlacionada, reduzindo 

significativamente o impacto ambiental de um portfólio.  Essas 

carteiras comprometeram capital superior a US $ 1 bilhão.  

Drew Spangler, CFA * - Vice-presidente/Gerente de portfólio dos 

EUA

Drew tem mais de 25 anos de experiência no setor de gestão de 

investimentos.  Antes de ingressar na Osmosis, ele passou 24 anos 

com a GMO em Boston.  De 2011 a 2017, ele foi o gerente sênior de 

portfólio responsável por ações internacionais fundamentais.  Em 

uma função anterior, ele atuou como analista quantitativo sênior 

apoiando a equipe de ações internacionais fundamentais, bem como 

o gerente de portfólio responsável pelos setores de energia, 

mineração e serviços públicos.  Ele tem vasta experiência com 

análise fundamental de investimento, análise quantitativa de 

investimento, avaliação de títulos, modelagem financeira, medição de 

risco e construção de portfólio. 

* A designação de Chartered Financial Analyst (“CFA”) é emitida pelo CFA Institute. Os candidatos CFA devem atender a um dos seguintes requisitos: (1) graduação e quatro anos de experiência profissional envolvendo tomada de decisão de investimento, ou (2) quatro
anos de experiência profissional qualificada (em tempo integral, mas não necessariamente relacionada a investimentos). Para receber a designação CFA, os candidatos devem concluir o Programa CFA, que é organizado em três níveis, cada um exigindo 250 horas de
auto-estudo e cada um culminando em um exame de seis horas. Não há educação continuada contínua ou níveis de experiência necessários para manter a designação CFA. Mais informações sobre a designação estão disponíveis em https://www.cfainstitute.org.
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Nevelon Cheand - Chefe de Operações de Negociação

Nevelon tem mais de quinze anos de experiência operacional em 

gestão de fundos. Antes de ingressar na Osmosis, ele trabalhou para 

Harmonic Capital Partners, um fundo multimercado sistemático 

global, como chefe de operações. Como parte de sua função, ele era 

responsável por construir uma infraestrutura operacional de estilo 

institucional que fosse automatizada e escalonável. Ele foi premiado 

com o CIMA2 Diploma em Contabilidade de Gestão (CIMA Dip MA) e 

Certificado de Gestão de Investimentos (CFA UK).

Alex Stephen - Gerente de Execução de Portfólio

Alex tem mais de 20 anos de experiência em mercados financeiros, 

principalmente como gerente de portfólio e distribuidor. Ele passou 

oito anos na Austrália, trabalhando com a Redpoint Investment

Management, uma boutique de ações quantitativas, e com a Antares 

Equities. Antes de deixar o Reino Unido, ele trabalhou por oito anos 

como gerente de portfólio na Legal & General Investment

Management (LGIM), gerenciando uma série de carteiras de índices. 

Elie Salman, CFA *, FRM - Analista de Risco e Desempenho

Elie ingressou na Osmosis em abril de 2020 como analista de 

desempenho e risco com foco na análise de fatores específicos. 

Antes de ingressar na Osmosis, Elie trabalhou como gerente de 

produto na Style Analytics, onde trabalhou no desenvolvimento e 

teste de desempenho de fator fundamental e ESG e modelos de 

risco usados por consultores institucionais de nível um e nível dois e 

gerentes de ativos.

https://www.cfainstitute.org/


Lennart Hermans - analista de pesquisa sênior

Antes de ingressar na Osmosis, Lennart foi diretor técnico sênior no Carbon

Disclosure Project, onde desenvolveu metodologias de avaliação para 

divulgações corporativas sobre mudança climática, segurança hídrica e 

desmatamento. Lennart também liderou o trabalho de desenvolvimento de 

estruturas de relatórios visando setores de alto impacto e desenvolveu um 

profundo conhecimento dos relatórios ambientais corporativos. Lennart tem um 

mestrado em Engenharia de Biociências pela KU Leuven e mestre em 

Empreendedorismo Social pela Hult International Business School. 

Dr. Tom Steffen - Pesquisador quantitativo

Tom ingressou na Osmosis em 2019 como pesquisador quantitativo, vinculando 

as equipes de pesquisa ambiental e gerenciamento de portfólio. Ele tem cinco 

anos de experiência no setor. Em sua posição anterior como pesquisador pós-

doutoral em Finanças Sustentáveis na Universidade de Genebra, ele conduziu 

pesquisas baseadas em dados sobre estratégias de investimento responsável e 

pegadas ESG de portfólio. Antes disso, Tom foi um pesquisador visitante na 

Autoridade de Conduta Financeira. Tom possui um doutorado conjunto em 

microestrutura do mercado financeiro pela Universidade de Edimburgo e pela 

Universidade Macquarie. Ele completou um mestrado (MSc) em Financiamento 

de Carbono (Universidade de Edimburgo) e um bacharelado (BSc) em 

Administração de Empresas (Universidade de Mannheim), incluindo um semestre 

no exterior na HEC Montreal.

Stefano Dell'Aringa - Diretor de Pesquisa Ambiental

Stefano trabalhou com instituições financeiras por mais de oito anos para 

entender os riscos ambientais em seus investimentos e como integrá-los às 

estratégias existentes, processos de pesquisa e no desenvolvimento de novos 

produtos. Stefano foi recentemente o chefe de pesquisa em uma empresa de 

pesquisa de dados ambientais chamada Trucost.

Saad Rashid - Analista de Pesquisa Sênior

Saad tem mais de vinte anos de experiência em análise quantitativa e gestão de 

fundos e, mais recentemente, na área de investimentos com tema ambiental. Ele 

trabalhou para Credit Suisse, Buchanan Partners, Aspect Capital e Crosby Capital 

Partners antes de ingressar no Deutsche Bank na equipe de produtos de 

investimento da CROCI. 
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Myriam Aouali - Relatórios e pesquisas de 

investimento

Myriam tem um bacharelado (Bsc) em Finanças e um 

mestrado (Msc) em Gerenciamento de Projetos. Ela se 

especializou em análise e modelagem financeira e 

ingressou na Osmosis Investment Management em 2014.  

Antes da Osmosis, trabalhou como associada na Ecofi

Investissements, onde foi responsável pela avaliação de 

oportunidades de investimento em empresas sociais 

europeias.

Lakshman Sathananthan - Pesquisador de Dados 

Ambientais

Lakshman ingressou na Osmosis no verão de 2017 e 

trabalha como analista de pesquisa. Antes de ingressar 

na Osmosis, Lakshman trabalhou como analista de verão 

na empresa de capital privado The Abraaj Group.

Shikhar Verma - Pesquisador de Dados Ambientais

Shikhar é bacharel em administração de empresas e 

mestre em contabilidade e finanças pela Queen Mary, 

Universidade de Londres. Ele ingressou na Osmosis 

durante o verão, depois de trabalhar na AON Hewitt por 

um ano na equipe de administração de recursos 

humanos.

Joshua Higgins - Pesquisador de Dados Ambientais

Joshua é bacharel em Administração de Empresas com 

especialização em Finanças e Economia. Antes de 

ingressar na Osmosis, Joshua realizou uma série de 

estágios, incluindo Pesquisa e Desenvolvimento no 

Chartered Management Institute.

Deborah Ajulo– Pesquisadora de Dados Ambientais

Deborah é especialista em eficiência de recursos em 

vários grupos do setor. Deborah desenvolveu um 

interesse por pesquisa ambiental quando fez estágio 

como pesquisadora científica na BBC. Antes de ingressar 

na Osmosis, Deborah realizou uma série de estágios, 

incluindo como contadora estagiária na Julius and Julius 

and Associates.

Time de pesquisa



Relatório GIPS: Osmosis Resource Efficient Core Equity
31/05/2017 a 31/12/2019

Osmosis (Holdings) Limited (Osmosis) afirma estar em conformidade com os Padrões de Desempenho de Investimento Global (GIPS®) e preparou e apresentou este relatório em conformidade com os
padrões do GIPS. A Osmosis foi verificada de forma independente para o período de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2019. O relatório de verificação está disponível mediante solicitação. Uma
empresa que alega conformidade com os padrões GIPS deve estabelecer políticas e procedimentos para cumprir todos os requisitos aplicáveis dos padrões GIPS. A verificação fornece garantia sobre as
políticas e procedimentos da empresa relacionados à manutenção de fundos compostos e agrupados, bem como o cálculo, a apresentação e a distribuição de desempenho, foram concebidos em
conformidade com os padrões GIPS e foram implementados em toda a empresa . A verificação não fornece garantia sobre a precisão de qualquer relatório de desempenho específico.

Notas:

1. A OHL foi criada em fevereiro de 2013 com o objetivo específico de se tornar a empresa-mãe do grupo das empresas Osmosis (“Osmosis”). Osmosis é uma gestora de ações globais com sede em Londres. A empresa é
definida para incluir ativos administrados por Osmosis Investment Management US, LLC ("Osmosis US"), um consultor de investimentos registrado na SEC e Osmosis Investment Management LLP e Osmosis Investment
Management UK Ltd ("Osmosis UK") UK Financial Conduct Authority investimento regulado de conselheiros. Políticas para avaliação de carteiras, cálculo de desempenho e preparação de relatórios GIPS estão
disponíveis mediante solicitação.

2. O Osmosis Resource Efficient Core Equity Composite busca retornos ajustados ao risco superiores, visando a exposição máxima de eficiência de recursos, enquanto mantém um erro de rastreamento restrito para o
MSCI World. O portfólio tira proveito das ineficiências das estratégias ponderadas de capitalização de mercado ao replicar de perto a exposição ao fator do benchmark subjacente com a exposição ativa sendo entregue
por meio do fator de eficiência de recursos de Osmosis. O portfólio resultante oferece uma pegada ambiental significativamente reduzida em relação ao benchmark.

3. A referência é MSCI World (Índice NDDUWI, Net Total Return USD). O desempenho do índice é mostrado apenas para fins ilustrativos e não prevê ou descreve o desempenho do Osmosis Resource Efficient Core Equity
Composite.

4. As avaliações são calculadas e o desempenho é relatado em dólares americanos.

5. O Osmosis Resource Efficient Core Equity Composto consiste em um veículo de investimento agrupado, administrado de acordo com a política de investimento publicada. O investimento inicial mínimo é de 100 $ M.

6. Os resultados são calculados usando um método de taxa de retorno total ponderada pelo tempo. Os retornos líquidos de comissões correspondem ao Fundo de Equidade Básico Eficiente de Recursos de Osmosis
(OMWSBAU) da Classe A. Os retornos são apresentados líquidos de comissões e incluem o reinvestimento de todos os rendimentos e incluem a contabilidade de acréscimo para dividendos a partir da data ex-dividendo.
Os retornos são calculados líquidos de imposto retido na fonte. Os retornos líquidos são calculados subtraindo as seguintes despesas: custos de transação reais incorridos, taxas de gestão de investimentos de 0,10%,
acréscimos para taxas profissionais, de administração e de custódia (TER é de 0,21%).

7. A taxa de administração de uma alocação de $ 1 milhão a $ 10 milhões é de 0,25% ao ano, é 0,20% ao ano para uma alocação de $ 10 milhões a $ 50 milhões e 0,15% ao ano para uma alocação de $ 50 milhões a $ 100
milhões. A taxa de administração de uma alocação superior a $ 250 milhões é de 0,10% ao ano. As taxas são negociáveis com base nos requisitos específicos do cliente e no tamanho das alocações.

8. Esta data de criação composta é 26 de marçoº, 2018 e sua data de início é 31 de maiost, 2017. Uma lista completa de descrições compostas e a lista da empresa de fundos agrupados de ampla distribuição estão
disponíveis mediante solicitação.

9. A dispersão não é apresentada quando cinco ou menos contas são incluídas no composto para o ano inteiro.

10. O desvio padrão anualizado de 3 anos não é apresentado para anos em que 36 retornos mensais não estão disponíveis.

11. Firm AUM correspondem aos ativos GIPS e incluem todos os ativos discricionários sob gestão da Osmosis Investment Management US e Osmosis Investment Management UK e ativos investidos em Programas Modelo
fornecidos pela Osmosis Investment Management US, Osmosis Investment Management UK. Ativos sob consultoria (AUA) referem-se aos ativos sobre os quais aconselhamos, mas não negociamos, como carteiras
modelo fornecidas pela Osmosis e negociadas por terceiros.

12. GIPS® é uma marca registrada do CFA Institute. O CFA Institute não endossa ou promove esta organização, nem garante a precisão ou qualidade do conteúdo aqui contido.

13. Os resultados anteriores não garantem o desempenho futuro.

Osmosis Resource Efficient Core Equity  vs MSCI World

Year Composite Net Return Benchmark return ~ of Porfolios Composite Assets ($M) Firm AUM ($M) Firm AUA ($M)

2017* 11.14% 11.04% 1 344.03 1,311.30 60.47

2018 -8.07% -8.71% 1 390.07 1,288.72 62.82

2019 29.06% 27.67% 1 526.54 1,387.9 58.92

* Inception 31/05/2017
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INFORMAÇÃO IMPORTANTE:

Investidores globais (ex EUA). Este relatório foi publicado no Reino Unido pela Osmosis Investment Management UK Limited (“Osmosis”). A Osmose é autorizada e regulamentada pela Autoridade de conduta 
financeira “FCA” com FRN 765056. Este documento é uma “promoção financeira” no âmbito das regras da FCA. No Reino Unido, a emissão ou distribuição deste documento está sendo feita e dirigida apenas a clientes 
profissionais (conforme definido nas regras da FCA) ("Clientes Profissionais"). Este documento não deve ser interpretado ou invocado por pessoas que não sejam Clientes Profissionais. Qualquer investimento ou atividade de 
investimento ao qual este documento se refere está disponível apenas para Clientes Profissionais e será realizado apenas com Clientes Profissionais.

Investidores dos EUA. Este documento foi emitido pela Osmosis Investment Management US LLC (“Osmosis”). Osmosis Investment Management UK Limited (“Osmosis UK”) é uma afiliada da Osmosis e vem

operando o Modelo de Osmosis de Eficiência de Recursos. Osmosis UK é regulamentada pela FCA. Osmosis e Osmosis UK são ambas de propriedade total da Osmosis (Holdings) Limited (“OHL”).

Investimentos como esses não são adequados para a maioria dos investidores, pois são especulativos e envolvem um alto grau de risco, incluindo risco de perda de capital. Não há garantia de que quaisquer

objetivos implícitos ou declarados serão alcançados. Este material é fornecido apenas para fins ilustrativos e deve ser usado apenas em apresentações individuais.

Este documento por si só não constitui: uma recomendação ou conselho de Osmosis ou qualquer outra pessoa para um destinatário deste documento sobre os méritos ou de outra forma de participação nos produtos,
investimentos e transações mencionados neste documento; uma garantia, previsão, projeção ou estimativa de quaisquer retornos futuros (ou fluxos de caixa) sobre qualquer investimento; ou consultoria sobre investimentos,
impostos ou outros. Os potenciais investidores devem ler o prospecto ou o memorando de oferta do fundo relevante e consultar seus próprios consultores jurídicos, fiscais, contábeis e outros profissionais antes de fazer qualquer
investimento. Os prospectos e os documentos de informações importantes para investidores da AEA para o Osmosis Global Equity Dólar Advisory Master Fundestão disponíveis em inglês e podem ser obtidos entrando em contato
com a sede da Osmosis.

Desempenho.

NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA DE QUE QUALQUER CONTA VAI OU É PROVÁVEL TER LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES ÀS MOSTRADAS. A conta real de um investidor é

administrada pela Osmosis com base na estratégia, mas a composição e o desempenho reais da conta podem diferir daqueles da estratégia devido às diferenças no momento e nos preços das negociações e

na identidade e ponderação dos títulos detidos.

Desempenho bruto. Retorno bruto é bruto de taxas e em USD, a menos que indicado de outra forma. Os resultados de retorno bruto não refletem a dedução das taxas de consultoria de investimento. Os

resultados de desempenho bruto podem incluir o reinvestimento de dividendos e outros ganhos da conta. O retorno de um cliente será reduzido pelas taxas de consultoria e outras despesas em que possa

incorrer como cliente. Por exemplo, a dedução de uma taxa de consultoria de 1% em um período de 10 anos reduziria um retorno bruto de 10% para um retorno líquido de 8,9%. Consulte a divulgação de

desempenho específico em cada slide para obter detalhes adicionais. Nossas taxas são totalmente divulgadas em nossa Parte 2A do Form ADV e podem ser atualizadas de tempos em tempos.

Desempenho líquido. Os retornos líquidos são líquidos de taxas e em USD, a menos que indicado de outra forma. Os retornos líquidos são líquidos de taxas, custos e imposto retido na fonte sobre dividendos.

Taxas diferentes podem ser aplicadas à conta de um cliente e os retornos de um cliente podem ser ainda mais reduzidos pela taxa de consultoria e outras despesas incorridas na gestão de sua conta. Consulte

a divulgação de desempenho específico em cada slide para obter detalhes adicionais. Nossas taxas são totalmente divulgadas em nossa Parte 2A do Form ADV e podem ser atualizadas de tempos em

tempos.

O desempenho passado pode não ser indicativo de resultados futuros. Diferentes tipos de investimentos e/ou estratégias de investimento envolvem vários níveis de risco, e não pode haver garantia de que qualquer investimento
específico ou estratégia de investimento será lucrativa. Nenhum cliente atual ou potencial deve presumir que o desempenho futuro será lucrativo, igual aos resultados de desempenho refletidos ou igual a qualquer índice de
referência histórico correspondente. Por várias razões, incluindo variações nas taxas, objetivos de investimento do cliente diferentes e/ou tolerância ao risco, flutuação do mercado, a data em que um cliente contratou os serviços
da Osmosis e quaisquer contribuições ou retiradas de conta, o desempenho da conta de um cliente específico pode ter variado substancialmente do resultados de desempenho referenciados. No caso de haver uma mudança nos
objetivos de investimento ou na situação financeira de um cliente, o cliente é encorajado a nos avisar imediatamente. É importante lembrar que o valor dos investimentos, e os rendimentos dos mesmos, tanto podem diminuir
como aumentar e não são garantidos e que você, investidor, pode não reaver o valor originalmente investido. Qualquer previsão, projeção ou meta fornecida é apenas indicativa e não é garantida de forma alguma. Osmosis não se
responsabiliza por qualquer falha em cumprir tal previsão, projeção ou meta. O desempenho passado não é uma indicação de desempenho futuro.

Exemplos de investimento. Os exemplos de investimento apresentados nesta apresentação não devem ser considerados uma recomendação de compra ou venda de quaisquer valores mobiliários específicos. Não pode haver
garantia de que tais investimentos permanecerão na estratégia ou já foram mantidos na estratégia. Os estudos de caso foram selecionados para inclusão nesta apresentação com base em uma base objetiva de não desempenho,
porque acreditamos que são indicativos de nossa estratégia e processo de investimento. Nada aqui será considerado como limitando as estratégias de investimento ou oportunidades de investimento a serem perseguidas pela
Osmosis.

Solicitação e representação: Osmosis é responsável por representar a gestão, estratégias e resultados da Osmosis. O solicitador não pode oferecer conselhos ou opiniões em nome da Osmosis ou de qualquer entidade afiliada.
Qualquer solicitador autorizado deve ter um Acordo de Solicitação em vigor com a Osmosis, deve divulgar a qualquer potencial investidor o acordo de indicação do Solicitador com a Osmosis e fornecer a esse potencial investidor
um Form ADV Parte 2A. Esse solicitador é independente da Osmosis e não pode oferecer Serviços de Consultoria de Investimento em nome da Osmosis.
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INFORMAÇÃO IMPORTANTE:

As informações relativas às operações de consultoria, serviços e taxas da Osmosis estão estabelecidas na declaração de divulgação atual da Osmosis (Form ADV Parte 2A), uma cópia da qual está disponível na Osmosis mediante
solicitação e na SEC em http: //www.adviserinfo.sec .gov. Informações sobre a OHL estão disponíveis mediante solicitação.

Benchmarks. Os resultados de desempenho do índice histórico para todos os índices de referência não refletem a dedução das taxas de transação, custódia ou administração, cuja ocorrência teria o efeito de diminuir os resultados
de desempenho históricos indicados. Os índices não são gerenciados e não estão disponíveis para investimento direto. Os resultados históricos de desempenho para todos os índices são fornecidos exclusivamente para fins de
comparação e podem ou não ser uma medida apropriada para fornecer informações comparativas gerais para ajudar um cliente individual ou cliente em potencial a determinar se o desempenho de Osmosis atende, ou continua a
atender, seu/seu (s) objetivo (s) de investimento. Os benchmarks referenciados podem ou não ser benchmarks apropriados com os quais um observador deve comparar nossos retornos.

O MSCI World Index captura uma representação de grande e média capitalização em 23 países de mercados desenvolvidos. Com 1.645 constituintes, o índice cobre aproximadamente 85% da capitalização de mercado ajustada pelo
free float em cada país.

As informações nesta apresentação devem ser visualizadas em sua totalidade. É proibida a reprodução, download, streaming ou outra divulgação de tais informações, no todo ou em parte, sem o consentimento prévio da Osmosis.
Nem esta apresentação, nem qualquer cópia das informações nela disponíveis, podem ser levadas ou transmitidas em qualquer jurisdição onde isso seria ilegal.

As informações contidas neste documento foram obtidas pela Osmosis de fontes que ela acredita serem confiáveis, mas que não foram verificadas de forma independente. As informações contidas neste documento podem
compreender uma análise interna realizada pela Osmosis e ser baseada nas visões subjetivas e em várias suposições feitas pela Osmosis na data deste documento. A Osmosis não garante a relevância ou correção das opiniões
expressas por ela ou suas suposições. Exceto no caso de deturpação fraudulenta ou de outra forma prevista pela lei aplicável, nem a Osmosis nem qualquer um de seus funcionários, empregos ou agentes será responsável por
qualquer pessoa por qualquer perda direta, indireta ou consequente decorrente do uso deste documento.
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Disclaimer

Este material foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S/A (“XP Investimentos” ou “XP”), 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. 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. Os ativos, operações, fundos e/ou 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. 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. 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. Para quaisquer dúvidas e informações
adicionais, favo rcontatar o seu assessor de investimentos ou o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente nos telefones 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-880-3710 (demais localidades). 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. Para maiores informações sobre produtos, tabelas de custos operacionais e política de cobrança, favor acessar o nosso site: www.xpi.com.br.

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A
RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. 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. DESCRIÇÃO DO TIPO
ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. 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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