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✓ Capacidade de gestão 

diferenciada

✓ Research proprietário 

rigoroso

✓ Recursos globais de 

gestão

✓ Times de gestão com 

autonomia

✓ Foco em gestão

✓ Diversificação por 

classe de ativo, 

geografia e tipo de 

cliente

✓ Research dedicado 

a investidores

✓ Compromisso de 

buscar o melhor 

para cada cliente

✓ Asset independente

✓ Atração e retenção 

melhores talentos

✓ Estrutura de 

partnership

✓ Interesses alinhados 

com Investidores

✓ Aberta e 

colaborativa

✓ Orientada a 

performance

✓ Alto padrão em 

ética e integridade

✓ Diversidade global 

e inclusiva

Modelo de 

Sociedade

+ de R$ 6 tri*
sob gestão

Boutique de 

Investimento

+ 896
profissionais de 

investimento

+17 anos
de experiência média

Capital fechado

Modelo de 

Negócio

Modelo de 

Investimento
Cultura

Gestora global com quase 100 anos de história

*Mar, 2021, AuM em USD 1,31 tri. Fonte: Wellington 

Management
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34

Hong Kong

Cingapura

Boston 
São

Francisco
Tóquio

Londres 

¹Número de profissionais de investimento | ²Os recursos adicionais incluem gerenciamento profissional de investimentos, analistas de portfólio, diretores / especialistas / analistas de investimentos, comerciantes globais e associados de pesquisa generalistas | 

30 de junho de 2020

• Indústria Global de Pesquisa: 47

• Gestores Globais : 89 

• Analistas de investimento: 33

• Gestores de renda fixa: 120

• Multi-ativos: 36

• Analistas ESG de pesquisa: 6

• Recursos adicionais: 2772

• Indústria Global de pesquisa: 7

• Gestores Globais : 18

• Analistas de investimento: 6

• Gestores de renda fixa: 35

• Multi-ativos: 3

• ESG Research Analysts: 2

• Recursos adicionais: 562

• Indústria Global de pesquisa: 3

• Gestores Globais : 9

• Analistas de investimento: 2

• Gestores de renda fixa: 3

Recursos adicionais: 172

• Indústria Global de pesquisa: 1  

Gestores Globais: 4

• Recursos adicionais: 92

• Indústria Global de pesquisa: 4  

Gestores Globais : 9  

• Multi-ativos: 3

• Recursos adicionais: 192

Estados Unidos: 6081 Londres: 1271 Hong Kong: 341 Tóquio: 141 Cingapura: 351

Gestão Wellington: time global e interconectado

615

132

35

16

41

Fonte: Wellington Management

Sydney: 32

• Recursos Adicionais: 3
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Plataforma de research centralizada

Cobertura 

Global

Cultura 

Colaborativa

Time 100% 

Interconectado

+50 Analistas 

de empresas 

de Carreira

Fonte: Wellington Management



Por que investir em ações nos EUA?
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10 anos de retorno acumulado: S&P 500 vs Ibovespa (Ago/2011 - Jul/2021)

Fonte: Comdinheiro

Apenas para fins informativos. Valores convertidos pata reais. Rentabilidade passada não garante retorno futuro. 
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Incluir Investimentos em renda variável americana melhora risco/retorno

Retornos anualizados (%)

Data base: 30/06/2021
3 anos 5 anos 10 anos Volatilidade (%)

S&P500 (em REAIS) 29,7 28,7 29,1 17,0

IBOVESPA (em REAIS) 20,3 19,7 7,3 22,9

10% S&P500 / 90% IBOVESPA 21,3 20,6 9,5 20,3

20% S&P500 / 80% IBOVESPA 22,2 21,5 11,7 17,9

30% S&P500 / 70% IBOVESPA 23,1 22,4 13,9 15,8

Retornos anualizados e simulações de retornos

Fonte: Factset & Wellington
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O contexto do mercado americano:

Fonte: Factset – 31/12/2020

Nas máximas históricas, porém:

- COVID gera oportunidades

- Empresas saudáveis, apresentando números fortes
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Os desafios do cenário

- Taxas de juros aumentarão 

- Inflação dada reaberturas das economias

- Neste contexto alguns setores podem se beneficiar:

Commodities: redução 

das margens de 

construtoras, alimentos 

e cosméticos, materiais 

e produtos industriais. 

Imobiliário: Hotéis -

repassar inflação / 

Escritório / varejo -

perspectivas não claras 

no cenário pós covid. 

Transporte: se 

beneficiaram de um forte 

ambiente de preços pós-

covid e  continuarão a ver a 

demanda superar a oferta. 

Internet / software: custos 

de entrada mais baixos do 

que aqueles que podem 

afetar o hardware. Pode 

repassar preços mais altos 

aos consumidores.

Fonte: Wellington Management
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Performance das empresas large caps US

Fonte: Factset – 31/03/2021

As empresas large cap americanas, representadas pelo índice S&P 500, lideraram os mercados

globais na última década.
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Composição setorial do S&P 500 Jun/21 x Dispersão Intrasetorial

Fonte: Bloomberg – 30/06/2021

Tecnologia da 
Informação

27%

Saúde
13%

Consumo 
discricionário

12%

Financeiro
11%

Comunicação
11%

Industrials…

Bens de …

Energia…

Materials
3%

Imobiliário
3%

Utilities
2%

Oportunidade ímpar para gestão ativa e seleção de ativos
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Seleção de ativos dentro dos setores



Wellington US BDR Advisory
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Oportunidade de Investimento

- Bom momento para gestão ativa nos EUA: incerteza dos mercados sobre economia pós COVID-19 

está levando a uma elevada volatilidade. Para uma abordagem setorial neutra baseada em 

fundamentos, a volatilidade e a dispersão fornecem um ambiente positivo para a seleção de ações e 

o potencial alfa.

- Percepções de analistas experientes e especializados em uma estrutura que diversifica riscos.

- Importância da seleção de ativos: Selecionar de ativos vencedores e evitar o perdedores
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Fonte: Wellington Management

O Wellington BDR

Numero de ações
Tipicamente 30-65

Tracking error
Tipicamente 3 – 8%

Peso dos Setores
Tipicamente próximo aos do benchmark

Riscos da indústria e riscos de estilo
Varia e o portfólio pode não parecer “core" em 
todos os momentos

Tamanho das posições
Máximo de 5% ou benchmark + 5%

Exposição fora dos EUA
Máximo de 10%, normalmente investindo em ADRs

Caixa
Menor que 10%, tipicamente menor que 5%

Global Industry Analysts (GIAs)
Pesquisa aprofundada da empresa e da indústria
Considerações ambientais, sociais e de governança (ESG)
Decisões de compra e venda com base em convicção

Estrutura do portfolio
Especialistas setoriais, diversificados por setor, 
concentrado

Implementação do portfolio
Verificações de conformidade pré e pós-negociação
Gestão de caixa e rebalanceamento

Gestão de produto

Supervisão de portfólio e análise de risco

Revisão

Filosofia e processo

Conselho Consultivo de Risco - informal, mergulho profundo

Grupo de avaliação de patrimônio - revisão formal de 
portfólio anual
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A expertise do time neste tipo de mandato

Fonte: Factset – 31/12/2020

Apenas para fins ilustrativos. As áreas sombreadas em cinza representam 
várias outras subcarteiras gerenciadas por analistas.

1984

A equipe de análise tem experiência na gestão deste tipo de abordagem para clientes em diferentes regiões, segmentos de capitalização de mercado e estruturas long/short. As estratégias fornecem à 
nossa equipe mais flexibilidade para implementar mais de seus insights e ferramentas para gerenciar melhor os riscos.

Internet/Gaming

Semiconductors

Capital markets/LC  banks

US real estate

Abordagens de pesquisa diversificadas geridas por analistas
Alocação de capital neutra para a indústria e subcarteiras geridas por analistas projetadas para enfatizar o risco idiossincrático. Exemplo de estrutura de subcarteira de ações da US 

Research Equity.

Sub-portfolios managed by analysts

1990 1991 1993 1994 1996 2010 2013 2016 2018

1º Setorial 
(Energia e saúde)

1º Small Cap1º Diversificado 
Research US

1º Internacional 1º Long/Short –
Setorial

Global Internacional - EM 
Small caps

1º Long/Short -
Diversificado - US

Internacional -
Extended & Global

Internacional
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Filosofia de Investimento

1

2

4

5

3 Podemos superar índices de mercado explorando a dispersão dentro da indústria

A pesquisa dedicada bottom-up pode antecipar mudanças estruturais e identificar anomalias de preços

Os fundamentos de empresas no mesmo setor podem variar amplamente ao longo do tempo; 

Tamanho das posições não servem para todos os setores

Diversificação é o único "almoço grátis"

Fonte: Wellington Management

A Wellington acredita:
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Como funciona o fundo?

O fundo combina diversos estilos de gestão dos analistas com rebalanceamento frequente para 

manter a alocação setorial em linha com a do índice

A carteira procura superar o S&P 500 em 200-250 bps ao longo de períodos de 3-5 anos com um 

tracking error esperado de 3-6%.

9 analistas fazem a gestão de carteira - concentrado dentro de seu setor de especialização. Essas 9 

“carteiras setoriais” se reúnem para formar uma única carteira concentrada de empresas large cap 

americanas (normalmente entre 30-65 empresas), diversificando em todos os setores do S&P 500.

Fundo de gestão ativa das maiores convicções dos analistas do research global da Wellington (Global 

Industry analists).

Fonte: Wellington Management
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Processo de Investimentos

Fonte: Wellington Management

Global Industry Analyst

Investidores fundamentalistas com profunda 
experiência no setor

55 analistas cobrindo aproximadamente 
4.100 ações globalmente

Cobertura tipicamente all-cap; mistura de 
global e regional

Implementação de ideias em carteiras de 
clientes 

Experiência média de 19 anos

Pesquisa específica da indústria e empresas

Realizar pesquisas da indústria e de ações específicas

Cada analista desenvolveu um processo e uma filosofia 
distintos para a seleção de ações que são projetados para 
indústria e estilo de investimento

Recursos profundos e colaborativos

As equipes de gestão de portfólio de ações fornecem 
diferentes perspectivas para aanálise

As equipes macro, de crédito, técnicas, quantitativas, 
ESG e comerciais profundas contribuem para um 
processo de pesquisa robusta

Implementação de insights em carteiras de clientes

Mais de 30 anos de história de carteiras gerenciadas por 
analistas

As carteiras gerenciadas por vários analistas colocam a 
discrição de investimento nas mãos dos analistas e 
fornecem diversificação por estilo

Rebecca Sykes

Farmaceutico

Devashish Chopra

Asia/EM bancos
Juanjuan Niska

EM utilities/  
Telecom

Amit Desai

Varejo/

Bens de 
Consumo

Victor Cherian

Industrials

tecnologia

Jennifer Berg

Mercado capital & 
bancos large cap

John Averill

Tecnologia hardware 
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Processo de Investimentos

Fonte: Wellington Management

¹média de anos de experiência | 

31 de dezembro de 2020

Supervisão dos analistas

Jawan Parker Ray Joseph

Diretor de 

Investimentos

Diretor de 

Investimentos
Asia Americas

Luke Stellini Gardiner Holland

Diretor de 

Investimentos

Diretor de 

Investimentos

EMEA Americas

Implementação de portfólio e gerenciamento de risco

Jonathan White, CFA  

Diretor de pesquisa

6 analistas de ações

Responsabilidade do portfólio e supervisão dos analistas
MaryPryshlak, CFA  
Head de research

Supervisão de portfólio independente

John Smallcomb, CFA  
Diretor de Investimentos

5 membros adicionais da equipe de 
produtos e estratégias de investimento

55 Global Industry  
Analysts / 

19 anos de 
experiência 

profissional 1
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Seleção de ativos

Combina a flexibilidade do investidor com os benefícios da diversificação 

Fonte: Wellington Management - Em 30 de junho de 2021 | Fonte: Bar US Total Market Model for Long-Term Investors - Stable Variant (USSLOWL) | Os dados apresentados são de uma conta 

representativa, apenas para fins informativos, estão sujeitos a alterações e não são indicativos de características ou retornos futuros da carteira. Um relatório compatível com GIPS® não está 

disponível no momento, mas será fornecido após o primeiro trimestre completo após o início. Consulte a página Divulgações importantes para obter informações adicionais.

TE Projetado por 

subportfolio (%) TE Projetado (%)

Active Share (%)
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Referência: S&P500 | As somas podem não totalizar devido a arredondamentos. | Os emissores individuais listados não devem ser considerados uma recomendação de compra ou venda. As ponderações não refletem a exposição obtida com o uso de derivativos. As participações variam e não há 
garantia de que o Fundo deterá qualquer um dos títulos listados. Consulte o relatório anual e semestral para obter todas as participações.

Portfólio offshore atual – junho 2021

Top 10 Posições Overweight 

Empresa Setor % Fundo % MSCI

Posição 

Ativa

Royal Dutch Shell Energia 2,5 0,0 2,5

Charles Schwab Financeiro 2,7 0,3 2,4

FirstEnergy Utilities 2,4 0,1 2,3

Charter Communications Media 2,6 0,3 2,3

Ares Management Financero 2,1 0,9 2,1

Fonte: Wellington Management – 30 de junho de 2021

Top 10 Posições Underweight

Empresa Setor % Fundo % MSCI

Posição 

Ativa

Apple Tecnologia 2,7 5,9 -3,2

Facebook Media 0,0 2,3 -2,3

Berkishire Hathaway Financeiro 0,0 1,5 -1,5

NVIDIA Semicondutores 0,0 1,4 -1,4

JP Morgan Chase Financeiro 0,0 1,3 -1,3
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As somas podem não totalizar devido aos arredondamentos. Retornos no período de 1 ano ou menos não são anualizados. OS RESULTADOS PASSADOS NÃO INDICAM UMA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS E UM INVESTIMENTO PODE PERDER VALOR. Os resultados brutos da 
performance são livres de comissão e outras despesas diretas, mas antes de taxa de consultoria, custódia, impostos retidos na fonte e outras despesas indiretas, e inclui os reinvestimentos dos dividendos e outros lucros. A performance líquida é baseada na maior taxa de consultoria

desse produto divulgada nos Estados Unidos, incluindo reinvestimento dos dividendos recebidos e outros lucros, e são livres de taxa de consultoria, taxa de comissão e outras despesas diretas, mas antes das taxas de custódia, imposto retido na fonte e outras despesas indiretas. Os
resultados compostos podem ser ajustados , até revizados e finalizados 30 dias após o final de cada trimestre. Essas informações adicionais, complementam a apresentação em conformidade com o GIPS®, fornecida em anexo. Para informações adicionais, consulte a página de 

“Important Disclosure”.

Retorno Acumulado do fundo Select Large Cap Research Equity em USD 

(Unhedged) – junho 2021

1 mês 3 meses
Desde o 

início

Select Large Cap Research Equity Composite 3,3 9,1 15,3

S&P 2,3 8,5 15,3

Retorno Ativo (Bruto vs benchmark) 1,0 0,5 0,5

YTD

Select Large Cap Research Equity Composite 15,3

S&P 15,3

Retorno Ativo  (Bruto vs benchmark) 0,
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Benchmark: S&P 500| As somas podem não totalizar devido a arredondamentos.| Se os produtos de acesso são mantidos pelo portfólio, eles não podem ser incluídos no cálculo dos dados das características. Os produtos de acesso são instrumentos usados para obter acesso aos mercados 
de ações que não estão disponíveis de outra forma e podem incluir (mas não estão limitados a) instrumentos como garantias, swaps de retorno total, notas de nota ou opções de zero strike. Consulte a página Informações importantes para obter informações adicionais.

Portfólio Benchmark

# Papéis 73 500

Capitalização de mercado ponderada (USD, bi) 442,3 543,0

Acima USD 10 bil (%) 65 78

USD 5 – 10 bil (%) 27 17

USD 2 – 5 bil (%) 8 5

USD 1 – 2 bil (%) 0 1

Abaixo USD 1 bil (%) 0 0

Valuation

Crescimento de EPS projetado (5-anos, %) 24,1 16,7

P/E projetado (x) 20,4 20,5

Price/book (x) 5,1 4,7

Beta Histórico  (3-anos, USD) 1,08

Select Large Cap Research Equity : Portfolio atual – junho 2021

Fonte: Wellington Management – 30 de junho de 2021
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Wellington US 

BDR Advisory 

Dolar Master FIA 

BDR Nivel I

Wellington BDR – estrutura:

Taxa adm 0,50%

Wellington US BDR 

Advisory Dolar FIC 

FIA BDR Nivel I

Wellington US 

BDR Advisory 

Master FIA BDR 

Nivel I

Wellington US BDR 

Advisory FIC FIA 

BDR Nivel I

Taxa adm 0,50%

Taxa Adm – 1,0%
lSIN: BR095HCTF002
CNPJ: 42.101.922/0001-35

Taxa Adm – 1%
lSIN: BR095JCTF008
CNPJ: 42.101.954/0001-30

CNPJ: 42.101.905/0001-06 CNPJ: 42.101.937/0001-01

Saiba Mais Saiba Mais
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Público

Taxa Adm

Benchmark

Cotização

Investimento Mínimo

Público Geral

1,5% a.a. (FIC + FI)

S&P 500

D+1/D+3

R$ 100 reais

Objetivo

Wellington BDR

Busca retornos absolutos de longo prazo

Fundo

Gestão Offshore

Gestão Veículo Local

Wellington Management

Para mais informações sobre o fundo Wellington Asia Technology Dolar Advisory FIC FIA (CNPJ: 38.443.098/0001-24) acesse o site:https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/a9e2b0ce-454a-455c-a6f1-

be8457607cdf/detalhes. Para mais informações sobre o fundo Wellington Asia Technology Advisory FIA IE  (CNPJ 38.443.120/0001-36a ques) acesse o site: Wellington Asia Technology Advisory FIA IE

Wellington US BDR agora disponível na XP

XP Allocation Asset



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Wellington US BDR Advisory FIC FIA BDR Nivel I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento - CNPJ 42.101.954/0001-30. Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores 

Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). No resgate de cotas do fundo será utilizado o valor da cota em vigor no Xº dia da solicitação de resgate (D+30). O pagamento do resgate de cotas do fundo 

será efetivado no Xº dia útil da cotização de resgate (D+ X). Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital 

aplicado e na consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os rendimentos serão tributados no momento do resgate, à alíquota de 15%. Tipo Anbima: AÇÕES. Taxa de 

Administração: X%a.a. Taxa de Performance: 0. PÚBLICO ALVO: Publico em geral, da XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 02.332.886/0001- 04, incluindo sua(s) filial(is) inscrita(s) no CNPJ/ME sob o nº 

02.332.886/0011-78 e 02.332.886/0016-82. Para mais informações sobre o fundo acesse o site: XXX

Wellington US BDR Advisory Dolar FIC FIA BDR Nivel I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento - CNPJ 42.101.922/0001-35. Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de 

Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). No resgate de cotas do fundo será utilizado o valor da cota em vigor no Xº dia da solicitação de resgate (D+30). O pagamento do resgate de cotas 

do fundo será efetivado no Xº dia útil da cotização de resgate (D+ X). Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao 

capital aplicado e na consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os rendimentos serão tributados no momento do resgate, à alíquota de 15%. Tipo Anbima: AÇÕES. Taxa de 

Administração: X%a.a. Taxa de Performance: 0. PÚBLICO ALVO: Publico em geral, da XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 02.332.886/0001- 04, incluindo sua(s) filial(is) inscrita(s) no CNPJ/ME sob o nº 

02.332.886/0011-78 e 02.332.886/0016-82. Para mais informações sobre o fundo acesse o site: XXX
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N/A: Para anos em que há menos que seis portfolios durante o período de performance. Dispersão interna não é significativa. 

Descrição do Composite: portfolios incluídos no S&P500 buscam alcançar apreciação de capital de longo prazo investindo em ações principalmente economicamente expostas aos Estados Unidos; também buscam alcançar retorno de longo 

prazo acima do S&P 500.

Data de criação do composite: Março/1957.

Composite Membership: todos os portfolios discricionários, que pagam taxas são elegíveis para inclusão no composite. 

Market Value: sobre todos os ativos

Definição do Benchmark : S&P500.

Política de Cash Flow : Efetivo desde 01/05/17, um fluxo de Caixa relevante para economia americana é definido como um fluxo de Caixa externo durante o mês com um valor igual ou maior que 15% dos ativos do portfolio mais recente. De 

01/03/14 a 30/4/17, um fluxo de Caixa relevante foi definido como um único fluxo de Caixa externo no mês com um valor igual ou maior que 10% dos ativos do portfólio mais recente. 

Firma: para fins de Compliance com GIPS®, o Firma é definido como todos os portfolios geridos pela Wellington Management Company LLP, um advisor independente, registrado pela SEC, assim como suas afiliadas (coletivamente Wellington 

Management). Wellington Management fornece serviços de advisory para instituições ao redor do mundo.

GIPS®: Wellington Management alega Compliance com os padrões Global Investment Performance Standards (GIPS®) e preparou e apresentou este relatório com os padrões GIPS®. Wellington Management tem sido auditado de forma 

independente pelos períodos de 01/01/93 a 31/12/18. Os relatórios de auditoria são disponibilizados perante demanda. A auditoria checa se (1) a firma tem cumprido com os requisitos de construção de portfolio segundo os padrões do GIPS® 

standards sob a ótica da firma inteira e (2) as políticas e procedimentos da firma são desenhados para calcular e apresentar performance conforme os padrões  GIPS®.

Cálculo da performance: performance bruta é líquida de despesas com trading. Retornos são brutos de impostos devidos sobre dividendos, juros, e ganhos de capital. Retornos, valor de Mercado, e ativos são reportados em USD exceto 

quando notificado o contrario. Retornos, valor de Mercado e ativos em moedas diferente de USD são calculados convertendo o retorno mensal do USD e ativos usando a taxa de cambio apropriada (oficial 16h00 fechando do cambio a vista em 

Londres). Políticas para avaliação de portfolios, calculo de performance, e preparação de apresentações estão disponíveis conforme solicitado. 

Performance líquida de taxas reflete a dedução da taxa referente ao tier mais alto (“taxa modelo”) que seria cobrada baseado no schedule de taxas apropriado para esse mandato, sem os benefício de interrupções e é calculado subtraindo 1/12 

da taxa modelo do retorno mensal bruto do composite. Em algumas circunstancias, Wellington Management pode cobrar de certos clientes uma taxa acima da taxa modelo, tais como clientes legado ou clientes que recebem serviços 

adicionais de investimento. Performance liquida das taxas modelo busca fornecer o melhor exemplo do impacto das taxas de administração sobre o fundo. 

Pool investors irão ter custos além da taxa de administração, tais como despesas operacionais e taxas de custódia. Esses custos indiretos não são refletidos na taxa modelo, e não são liquidas de taxa de performance.

Dispersão interna: a medida de dispersão apresentada é o desvio padrão ponderado por ativos. Essa medida mede a dispersão dos retornos individuais do portfolio relativo ao retorno do composite ponderado por ativos. Apenas portfolios 

que foram incluídos no composite para o período cheio são incluídos no calculo de desvio padrão. Limitações impostas por clientes ou por regulamentações sobre a habilidade do portfolio de investir em determinada os ativos e instruções, 

tais como IPOs, e implementar os procedimentos e políticas de trading da empresa,  podem impactar no retorno do fundo diferente do composite

Dispersão externa: a dispersão medida apresenta é anualizada por um período de 3 anos após o desvio padrão. Essa medida mede a variabilidade do composite e benchmark sobre os 36 meses anteriores. Para períodos antes de 01/01/11 a 

empresa não foi requisitada para apresentar o desvio padrão ex-post anualizado. 

3-Year Desvio Padrão(%)

Ano 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Composite 25.94 19.19 16.07 11.99 12.57 13.57 14.05 18.33 19.40

Benchmark 22.93 19.30 15.12 12.57 11.98 14.37 15.04 16.40 17.15

Composite Listing: a lista das descrições de composite da Wellington Management está disponível conforme solicitado.

DISCLAIMER



As informações contidas neste documento são confidenciais, sendo exclusivamente para o uso do(s) seu(s) destinatário(s). Esteja ciente de que estão

expressamente proibidas, sem qualquer exceção, modificar, copiar, transmitir, distribuir, expor, desenvolver, reproduzir, publicar, licenciar, copiar formato, criar

trabalhos derivados, transferir ou de outra forma utilizar, no todo ou em parte, para sem prévia e expressa autorização, por escrito, da XP Investimentos CCTVM S.A.

(“XPI”).

Este material foi elaborado pela área de Distribuição Institucional da XP Investimentos CCTVM S/A (“XP Investimentos” ou “XP”) e não deve ser considerado um

relatório de análise para os fins do artigo 1º da Instrução CVM nº 598. Este material tem caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado

como sendo material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou

adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os prazos, taxas e condições aqui contidas são meramente indicativas. As informações contidas nesta

apresentação 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. Esta apresentação também

não tem a intenção de ser uma relação completa ou resumida dos mercados ou desdobramentos nele abordados. 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. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. 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, modificação, cópia, transmissão, exposição, publicação ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou

em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos. 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.

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. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO

ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
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