
WHG China Macro FIC FIM

Multimercado Global, Descorrelacionado 

e Vol Média / Alta

Destaque
Exposição a economia 

chinesa de forma balanceada 
mirando CDI+ 5,0 - 6,0%.

A WHG Wealth High Governance Capital Ltda (“WHG”) não comercializa e nem distribui cotas de fundos ou qualquer outro ativo financeiro. Este relatório retrata as opiniões da WHG acerca
da estratégia e gestão do fundo e não deve ser entendido como oferta, recomendação ou análise de investimento ou ativos. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de
resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Leia a lâmina de informações essenciais,
se houver, e o regulamento antes de investir. A WHG não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões. Os investidores devem tomar suas próprias decisões de investimento. O
investimento em fundos pode resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de
aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Para mais informações acerca das taxas de administração, cotização e público-alvo de cada um dos fundos, consulte os
documentos do fundo disponíveis no site whg.com.br. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído sem a prévia e expressa concordância da WHG. Supervisão e
Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão: www.cvm.gov.br. Contato Institucional WHG: institucional@whg.com.br / +55 11 3509-2300.

Objetivo de Retorno

CDI +5,0 - 6,0% 

Objetivo de Volatilidade

8,0%

Taxa de Administração

2,0% 

Taxa de Performance

20%

Aplicação mínima

R$ 5mil 

Resgate

D+1 / D+5

Público-Alvo

Investidores Qualificados

Saiba mais

Time com 15 anos de experiência média na gestão 
de investimentos globais, oferecendo aos clientes produtos 
e soluções de investimentos que buscam resultados 
consistentes com foco em construção e preservação 
de capital. Em apenas 6 meses, a asset já atingiu mais 
de R$1 bilhão de AuM (ativos sob gestão). 

Sobre a gestora

O Fundo tem como objetivo de long prazo obter retornos 
acima do Benchmark (CDI) investindo em ativos lastreados 
à economia chinesa. O fundo consiste em um portfólio 
balanceado de renda fixa e renda variável hedgeado (em 
Reais), o que propicia mais proteção ao investidor do que 
um fundo puro de renda variável. O fundo também adiciona 
proteção através de estratégias de opções.

Produto e tese de investimento

▪ Correlação baixa ou zero com outros ativos: 
Renda Fixa e renda variável na China possui uma baixa 
correlação com ativos globais e locais (como ações e 
títulos de renda fixa nos EUA, Alemanha, Brasil, etc);

▪ Consistência de retornos da renda fixa Chinesa: 
Superou o retorno visto nos principais países nos últimos 
10 anos, com o melhor sharpe (0,67 para China vs 0,11 
da renda fixa brasileira e 0,47 da americana);

▪ China como alternativa ao mundo ocidental: China
é a 2ª maior economia do mundo e deve igualar os EUA 
até 2030 e representou 30% do crescimento global 
durante a última década;

▪ Múltiplas fontes de rentabilidade: Por ser um produto 
hedgeado, combina o carrego da renda fixa brasileira 
(CDI) ao da renda fixa chinesa e das ações nessa 
mesma geografia (“triple carry”).

Diferenciais

https://whg.com.br/asset-management/


WHG RF Dinâmico FIC FIM

Renda Fixa Global, Descorrelacionado

e Vol Moderada

Destaque
Fundo global com baixa 

correlação com ativos locais 
de renda fixa e variável.

A WHG Wealth High Governance Capital Ltda (“WHG”) não comercializa e nem distribui cotas de fundos ou qualquer outro ativo financeiro. Este relatório retrata as opiniões da WHG acerca
da estratégia e gestão do fundo e não deve ser entendido como oferta, recomendação ou análise de investimento ou ativos. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de
resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Leia a lâmina de informações essenciais,
se houver, e o regulamento antes de investir. A WHG não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões. Os investidores devem tomar suas próprias decisões de investimento. O
investimento em fundos pode resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de
aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Para mais informações acerca das taxas de administração, cotização e público-alvo de cada um dos fundos, consulte os
documentos do fundo disponíveis no site whg.com.br. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído sem a prévia e expressa concordância da WHG. Supervisão e
Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão: www.cvm.gov.br. Contato Institucional WHG: institucional@whg.com.br / +55 11 3509-2300.

Objetivo de Retorno

CDI +2,5 - 3,0% 

Objetivo de Volatilidade

4,0%

Taxa de Administração

1,0% 

Taxa de Performance

10%

Aplicação mínima

R$ 5mil 

Resgate

D+1 / D+5

Público-Alvo

Investidores Qualificados

Saiba mais

Time com 15 anos de experiência média na gestão de 
investimentos globais, oferecendo aos clientes produtos e 
soluções de investimentos que buscam resultados 
consistentes com foco em construção e preservação de 
capital. Em apenas 6 meses, a asset já atingiu mais de R$1 
bilhão de AuM (ativos sob gestão). 

Sobre a gestora

O Fundo tem como objetivo de longo prazo obter retornos 
consistentes acima do benchmark com baixa correlação 
aos ativos de renda fixa usuais. Para isso, o fundo procura 
focar em estratégias de valor relativo em juros, câmbio e 
inflação no mercado internacional e local. O resultado do 
fundo não tem impacto da variação cambial e não há 
investimento em Crédito Privado. Taxa de Administração de 
1,0% e Taxa de Performance de 10% sobre o que exceder 
100% do CDI.

Produto e tese de investimento

▪ Correlação baixa ou zero com outros ativos: O fundo 
apresenta uma correlação baixa com os benchmarks 
tradicionais como IMA-B, IRFM, IBOV, S&P, etc.

▪ Foco Global: Geração de alpha tanto no mercado 
global quanto local, com foco em valor relativo.

▪ Portfólio Diversificado e Balanceado: construção de 
portfolio com base em posições com diferentes graus de 
dependência de cenário econômico.

▪ Controle de Risco: Análise de diversos parâmetros de 
risco (VaR, Shortfall, liquidez e geografias) visando evitar 
perda de capital com volatilidade moderada.

Diferenciais

https://whg.com.br/asset-management/


WHG Global Long Biased BRL FIC FIM

Renda Variável Global Long Biased Hedgeado Destaque
Único fundo Long Biased

Global disponível nas 
plataformas.

A WHG Wealth High Governance Capital Ltda (“WHG”) não comercializa e nem distribui cotas de fundos ou qualquer outro ativo financeiro. Este relatório retrata as opiniões da WHG acerca
da estratégia e gestão do fundo e não deve ser entendido como oferta, recomendação ou análise de investimento ou ativos. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de
resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Leia a lâmina de informações essenciais,
se houver, e o regulamento antes de investir. A WHG não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões. Os investidores devem tomar suas próprias decisões de investimento. O
investimento em fundos pode resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de
aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Para mais informações acerca das taxas de administração, cotização e público-alvo de cada um dos fundos, consulte os
documentos do fundo disponíveis no site whg.com.br. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído sem a prévia e expressa concordância da WHG. Supervisão e
Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão: www.cvm.gov.br. Contato Institucional WHG: institucional@whg.com.br / +55 11 3509-2300.

Aplicação mínima

R$ 5mil 

Resgate

D+5 / D+25

Público-Alvo

Investidores Profissionais

Saiba mais

Time com 15 anos de experiência média na gestão 
de investimentos globais, oferecendo aos clientes produtos
e soluções de investimentos que buscam resultados 
consistentes com foco em construção e preservação 
de capital. Em apenas 6 meses, a asset já atingiu mais 
de R$1 bilhão de AuM (ativos sob gestão). 

Sobre a gestora

O objetivo do fundo é gerar valor para seus cotistas em 
termos de retorno absoluto acima do IPC-A + Yield IMA-B, 
por meio de uma carteira majoritariamente composta por 
ativos financeiros de renda variável negociados no exterior 
(30-40 posições), buscando assimetrias de mercado com 
uma visão global e com portfólio diversificado em diferentes 
regiões, temas, setores e fatores. 

Produto e tese de investimento

▪ Mandato Flexível: Flexibilidade de mandato, permite 
privilegiar não apenas ações americanas, mas também 
outras regiões como Europa, China e eventualmente até 
América Latina quando o equilíbrio de risco e retorno 
estiver favorável, tanto em estratégias compradas ou 
vendidas. 

▪ Equipe Multidisciplinar: Time de gestão composto 
por backgrounds complementares – value, growth e 
tecnologia. Cinco nacionalidades diferentes com ampla 
experiência em investimentos globais. 

▪ Combinação de Abordagens: Lente top down e 
bottom-up com convergência global numa combinação 
de visão macro, temática e micro.

▪ Processo Robusto de Investimento: Ferramentas 
quantitativas de factor investing: ranking das empresas 
por qualidade, valor, crescimento e momento.

Diferenciais

https://whg.com.br/asset-management/


WHG Global Opportunities USD FIC FIA

Renda Variável Global Dólar Destaque
Renda Variável Global, 
Long Only e Dolarizado 

A WHG Wealth High Governance Capital Ltda (“WHG”) não comercializa e nem distribui cotas de fundos ou qualquer outro ativo financeiro. Este relatório retrata as opiniões da WHG acerca
da estratégia e gestão do fundo e não deve ser entendido como oferta, recomendação ou análise de investimento ou ativos. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de
resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Leia a lâmina de informações essenciais,
se houver, e o regulamento antes de investir. A WHG não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões. Os investidores devem tomar suas próprias decisões de investimento. O
investimento em fundos pode resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de
aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Para mais informações acerca das taxas de administração, cotização e público-alvo de cada um dos fundos, consulte os
documentos do fundo disponíveis no site whg.com.br. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído sem a prévia e expressa concordância da WHG. Supervisão e
Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão: www.cvm.gov.br. Contato Institucional WHG: institucional@whg.com.br / +55 11 3509-2300.

Aplicação mínima

R$ 5mil 

Resgate

D+1 / D+5

Público-Alvo

Investidores Qualificados

Saiba mais

Time com 15 anos de experiência média na gestão 
de investimentos globais, oferecendo aos clientes produtos
e soluções de investimentos que buscam resultados 
consistentes com foco em construção e preservação 
de capital. Em apenas 6 meses, a asset já atingiu mais 
de R$1 bilhão de AuM (ativos sob gestão). 

Sobre a gestora

O objetivo do fundo é gerar valor de longo prazo para seus 
cotistas através do investimento em ações, com exposição 
cambial, por meio de uma carteira majoritariamente 
composta por ativos financeiros de renda variável 
negociados no exterior (15 - 25 posições), buscando 
assimetrias de mercado com uma visão global e com 
portfólio diversificado em diferentes regiões, temas, setores 
e fatores. O fundo busca superar o MSCI All-County World 
(ACWI USD).

Produto e tese de investimento

▪ Mandato Flexível: Flexibilidade de mandato, permite 
privilegiar não apenas ações americanas, mas também 
outras regiões como Europa, China e eventualmente até 
América Latina quando o equilíbrio de risco e retorno 
estiver favorável, tanto em estratégias compradas ou 
vendidas. 

▪ Equipe Multidisciplinar: Time de gestão composto 
por backgrounds complementares – value, growth e 
tecnologia. Cinco nacionalidades diferentes com ampla 
experiência em investimentos globais. 

▪ Combinação de Abordagens: Lente top down e 
bottom-up com convergência global numa combinação 
de visão macro, temática e micro.

▪ Processo Robusto de Investimento: Ferramentas 
quantitativas de factor investing: ranking das empresas 
por qualidade, valor, crescimento e momento.

Diferenciais

https://whg.com.br/asset-management/


WHG Retorno Absoluto FIC FIA

Renda Variável Global Long Biased Destaque
Único fundo Long Biased

Global disponível nas 
plataformas de investimento.

A WHG Wealth High Governance Capital Ltda (“WHG”) não comercializa e nem distribui cotas de fundos ou qualquer outro ativo financeiro. Este relatório retrata as opiniões da WHG acerca
da estratégia e gestão do fundo e não deve ser entendido como oferta, recomendação ou análise de investimento ou ativos. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de
resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Leia a lâmina de informações essenciais,
se houver, e o regulamento antes de investir. A WHG não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões. Os investidores devem tomar suas próprias decisões de investimento. O
investimento em fundos pode resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de
aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Para mais informações acerca das taxas de administração, cotização e público-alvo de cada um dos fundos, consulte os
documentos do fundo disponíveis no site whg.com.br. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído sem a prévia e expressa concordância da WHG. Supervisão e
Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão: www.cvm.gov.br. Contato Institucional WHG: institucional@whg.com.br / +55 11 3509-2300.

Aplicação mínima

R$ 5mil 

Resgate

D+5 / D+25

Público-Alvo

Investidores Qualificados

Saiba mais

Time com 15 anos de experiência média na gestão 
de investimentos globais, oferecendo aos clientes produtos
e soluções de investimentos que buscam resultados 
consistentes com foco em construção e preservação 
de capital. Em apenas 6 meses, a asset já atingiu mais 
de R$1 bilhão de AuM (ativos sob gestão). 

Sobre a gestora

O objetivo do fundo é gerar valor para seus cotistas em 
termos de retorno absoluto acima do IPC-A + Yield IMA-B, 
por meio de uma carteira majoritariamente composta por 
ativos financeiros de renda variável negociados no exterior 
(30-40 posições), buscando assimetrias de mercado com 
uma visão global e com portfólio diversificado em diferentes 
regiões, temas, setores e fatores. Gestora é um dos 
principais lançamentos do ano na plataforma e já faz parte 
do TOP 25 Fundos Internacional XP.

Produto e tese de investimento

▪ Mandato Flexível: Flexibilidade de mandato, permite 
privilegiar não apenas ações americanas, mas também 
outras regiões como Europa, China e eventualmente até 
América Latina quando o equilíbrio de risco e retorno 
estiver favorável, tanto em estratégias compradas ou 
vendidas. 

▪ Equipe Multidisciplinar: Time de gestão composto 
por backgrounds complementares – value, growth e 
tecnologia. Cinco nacionalidades diferentes com ampla 
experiência em investimentos globais. 

▪ Combinação de Abordagens: Lente top down e 
bottom-up com convergência global numa combinação 
de visão macro, temática e micro.

▪ Processo Robusto de Investimento: Ferramentas 
quantitativas de factor investing: ranking das empresas 
por qualidade, valor, crescimento e momento.

Diferenciais

https://whg.com.br/asset-management/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-de-investimento/recomendacoes/top-25-internacional/

