
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Acumulado

2022

Fundo -0.33% -1.10% - - - - - - - - - - -1.43% -0.86%

CDI 0.73% 0.75% - - - - - - - - - - 1.49% 6.38%

2021

Fundo -0.23% -0.68% 0.07% 1.50% 1.00% 0.43% -1.11% -0.48% -1.69% -3.11% -0.45% 1.22% -3.55% 0.57%

CDI 0.15% 0.13% 0.20% 0.21% 0.27% 0.30% 0.36% 0.42% 0.44% 0.48% 0.59% 0.76% 4.40% 4.82%

2020

Fundo - - - - - - - - - -1.94% 3.73% 2.52% 4.28% 4.28%

CDI - - - - - - - - - 0.16% 0.15% 0.16% 0.40% 0.40%

DNA Energy Prev XP Seg FIM

Fevereiro de 2022

SOBRE O FUNDO CNPJ: 35.420.731/0001-70

O plano busca trazer ganhos reais a seus investidores investindo em várias classes de ativos, de acordo com o Portfólio Energético ,da XP

Allocation, fazendo o melhor dentro do mundo de previdência.

Sugerimos um horizonte de investimento de 6 anos ou mais. O fundo respeitará, a todo tempo, o limite de 30 pontos de risco, conforme

Metodologia de Risco XP.

Rentabilidade Acumulada (%) Últimos 12 meses

Fundo -5.34%

CDI 5.66%

Patrimônio médio (12m) R$ 457.359.902,53

Desde o início do fundo

Retorno acumulado -1.00%

CDI 6.00%

Retorno % a.a. -0.63%

CDI 4.62%

Volatilidade anualizada 7.02%

Maior queda -9.54%

Índice de sharpe -0.75

Retornos mensais e anuais (%)

CARTEIRA ATUAL

Alocação Atual por Classe de Ativo Utilização de Risco Exposição por moeda
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COMENTÁRIOS DA GESTÃO

EXPOSIÇÃO A GESTORES E ESTRATÉGIAS  POR CLASSE (fechamento do mês)
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CNPJ: 35.420.731/0001-70

Em fevereiro o fundo caiu 1,10% ante o CDI de 0,75%. O principal detrator da performance foi, novamente, a

renda variável global que, puxada pelo S&P 500, apresentou performance de -3,14%. Os gestores ativos de ações

no Brasil continuam encontrando dificuldades para superar o índice, de forma que apesar de uma ligeira alta do

Ibovespa, a carteira de ações exerceu uma detração relevante da performance. Não é esperado que este

fenômeno perdure por um prazo muito longo. A maior contribuição de performance veio da parcela de ativos

pós-fixados. Frente a este cenário extremamente desafiador, a parcela tática da carteira, com as principais

defesas da carteira, aliviou um pouco as perdas do mês. A carteira de multimercado também teve uma

contribuição positiva.

Fevereiro foi marcado pela invasão da Ucrânia por tropas russas, causando renovada aversão a risco nos

mercados globais. Vários países ocidentais declaram sanções à Rússia e alguns de seus cidadãos, que terão

consequencias econômicas e, por fim, tanto Rússia quanto Ucrânia são exportadores de commodities:

energéticas (petróleo e gás), alimentícias (trigo no caso ucraniano) e industriais (alumínio no caso russo). Em

meio ao movimento de aversão a risco, as bolsas globais foram as principais prejudicadas, Ouro e Petróleo

foram os destaques positivos no mês, subindo mais de 20% e mais de 5%, respectivamente. O Real também é

destaque: a moeda brasileira se valoriza pouco menos de 4%.



Uma bifurcação no cenário global

Temos atualmente 3 cenários para
Brasil e apenas 1 cenário global. Ter
mais de um cenário significa que há
uma distribuição de probabilidades de
desdobramentos que entendemos
possíveis. Muito por causa da
sincronização das economias
desenvolvidas no ambiente de
recuperação após o início da pandemia,
nunca nos pareceu útil ter mais de um
cenário global… até agora.

O cenário global que já tínhamos em
vista passamos a denominar agora de
Inflação Transitória. Nele o Fed só
precisa subir os juros lentamente para a

taxa neutra, estimada em torno de 2%
ao ano, e isso, juntamente com o fim
dos pacotes fiscais de emergência e
redução das compras de papéis pelo
próprio Fed, seria suficiente para deixar
a inflação na meta à partir de 2024.

O novo cenário, que chamamos de
Falcão à Solta, exige do banco central
dos Estados Unidos uma postura mais
hawkish (“falcônica” em tradução livre):
o Fed precisará levar os juros para além
do “neutro”, algo provavelmente acima
de 3% ao ano, para ancorar a inflação. O
resumo está na Tabela 1, abaixo:

CENÁRIO ATUAL
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Tabela 1
Inflação Transitória Falcão à Solta

Diagnóstico

Muito da inflação advém de 
choques diversos da cadeia de 
suprimentos e características 

atípicas de fechamento e 
reabertura da economia.

Falta de mão de obra e ciclo 
de commodities global 

criaram um aquecimento 
muito forte da economia, que 

terá que ser combatidos.

Tratamento

Levar o juro de volta para o 
nível neutro, ao redor de 2% ao 

ano, em combinação com 
redução de balanço do Fed e 
ajuste fiscal já em curso será 

suficiente.

Será necessário colocar a taxa 
de juros em território 

restritivo, potencialmente 
acima de 3% ao ano para 

convergir a inflação para a 
meta

Efeitos

Mais do mesmo: mundo 
continua crescendo pouco, 

vide nossas teses atuais, mas 
com baixa inadimplência e 
preço / lucro das bolsas em 

lenta contração

Possível recessão nos Estados 
Unidos, em 2023 ou 2024, com 

contração de lucros nas 
bolsas globais e maior nível 

de inadimplência.

Probabilidade 30% 70%
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Uma bifurcação no cenário global

Os preços no mercado de renda fixa
hoje indicam o primeiro cenário como
válido, mas nossa percepção, também
via conversa com gestores Macro em
que confiamos, é que o segundo tem
maior chance de se materializar.

No segundo cenário esperamos um
crescimento de lucros bem menor para
as ações globais, potencialmente com
um ano de contração dos mesmos, que
poderia ser 2023 ou 2024, com uma
recuperação parcial no ano
subsequente. Também seria
caracterizado por juros mais elevados
em média, ainda que provavelmente
abaixo de 3% daqui a 5 anos.

Independente desses cenários, os
mercados de commodities continuam
em desequilíbrio, e acreditamos ser
importante defender a carteira contra
uma inflação mais alta no mundo
desenvolvido. Faremos isso através de
índices de commodities diretamente e
também através da nossa estratégia
eTrend Ativos Reais.

No Brasil a situação política não tem
evoluído a contento. Os principais
candidatos à presidência continuam se
focando em benesses de curto prazo e
não em reformas estruturais, ao passo
que uma terceira via parece cada vez
menos viável.

Assim sendo, alteramos a probabilidade
dos cenários, reduzindo o cenário
de Reformas Estruturantes para 10%,
majorando o de Antigos Hábitos para
75% e mantendo o de Erro de
Política com 15% de chance.



Publico Alvo Público em geral
Taxa de 
Administração

0.80% a.a.

Aplicação inicial mínima R$5000,00
Taxa de 
Performance

10% sobre 100% do CDI

Cotização do Resgate D+7(Dias úteis) Tributação
Previdência
Os planos de previdência apresentam tributação no 
resgate ou recebimento de renda, conforme sua 
escolha na contratação: tributação progressiva 
compensável ou tributação regressiva definitiva.

CARACTERÍSTICAS

MAIS INFORMAÇÕES

• A exposição resultante da utilização de instrumentos derivativos e a atuação em mercados organizados de liquidação futura respeita os limites impostos pela Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN 4.444 de 13 de novembro de 2015 e suas
alterações posteriores.

• Renda padrão: Prazo Certo, por até 240 meses. Renda opcional: Temporária, por até 240 meses. A renda cessa com o falecimento do participante ou término da temporariedade estabelecida por ocasião da solicitação, o que ocorrer primeiro, sem que seja
devida qualquer devolução, indenização ou compensação de qualquer natureza.

• Tábuas biométricas e juros utilizados para cálculo do fator de conversão em renda: BR-EMSsbm + 0% a.a. /BR-EMSsb-f + 0% a.a.
• Atualização dos valores de aposentadoria: o valor do benefício sob a forma de renda será atualizado anualmente pelo IPCA acumulado 12 (doze) meses, com defasagem de 2 meses em relação ao aniversário do pagamento de benefício sob forma de renda.
• Reversão de resultados financeiros: o percentual de reversão de resultados financeiros será de no mínimo 70%. O saldo da Provisão Técnica de Excedentes Financeiros será calculado diariamente e creditado na conta corrente do assistido anualmente no

último dia do mês de aniversário do benefício sob a forma de renda.

A aprovação do plano pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. Este material é de caráter exclusivamente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento ou oferta de compra ou venda de cotas do
Fundo. LEIA O PROSPECTO, O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA
NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. O presente material foi preparado de acordo com informações necessárias ao
atendimento das normas e melhores práticas emanadas pela CVM e ANBIMA. As informações contidas nesse material estão em consonância com o Prospecto, porém não o substituem. É recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto, do Regulamento, do Formulário de Informações
Complementares e da Lâmina de Informações Essenciais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como para as disposições acerca dos fatores de risco a que o fundo está exposto, antes da tomada de qualquer decisão de
investimento. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários – CVM; Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração de ativos de poucos emissores, com os riscos
daí decorrentes. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias da forma como são adotadas, podem resultar em significativas
perdas patrimoniais para seus cotistas. O fundo poderá aplicar até 20% (vinte por cento) do seu patrimônio líquido em ativos financeiros negociados no exterior. O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam atingir a valorização de suas cotas por meio de aplicação
dos recursos em carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, nacional e internacional, investindo preferencialmente em ativos que tenham como principal fator de risco a variação do preço do ouro,
acrescido do CDI no médio e longo prazo. A XP Asset Management é uma marca utilizada por XP Gestão de Recursos Ltda. (“XPG”) e XP Vista Asset Management Ltda. (“XPV”), que são gestoras de recursos de valores mobiliários segregadas e autônomas autorizadas a funcionar pela
Comissão de Valores Mobiliários - CVM e constituídas na forma da Instrução CVM n° 558/15. Todas as regras regulatórias de segregação são observadas pelas gestoras.

Data de Início 15/10/2020 Patrimônio Líquido  (R$) R$ 353.189.939,29

Saldo Mínimo (R$) 5000 Patrimônio Líq. (Médio 12 meses) (R$) R$ 457.359.902,53

Movimentação Mínima (R$) 100 Classificação Anbima
Previdência Multimercado 

Livre

Cotização de Aplicação D+0 Administrador Banco BNY Mellon

Liquidação de Resgate
D+2(Dias úteis à partir da 

cotização)
Custodiante BNY MELLON BANCO S.A

Taxa de Saída Antecipada (a.a.) - Auditor KPMG

Taxa máxima de administração (a.a.) 2.00% Gestor Felipe Dexheimer

Taxa total de administracao (a.a.) 1.63%

Processos SUSEP
PGBL: 15414.609829/2020-30
VGBL: 15414.609830/2020-64

Taxa de carregamento Não há

Política de Investimentos* Multimercado Renda Variável
Investimento mínimo:  0%

Investimento máximo: 90%
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