
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

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

2022

Fundo 0.50% 0.63% 1.17% - - - - - - - - - 2.31% 9.15%

CDI 0.73% 0.75% 0.92% - - - - - - - - - 2.42% 7.69%

2021

Fundo 0.22% 0.17% 0.33% 0.44% 0.44% 0.47% 0.34% 0.45% 0.32% 0.27% 0.66% 0.82% 5.05% 6.68%

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% 5.14%

2020

Fundo - - - - - - - 0.20% 0.06% 0.20% 0.49% 0.59% 1.55% 1.55%

CDI - - - - - - - 0.16% 0.16% 0.16% 0.15% 0.16% 0.71% 0.71%

DNA Serenity FIC FIM CP

Março de 2022

SOBRE O FUNDO CNPJ: 37.645.550/0001-78

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

Allocation.

Sugerimos um horizonte de investimento de 1 ano ou mais. O fundo respeitará, a todo tempo, o limite de 10 pontos de risco, conforme

Metodologia de Risco XP.

Rentabilidade Acumulada (%) Últimos 12 meses

Fundo 6.74%

CDI 6.42%

Patrimônio médio (12m) R$ 136.276.925,87

Desde o início do fundo

Retorno acumulado 9.15%

CDI 7.69%

Retorno % a.a. 5.56%

CDI 4.68%

Volatilidade anualizada 0.64%

Maior queda -0.18%

Índice de sharpe 1.37

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: 37.645.550/0001-78

Em março o fundo subiu 1,17% ante o CDI de 0,92%. Com a carteira do fundo preponderantemente investida em

ativos atrelados ao CDI, a classe de Pós-Fixado foi a que mais agregou resultado, com um bom mês para os

ativos de crédito. As posições de inflação, ativos reais e multimercado também geraram retornos positivos. Os

únicos detratores de performance foram as classes globais, que se prejudicaram com a abertura dos juros

futuros dos Estados Unidos e a escalada da situação geopolítica global.

No mês, vimos o mercado global incorporar expectativas de um juros americano mais alto em relação ao mês

anterior, inclusive aproximando o cenário de mercado ao nosso cenário de Falcão à Solta e corroborando nosso

aumento de convicção na posição de renda fixa global. Apesar da continuidade das incertezas globais a respeito

da cadeira de suprimentos e da extensão do conflito entre a Rússia e Ucrânia, o índice de ações americano, S&P

500, volto a fechar o mês em alta após dois meses de retornos negativos. Ainda assim, entendemos que a

situação inflacionária e de juros tende a prejudicar o lucro das empresas globais, de forma que este mês

realizamos nova redução na posição com o consequente aumento na classe de ativos reais globais.

No Brasil o Ibovespa fechou novamente o mês em alta, amparado pela continuidade de fluxo de capital

estrangeiro e o otimismo atrelado à preços bastante atrativos no mercado local. Ainda, com supresa positiva na

arrecadação federal, as taxas de juros futuras apresentaram queda no mês, favorecendo os ativos atrelados à

inflação.

*Posições pequenas foram agrupadas sob a categoria “outros” para facilitar a visualização



A Globalização em marcha ré

Muito temos estudado sobre o dito fim
da globalização e seus impactos.
Segundo a Wikipedia, a Globalização é
um dos processos de aprofundamento
internacional da integração econômica,
social, cultural e política, que teria sido
impulsionado pela redução de custos
dos meios de transporte e comunicação
dos países no final do século XX e início
do século XXI, sendo considerada a
maior mudança da história da
economia nos últimos 40 anos.

É difícil acreditar que esse fenômeno
que transformou o mundo para melhor
entrou em crise. Poderíamos traçar o
início do fim à Donald Trump e seu
“America First” (Primeiro a América).
Quem sabe antes, com China abusando
das regras em seu favor, subsidiando
produtos e copiando tecnologia
intelectual. Ou ainda aos impactos
econômicos mais amplos: a
globalização reduziu a desigualdade no
planeta Terra, mas aumentou-a dentro
dos países desenvolvidos, à medida que
os mais ricos viram suas rendas
crescerem, enquanto os salários da
classe média ficaram estagnados
(ganhos salariais foram apenas em
linha com a inflação).

No gráfico 1 podemos ver o forte
crescimento do comércio global (aqui
sempre em proporção ao PIB Mundial)
desde a década de 1970. Em 40 anos
fomos de 25% para 60% da economia
do planeta Terra negociada
internacionalmente.

Três grandes eventos levaram a uma
inversão dessa tendência: a Crise de
2008, a Guerra Comercial entre China e
Estados Unidos, ocorrida no Governo
Trump, e a Pandemia de Coronavírus.

A Crise de 2008 foi a primeira pedra no
sapato da globalização: com os
grandes bancos sediados nos países
desenvolvidos sendo obrigados
reduzirem seus balanços e, devido a
mudanças de legislações para evitar
uma nova crise bancária, se tornarem
mais locais, emprestando menos para
empresas de outros países.

CENÁRIO ATUAL
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A Globalização em marcha ré (cont)

Donald Trump trouxe à presidência dos
Estados Unidos as preocupações da
classe média do país, que sentiam que
haviam sido prejudicadas pela maior
integração comercial do mundo,
especialmente via compressão de
salários e maior percepção de
desigualdade; e também do
empresariado, preocupado com maior
concorrência chinesa, somada à
práticas desleais, como violação de
propriedade intelectual. Ele iniciou a
Guerra Comercial entre EUA e China,
colocando tarifas de importação sobre
os bens chineses em troca de
concessões externas por parte do
gigante asiático. As sanções ainda
estão em vigor.

A Pandemia de Coronavírus trouxe dois
novos fatores a um ambiente já
conturbado. Em primeiro lugar vieram
grandes estorvos à gestão de cadeias
globais de suprimentos, graças a
políticas e fases diferentes de contágio
nos diversos países do mundo.
Conjuntamente a imagem da China
junto aos países desenvolvidos sofreu
uma grande deterioração, por não
permitir inspeções no país por parte da
Organização Mundial de Saúde (OMS),
ocultar da mesma OMS que já havia
transmissão entre humanos do vírus e
tentar obter vantagens comerciais
consideradas antiéticas, como o
aumento no preço de respiradores
hospitalares exportados pelo país.

Ainda em 2021 já observávamos países
desenvolvidos dando incentivos para

que empresas voltassem a produzir
domesticamente materiais médicos,
medicamentos e componentes críticos
economicamente, como
microprocessadores. Por causa de tudo
isso já tínhamos 2 temas de
investimento importantes norteando
nossas carteiras: Reorganização das
Cadeias de Produção e Encilhamento
da China (escrevemos sobre eles na
carta de dezembro).

E então, em 2022, a Rússia invadiu a
Ucrânia. Ainda não conhecemos todos
os efeitos e consequências do conflito,
mas claramente há novos desafios há
globalização. As sanções à Rússia e
novas animosidades em relação à
China, que não condenou a invasão da
Ucrânia são fatos novos. Vladimir Putin
subestimou a revolta que suas ações
causariam nos eleitores do mundo
desenvolvido, compelindo seus líderes a
agirem. Um dos grandes pilares do
mundo atual foi colocado em cheque
quando as reservas russas em Dólares
foram bloqueadas. Com isso, países
que têm animosidades com Estados
Unidos e Europa começam a procurar
outro lugar para colocar suas reservas e
tentam fazer mais negócios evitando
Dólares e Euros.

Os impactos de um mundo menos
conectado são menor crescimento com
maior inflação. E por isso temos, nas
carteiras dos fundos DNA, migrado as
posições de Renda Variável Global para
Ativos Reais, que expressamos através
de nosso fundo eTrend Ativos Reais.



Publico Alvo Público em geral
Taxa de 
Administração

0.40% a.a.

Aplicação inicial mínima R$100,00
Taxa de 
Performance

10% sobre 100% do CDI

Cotização do Resgate D+5 (Dias Corridos) Tributação Longo Prazo

CARACTERÍSTICAS

MAIS INFORMAÇÕES

Este material é de caráter exclusivamente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas do Fundo. A XP Asset Management é uma marca que inclui a XPG estão de Recursos Ltda. ("XPG") e a XP Vista Asset Management
Ltda. ("XPV"), que são gestoras de recursos de valores mobiliários autorizadas 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. Os fundos de estratégias de
investimentos de Renda Variável e Multimercado são geridos pela XPG . Os fundos de estratégias de investimentos de Renda Fixa e Estruturados são geridos pela XPV. Os fundos de Previdência podem ser geridos tanto pela XPG quanto pela XPV, a depender da estratégia do fundo. A XPG e a
XPV não comercializam nem distribuem quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. 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. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. LEIA O PROSPECTO, O FORM U L ÁRIO D E
INFORM AÇÕES COM PL EM ENTARES, L ÂM INA D E INFORM AÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários –
CVM; Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. As informações contidas neste relatório foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado. A XP Asset não dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, contabilidade
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 fundos mencionados neste material podem não ser adequados para todos os investidores. O FUNDO está sujeito às
variações e condições dos mercados em que investe, direta ou indiretamente; Consiste no risco de variação no valor dos ativos financeiros da carteira do FUNDO e/ou dos fundos investidos; A possibilidade de concentração da carteira em ativos financeiros de um mesmo emissor representa
risco de liquidez dos referidos ativos financeiros. 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 Asset ou a XP Investimentos não se responsabilizam 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. RELAÇÃO COM INVESTIDORES: ri@xpasset.com.br

Data de Início 17/08/2020 Patrimônio Líquido  (R$) R$ 137.476.633,70

Saldo Mínimo (R$) 100 Patrimônio Líq. (Médio 12 meses) (R$) R$ 136.276.925,87

Movimentação Mínima (R$) 100 Classificação Anbima Multimercados Dinâmico

Cotização de Aplicação D+1 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.) 0.90% Gestor Felipe Dexheimer

Taxa de administração total (a.a.) 0.75%*
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EQUIPE DE GESTÃO

*custo total considerando-se as taxas de administração dos fundos investidos e a reversão de rebates que são devolvidos para o fundo. Cálculo em 31/03/2022

http://www.cvm.gov.br/
mailto:ri@xpasset.com.br

