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INTRODUÇÃO 
 

Esse relatório contempla as visões e posicionamentos de alguns dos principais gestores de fundos do 

mercado local e internacional. 

Segregamos os fundos em 4 grandes seções: 

I) Renda Fixa 

II) Multimercados  

III) Renda Variável  

IV) Internacional 

Dentro de cada seção, há fundos de subestratégias diferentes, que foram agrupados por Gestora em 

ordem alfabética. Agregamos informações sobre retornos, atribuição de performance e 

posicionamento, com textos coletados junto às gestoras. 

Para entender melhor os movimentos da indústria durante o mês, não deixe de conferir nosso Panorama 

Mensal. 

Em cada página há um ícone no canto superior esquerdo (  ) e, ao clicar nesse ícone, a qualquer 

momento é possível voltar para o índice. 

É importante frisar que a XP Investimentos não se responsabiliza pelo teor, grafia e nem pela 

acuracidade dos comentários, que foram produzidos integralmente pelos gestores dos fundos aqui 

elencados. 

Por fim, alertamos que esse relatório evoluirá e poderá ser alterado ao longo do tempo. 

Quaisquer sugestões de melhorias ou detecção de necessidade de correções, favor encaminhar para o 

e-mail analise.fundos@xpi.com.br. 

Boa leitura! 

 

 

 

 

 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-de-investimento/relatorios/panorama-mensal-de-fundos-maio-2021/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-de-investimento/relatorios/panorama-mensal-de-fundos-maio-2021/
mailto:analise.fundos@xpi.com.br
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RENDA FIXA 
 

AF INVEST 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

AF Invest Geraes 30 FIRF CP 1.37% 2.99% 9.46% 5.94% 4.67% 0.4% -5.5% 312.32 

AF Invest Geraes FIRF CP 1.47% 3.16% 8.55% 4.46% 4.0% 0.53% -3.67% 677.46 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

AF Invest Geraes 30 FIRF CP 
 
Em março a estratégia de crédito privado no mercado local e internacional apresentaram resultados acima 
do CDI. O resultado do fundo no período foi de +1,37% (148,6% do CDI) e de +2,99% (123,2% do CDI) 1T22. 
Graças a boa seleção de papéis, evidente pela manutenção do carrego do fundo em patamar superior ao 
histórico, assim como pelos relevantes ganhos de capital, que possibilitaram uma performance superior à 
dos principais índices de crédito privado do período.Tal característica coexiste com a gestão ativa, de modo 
que a substituição de ativos que já auferiram os ganhos esperados é feita ativamente, levando à contínua 
oxigenação da carteira e permanência de boas perspectivas de retorno. De maneira complementar à seleção 
de ativos, ressalta-se que adotamos o hedge de curva de curva de juros para os nossos títulos indexados à 
inflação e ao % CDI, que se tornou menos expressivo ao longo do último mês, após o fechamento das taxas 
de parte dos títulos bancários do fundo. O spread de crédito e a gestão focada na alocação em ativos que 
trarão uma boa relação risco-retorno, se somam ao ambiente de juros mais altos-que segue beneficiando a 
captação e os retornos dos fundos pós-fixados. 
 

Atribuição de performance 

AF Invest Geraes FIRF CP 
 
Em março a estratégia de crédito privado no mercado local continuou com retornos acima do benchmark, 
encerrando o período em +1,47% (159,7% do CDI) e finalizando o primeiro trimestre de 2022 em +3,16% 
(130,1% do CDI). Isso se deve à boa seleção de papéis, evidenciada pelo carrego do fundo em patamar 
superior ao histórico, assim como os relevantes ganhos de capital, que possibilitaram a performance superior 
à observada frente aos principais índices de crédito privado do período.Tal característica coexiste com a 
gestão ativa, de modo que a substituição de títulos que já auferiram os ganhos esperados é feita ativamente, 
levando à contínua oxigenação da carteira e permanência de ótimas perspectivas de retorno. Além da 
seleção de ativos, adotamos o hedge de curva de juros para os nossos títulos indexados à inflação e ao % 
CDI, que se tornou menos expressivo ao longo do último mês, após o fechamento das taxas de parte dos 
títulos bancários do fundo. O atual nível de spread de crédito, somado à gestão focada na alocação em ativos 
que trarão uma boa relação risco-retorno para o fundo, se soma aos juros mais altos - que segue 
beneficiando a captação e os retornos de fundos pós-fixados. 
 

Posicionamento Atual 
AF Invest Geraes 30 FIRF CP 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f95a255b-c0bc-43da-b128-73a7acdbf874
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/cc7bce2d-35e5-431b-8b42-a0542280a0d7
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f95a255b-c0bc-43da-b128-73a7acdbf874
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Em março, não participamos de emissões no mercado primário, no entanto, realizamos dez aquisições via 
mercado secundário. Tal dinamicidade é core em nossa gestão, tendo em vista nossa preferência pela 
constante oxigenação da carteira e busca pelas melhores oportunidades entre mercado primário e 
secundário. 
Ressaltamos que para tais movimentações ocorrem de maneira a refletir as perspectivas quanto ao ativo, 
levando-se em conta não apenas aspectos específicos da empresa, mas também a expectativa quanto a seu 
segmento de atuação e ambiente macroeconômico. 
O carrego bruto do fundo se encontra em aproximadamente CDI + 2,0% para um prazo médio de 2,63 anos, 
resultando em um carrego líquido de CDI + 1,5%, acima da meta de retorno do fundo (CDI + 1,25%). 
 

Posicionamento Atual 
AF Invest Geraes FIRF CP 
 
Em março, não participamos de emissões no mercado primário, no entanto, realizamos seis aquisições via 
mercado secundário, além de sete vendas. Tal dinamicidade é core em nossa gestão, tendo em vista nossa 
preferência pela constante oxigenação da carteira. 
Ressaltamos que tais movimentações ocorrem de maneira a refletir as perspectivas quanto ao ativo, levando-
se em conta não apenas aspectos específicos da empresa, mas também a expectativa quanto a seu 
segmento de atuação e ambiente macroeconômico. 
O carrego bruto do fundo se encontra em aproximadamente CDI + 1,3% para um prazo médio de 1,81 anos, 
resultando em um carrego líquido de CDI + 0,9%, acima da meta de retorno do fundo (CDI + 0,75%). 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/cc7bce2d-35e5-431b-8b42-a0542280a0d7
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ARX 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

ARX Denali Advisory FIC FIRF CP 1.04% 2.74% - - - - - 1719.02 

ARX Denali FIC FIRF CP 1.04% 2.73% 8.23% 5.98% 5.32% 0.18% -2.94% 782.45 

ARX Denali Icatu Prev FIC FIRF CP 1.06% 2.74% 8.18% 6.65% 5.34% 0.25% -3.32% 605.46 

ARX Denali XP Seg Prev FIRF CP 1.08% 2.74% 8.58% 8.03% - 0.3% -1.46% 4788.61 

ARX Elbrus Advisory FIC de Fundos  
Incentivados de Infraestrutura RF 

2.6% 3.82% 10.63% 11.9% 9.61% 3.3% -6.32% 888.87 

ARX Elbrus Pro Advisory I FIC 
Incentivado de Investimento em 
Infraestrutura RF 

3.42% 3.12% - - - - -5.78% 20.32 

ARX Everest Advisory FIC FIRF CP 1.17% 3.03% 10.57% 8.71% - 0.36% -3.59% 934.97 

ARX Hedge Debêntures Incentivadas 
FIC FIRF CP 

0.7% 2.74% 9.29% 7.47% 5.48% 1.22% -2.1% 172.92 

ARX SulAmérica K2 Inflação Curta 
Prev FIC FIM CP 

3.04% 3.66% 9.42% 12.49% - 3.98% -4.9% 605.24 

ARX Vinson Advisory FIC FIRF CP 1.12% 2.84% - - - - -0.01% 1705.9 

ARX Vinson FIC FIRF CP 1.11% 2.84% 9.59% 7.52% 6.06% 0.29% -3.85% 1540.98 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

IMA-B 3.07% 2.87% 4.5% 7.43% 7.98% 5.55% -12.68% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

ARX Denali Advisory FIC FIRF CP // ARX Denali FIC FIRF CP // ARX Denali Icatu Prev FIC FIRF CP // ARX 
Denali XP Seg Prev FIRF CP // ARX Everest Advisory FIC FIRF CP // ARX Hedge Debêntures Incentivadas FIC 
FIRF CP // ARX SulAmérica K2 Inflação Curta Prev FIC FIM CP // ARX Vinson Advisory FIC FIRF CP // ARX 
Vinson FIC FIRF CP 
 
O movimento generalizado de fechamento de spreads contribuiu positivamente para a performance dos 
portfólios, trazendo os resultados de março mais uma vez acima do carrego líquido das carteiras. O destaque 
negativo ficou restrito aos setores mais cíclicos como varejo e construção civil, onde o ambiente de elevada 
inflação tem pesado negativamente nos resultados das companhias. Ainda assim, dada a exposição limitada 
a estes setores, a contribuição consolidada do risco de mercado foi positiva no mês. 
 

Atribuição de performance 

ARX Elbrus Advisory FIC de Fundos  Incentivados de Infraestrutura RF // ARX Elbrus Pro Advisory I FIC 
Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF 
 
O movimento generalizado de fechamento de spreads - tanto em ativos tradicionais como nas debêntures de 
infraestrutura - contribuiu positivamente para a performance dos portfólios, trazendo os resultados de março 
mais uma vez acima do carrego líquido das carteiras. O destaque negativo ficou restrito aos setores mais 
cíclicos como varejo e construção civil, onde o ambiente de elevada inflação tem pesado negativamente nos 
resultados das companhias. Ainda assim, dada a exposição limitada a estes setores, a contribuição 
consolidada do risco de mercado foi positiva no mês. O arrefecimento dos preços das commodities desde o 
pico observado nas primeiras semanas do conflito entre Rússia e Ucrânia, aliado às sinalizações do Bacen de 
encerrar o ciclo de aperto monetário na próxima reunião do COPOM e a expressiva queda do dólar frente ao 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c218eb09-7b3b-4491-b242-280898b46a76
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/210b55d7-4312-4e8e-bc21-ad1e33dff784
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/31353579000108
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/32318938000140
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/32318938000140
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/9afa4e37-49f6-48fc-9819-72df92d3cbf8
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/aa6627fa-ee2d-4c0c-8ffd-fb82f8997c69
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/aa6627fa-ee2d-4c0c-8ffd-fb82f8997c69
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/33701805000111
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/137f457b-2121-4c4f-9211-69826f456ddd
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/4a56a80b-e24f-4507-9b3a-da048594d977
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/4a56a80b-e24f-4507-9b3a-da048594d977
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/4bf42f19-0b78-42e0-a410-dad4e0518f8c
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/4f0eb578-dc8b-492c-a593-b762779f1e6a
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/4f0eb578-dc8b-492c-a593-b762779f1e6a
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real, derrubou a estrutura a termo de taxa de juros, sobretudo nos vértices mais longos, a partir da segunda 
metade de março. Dado o nosso posicionamento de duration acima dos respectivos benchmarks, o risco de 
mercado trouxe uma contribuição positiva no mês, mais do que devolvendo as perdas observadas em 
fevereiro. 
 

Posicionamento Atual 
ARX Denali Advisory FIC FIRF CP // ARX Denali FIC FIRF CP // ARX Denali Icatu Prev FIC FIRF CP // ARX 
Denali XP Seg Prev FIRF CP // ARX Everest Advisory FIC FIRF CP // ARX Hedge Debêntures Incentivadas FIC 
FIRF CP // ARX Vinson Advisory FIC FIRF CP // ARX Vinson FIC FIRF CP 
 
Não houve alterações significativas nas carteiras de crédito. 
 

Posicionamento Atual 
ARX Elbrus Advisory FIC de Fundos  Incentivados de Infraestrutura RF // ARX SulAmérica K2 Inflação Curta 
Prev FIC FIM CP 
 
Não houve alterações significativas nas carteiras de crédito. Com relação ao risco de mercado, entendemos 
que, a despeito das elevadas incertezas e pressões inflacionárias no curto prazo, a curva de juros reais 
oferece bons prêmios em vértices intermediários. Desta forma, mantivemos inalterado nosso 
posicionamento em juros, mantendo uma duration de 3,3 anos. 
 

Posicionamento Atual 
ARX Elbrus Pro Advisory I FIC Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF 
 
Não houve alterações significativas nas carteiras de crédito. Com relação ao risco de mercado, entendemos 
que, a despeito das elevadas incertezas e pressões inflacionárias no curto prazo, a curva de juros reais 
oferece bons prêmios em vértices intermediários. Desta forma, mantivemos inalterado nosso 
posicionamento em juros, mantendo uma duration de 7 anos. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c218eb09-7b3b-4491-b242-280898b46a76
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/210b55d7-4312-4e8e-bc21-ad1e33dff784
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/31353579000108
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/32318938000140
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/32318938000140
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/9afa4e37-49f6-48fc-9819-72df92d3cbf8
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/aa6627fa-ee2d-4c0c-8ffd-fb82f8997c69
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/aa6627fa-ee2d-4c0c-8ffd-fb82f8997c69
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/137f457b-2121-4c4f-9211-69826f456ddd
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/4a56a80b-e24f-4507-9b3a-da048594d977
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/4bf42f19-0b78-42e0-a410-dad4e0518f8c
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/33701805000111
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/33701805000111
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/4f0eb578-dc8b-492c-a593-b762779f1e6a
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AZ QUEST 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

AZ Quest Altro Advisory FIC FIM CP 1.07% 2.8% 8.66% 8.51% - 0.38% -6.54% 171.89 

AZ Quest Debentures Incentivadas FIC FIM 
CP 

2.47% 3.81% 10.02% 10.78% 8.43% 2.54% -6.23% 174.18 

AZ Quest Inflação Ativo Prev FIE FIRF 3.48% 1.76% -0.59% 2.92% - 6.89% -10.28% 10.85 

AZ Quest Luce Advisory FIC FIRF CP LP 1.01% 2.66% 7.94% 7.4% - 0.16% -7.88% 2645.41 

AZ Quest Luce Advisory Icatu Prev FICFI RF 
CP LP 

0.92% 2.54% 7.87% 7.15% 4.62% 0.22% -6.42% 344.51 

AZ Quest Luce FIC FI RF CP LP 1.01% 2.66% 7.94% 7.41% 4.4% 0.17% -7.91% 2666.6 

AZ Quest Supra FIC FIM CP 1.08% 2.46% 8.59% - - 1.03% -0.57% 155.36 

AZ Quest Termo FIRF 0.97% 2.62% 6.83% 4.67% 5.06% 0.19% -0.21% 545.0 

AZ Quest Valore FI Renda Fixa CP 0.95% 2.6% 8.17% 8.04% 4.46% 0.4% -7.73% 520.5 

AZ Quest Yield FIC FI Renda Fixa Longo 
Prazo 

0.57% 1.74% 3.09% 2.16% 4.28% 1.65% -1.78% 48.33 

Az Quest Luce Ad Prev XP Seg FIRF CP 0.92% 2.48% 7.33% 8.43% - 0.2% -3.44% 2164.09 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

IMA-B 3.07% 2.87% 4.5% 7.43% 7.98% 5.55% -12.68% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

AZ Quest Altro Advisory FIC FIM CP 
 
O AZ Quest Altro Advisory teve um rendimento de +1,07% no mês de março, resultado em linha com a 
rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. No mercado local os destaques positivos foram as 
carteiras de bancários (LF e LFSN) e FIDC. Já a carteira de debentures hedgeadas teve uma rentabilidade 
negativa no mês. O resultado da parcela offshore foi positivo no mês, ganhamos dinheiro nas posições de 
cash, os bonds corporativos performaram bem, e na posição de derivativos o resultado foi um pouco 
negativo. 
 

Atribuição de performance 

AZ Quest Debentures Incentivadas FIC FIM CP 
 
O AZ Quest Debêntures Incentivadas teve um rendimento de +2,47% no mês de março, resultado abaixo do 
IMA-B5 (+2,61%). Ganhamos no posicionamento relativo entre os vértices da curva de juros e perdemos com 
a abertura dos spreads de crédito. 
 

Atribuição de performance 

AZ Quest Inflação Ativo Prev FIE FIRF 
 
Em março, o AZ Quest Inflação Ativo apresentou resultado positivo de 3,5%, enquanto seu benchmark (IMA-B) 
apreciou 3,07%. O ganho em excesso foi dado pelo posicionamento do fundo em duration mais longo que o 
benchmark, além de posições vendidas em pré via opções de COPOM.  
 

Atribuição de performance 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/bdc1e948-87e9-494c-b25c-90af01f23357
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/4025f2f3-65c9-4376-826a-8b1c800a7b2e
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/34442059000151
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AZ Quest Luce Advisory FIC FIRF CP LP 
 
O AZ Quest Luce Advisory teve um rendimento de +1,01% no mês de março, resultado acima da rentabilidade-
alvo de longo prazo pensada para o fundo. As diversas estratégias apresentaram bons resultados no mês, 
com destaque novamente para as carteiras de LF e LFSN.  
 

Atribuição de performance 

AZ Quest Luce Advisory Icatu Prev FICFI RF CP LP 
 
O AZ Quest Luce Advisory Icatu Prev teve um rendimento de +0,92% no mês de março, resultado 
praticamente em linha com a rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. Os destaques positivos 
foram novamente as carteiras de LF e LFSN.  
 

Atribuição de performance 

AZ Quest Luce FIC FI RF CP LP 
 
O AZ Quest Luce teve um rendimento de +1,01% no mês de março, resultado acima da rentabilidade-alvo de 
longo prazo pensada para o fundo. As diversas estratégias apresentaram bons resultados no mês, com 
destaque novamente para as carteiras de LF e LFSN.  
 

Atribuição de performance 

AZ Quest Supra FIC FIM CP 
 
O AZ Quest Supra teve um rendimento de +1,08% no mês de março, resultado um pouco abaixo da 
rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. No mercado local os destaques positivos foram as 
carteiras de bancários (LF e LFSN), FIDC e a estratégia Yield. Já a carteira de debentures hedgeadas teve uma 
rentabilidade negativa no mês. O resultado da parcela offshore foi positivo no mês, ganhamos dinheiro nas 
posições de cash, os bonds corporativos performaram bem, e na posição de derivativos o resultado foi um 
pouco negativo. 
 

Atribuição de performance 

AZ Quest Termo FIRF 
 
O AZ Quest Termo fechou o mês de março  com retorno de 0,97% (105% do CDI), resultado acima da 
rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo, beneficiando-se do aumento da liquidez no mercado 
de renda variável e da volatilidade no mercado de crédito privado. 
 

Atribuição de performance 

AZ Quest Valore FI Renda Fixa CP 
 
O AZ Quest Valore teve um rendimento de +0,95% no mês de março, resultado em linha com a rentabilidade-
alvo de longo prazo pensada para o fundo. Os destaques positivos foram as carteiras de bancários (LF e 
LFSN) e FIDC. Já a carteira de debentures hedgeadas teve uma rentabilidade negativa no mês. 
 

Atribuição de performance 

AZ Quest Yield FIC FI Renda Fixa Longo Prazo 
 
Em março, o AZ Quest Yield apresentou resultado positivo de 0,57%, enquanto seu benchmark (CDI) apreciou 
0,92%. Ao longo do mês, o resultado mais negativo veio da posição vendida na inflação implícita, a qual foi 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d82612c1-3c8c-46eb-823a-1b0b797d583e
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/29562424000121
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/911e1a6d-7e72-4299-a25f-2cd115f328fb
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/00e3d2e1-6eac-4e4b-ab9e-05e5536cfb72
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/4d7cfe70-61f9-48dd-8e27-9c44beedd4bf
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/113747a8-403a-41b7-8341-e310a44320c9
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/818469c7-c5ec-41bc-b41e-a2734f710b0b
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zerada ao longo do mês, enquanto posições vendidas em pré via opções de COPOM registraram ganho 
relevante. Ao final do mês foi inserida uma nova posição comprada em NTN-Bs 2035. 
 

Atribuição de performance 

Az Quest Luce Ad Prev XP Seg FIRF CP 
 
O AZ Quest Luce Advisory Prev XP Seg teve um rendimento de +0,92% no mês de março, resultado 
praticamente em linha com a rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. Os destaques positivos 
foram novamente as carteiras de LF e LFSN.  
 

Posicionamento Atual 
AZ Quest Altro Advisory FIC FIM CP 
 
O fundo está 76% alocado, distribuído em 23 setores, com destaque para os setores de Bancos, Elétricas e 
Rodovias. 
 

Posicionamento Atual 
AZ Quest Debentures Incentivadas FIC FIM CP 
 
O Fundo está 88% alocado, distribuído em 18 setores, com destaque para Elétricas, Rodovias e Bancos. 
 

Posicionamento Atual 
AZ Quest Inflação Ativo Prev FIE FIRF // AZ Quest Yield FIC FI Renda Fixa Longo Prazo 
 
No Brasil, a inflação mantém-se persistente e elevando o pico em 12 meses. Na última reunião, o BCB 
aumentou a SELIC em 1 p.p. para 11,75%, e indicou que para a próxima reunião haverá um aumento de igual 
magnitude, encerrando assim o ciclo de altas com a taxa básica em 12,75%, nível suficiente para a 
convergência da inflação de 2023 à meta. 
 

Posicionamento Atual 
AZ Quest Luce Advisory FIC FIRF CP LP // AZ Quest Luce FIC FI RF CP LP 
 
O fundo está 62% alocado, sendo 44% em debêntures. São 22 setores, com destaque para os setores de 
Bancos, Elétricas e Rodovias. 
 

Posicionamento Atual 
AZ Quest Luce Advisory Icatu Prev FICFI RF CP LP 
 
O fundo está 63% alocado, sendo 47% em debêntures. São 23 setores, com destaque para os setores de 
Bancos, Elétricas e Rodovias. 
 

Posicionamento Atual 
AZ Quest Supra FIC FIM CP 
 
O fundo está 83% alocado, distribuído em 22 setores, com destaque para os setores de Bancos, Elétricas e 
Aluguel de Carros. 
 

Posicionamento Atual 
AZ Quest Termo FIRF 
 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/32847001000162
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/bdc1e948-87e9-494c-b25c-90af01f23357
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/4025f2f3-65c9-4376-826a-8b1c800a7b2e
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/34442059000151
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/818469c7-c5ec-41bc-b41e-a2734f710b0b
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d82612c1-3c8c-46eb-823a-1b0b797d583e
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/911e1a6d-7e72-4299-a25f-2cd115f328fb
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/29562424000121
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/00e3d2e1-6eac-4e4b-ab9e-05e5536cfb72
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/4d7cfe70-61f9-48dd-8e27-9c44beedd4bf
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Adotamos a estratégia de manter os LFTs de prazos mais longos, para utilizar um financeiro mínimo 
suficiente para enquadrar o fundo para a tributação de Longo Prazo, fazendo assim com que todo excedente 
de caixa possa ser utilizado para as operações geradoras de alpha, como a de Termo, por exemplo. 
 

Posicionamento Atual 
AZ Quest Valore FI Renda Fixa CP 
 
O fundo está 78% alocado, sendo 52% em debêntures. São 21 setores, com destaque para os setores de 
Bancos, Elétricas e Rodovias. 
 

Posicionamento Atual 
Az Quest Luce Ad Prev XP Seg FIRF CP 
 
O fundo está 57% alocado, sendo 41% em debêntures. São 22 setores, com destaque para os setores de 
Bancos, Elétricas e Rodovias. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/113747a8-403a-41b7-8341-e310a44320c9
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/32847001000162
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AUGME 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Augme 180 FIC FIM CP 1.16% 3.17% 10.42% 8.07% - 0.35% -1.94% 207.79 

Augme 45 Advisory FIC FIRF CP 1.06% 2.87% 8.66% 7.0% - 0.26% -3.05% 311.81 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Augme 180 FIC FIM CP 
 
Em Março, o Augme 180 entregou um retorno nominal de 1,16% ou 126% do CDI. Na performance por 
estratégia o nosso book de carrego (ou HTM) entregou 1,39% ou 151% do CDI; o book de trading entregou 
1,63% ou 176% do CDI e o caixa fez 0,86% ou 93% do CDI. No book HTM, destaque para duas operações de 
financiamento a parques de Usinas Fotovoltaicas para Geração Distribuída de Energia: ASHS11(74,7k de PnL 
e 402% do CDI), CRI Evolua (89,6k de PnL e 746% do CDI); e a CCB Mercurio Holdings (53,1k de PnL e 
385%cdi) - que se destina financiar um ativo de geração térmica através de bio gás. No book de Trading, 
destaque para a remarcação do FII XP Hotéis (111,2k de PnL e 810% CDI), da debênture de Ocean Pact 
Serviços Marítimos, OCNP13 (45,5k de PnL e 438% CDI), e SMFT16 (57,9k de PnL e 249% CDI). 
 

Atribuição de performance 

Augme 45 Advisory FIC FIRF CP 
 
Em Março, o Augme 45 Advisory entregou um retorno nominal de 1,06%, equivalente a 114% do CDI. 
Considerando a performance por estratégia, nossa estratégia de carrego (ou HTM) entregou 1,34% no mês ou 
146% do CDI, a de trading entregou 1,25% ou 135% do CDI e o caixa fez 0,85% ou 93% do CDI. No book de 
Trading, destaque para a remarcação da debênture de Ocean Pact Serviços Marítimos, OCNP13 (91,9k de PnL 
e 438% CDI), debênture de Smart Fit, SMFT16 (135k de PnL e 248% CDI) e debênture de Santo Antonio 
Energia STEN23 (80,3k de PnL e 264% CDI). No book de carrego (ou HTM), o destaque foi a remarcação do 
CRI Evolua (129k de PnL e 747% CDI). 
 

Posicionamento Atual 
Augme 180 FIC FIM CP 
 
O Augme 180 encerrou o mês de Março com 58,0% alocados no book HTM, 25,4% no book de Trading e 
16,6% em Caixa. No comparativo mensal, a concentração de caixa ficou de lado e aumentamos as alocações 
na estratégia de Trading (+120bps) em detrimento do book HTM (-120bps). No book de trading, realizamos 
alguns investimentos em bonds emitidos por companhias brasileiras, dada a percepção de melhor retorno 
destes papeis quando comparados com as emissões locais. Na parte HTM, temos priorizado securitizações 
e ativos de infraestrutura. O carrego do fundo encerrou o mês em CDI+4,05% para uma duration de 2,19 anos. 
Quanto à diversificação, o maior emissor do fundo representa 2,89% do Patrimônio Líquido e o Índice de 
Herfindahl é de 1,18%, ficando estável no mês. 
 

Posicionamento Atual 
Augme 45 Advisory FIC FIRF CP 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/114686c9-8044-4db1-bb7a-0823fdff4c96
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/3f464683-0789-448a-bbf3-621890bdada5
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/114686c9-8044-4db1-bb7a-0823fdff4c96
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/3f464683-0789-448a-bbf3-621890bdada5
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O Augme 45 Advisory termina Março com 56,5% alocados no book de Trading, 18,7% alocados no book HTM 
e 24,8% em Caixa. No comparativo mensal, tivemos redução da participação do book de Trading (-50bps) e 
no book HTM (-190bps) em favor do Caixa (+240bps). Parte do caixa segue represado visando novas 
oportunidades. No book de trading, tivemos novas alocações em bonds de companhias brasileiras, com 
retornos mais atraentes do que emissões locais. Já no HTM, temos priorizado ativos de infraestrutura e 
securitizações. O carrego do fundo encerra o mês em  CDI+2,09% para uma duration de 1,84 ano. Quanto à 
diversificação, o maior emissor do fundo representa 2,06% do Patrimônio Líquido e a carteira está com Índice 
de Herfindahl de 1,41%. 
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BNP PARIBAS 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

BNP Paribas FIC FI-Infra Deb Incentivadas RF 2.65% 3.16% 8.67% - - 3.53% -2.54% 379.56 

BNP Paribas Inflação FI RF 3.03% 2.7% 3.34% 6.42% 7.31% 5.82% -13.75% 113.85 

BNP Paribas Match DI FI Referenciado Crédito 
Privado 

1.01% 2.63% 7.65% 4.34% 4.57% 0.3% -0.31% 1149.99 

BNP Paribas RF FI Renda Fixa 1.38% 2.82% 6.73% 5.27% 5.12% 0.76% -1.56% 221.65 

BNP Paribas Rubi FIC FIRF CP 1.14% 2.81% 8.38% 6.19% 4.82% 0.42% -3.54% 665.21 

IMA-B 3.07% 2.87% 4.5% 7.43% 7.98% 5.55% -12.68% - 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

BNP Paribas FIC FI-Infra Deb Incentivadas RF 
 
O fundo teve desempenho muito positivo no mês. O fechamento da curva de juros real ajudou a performance 
e a estabilidade dos spreads contribuiu com o movimento positivo. Os papeis isentos seguem muito 
demandados. O carrego do fundo está muito atrativo acima de IPCA + 5,70% e com duration média da 
carteira em 3,5 anos. 
 

Atribuição de performance 

BNP Paribas Inflação FI RF 
 
O fundo teve retorno positivo, em linha com o IMA-B. Dentro da volatilidade observada durante o mês, 
tivemos uma abertura no trecho curto da curva de juros e um fechamento na parte intermediária/longa. Na 
curva de juro real, houve fechamento de taxa, com efeito maior nos papeis de curto prazo, que nos gerou um 
pequeno alfa por conta de nossa posição ativa. 
 

Atribuição de performance 

BNP Paribas Match DI FI Referenciado Crédito Privado 
 
O Fundo teve desempenho positivo e superior ao CDI, aproveitando o bom carregamento dos ativos de 
crédito bancário. O mercado secundário voltou a fechar os níveis dos spreads abaixo de CDI + 1,00% para os 
papeis entre um e dois anos de prazo. O fundo segue com carregamento atrativo de CDI+1,05% a.a. e com 
prazo médio da carteira em 1,5 anos. 
 

Atribuição de performance 

BNP Paribas RF FI Renda Fixa 
 
O fundo teve retorno positivo e gerou alfa em relação ao CDI. Dentro da volatilidade observada durante o mês,  
tivemos uma abertura no trecho curto da curva de juros e um fechamento na parte intermediária/longa, 
nossas posições ativas mais distribuídas no trecho médio e longo da curva nominal nos geraram um alfa em 
relação ao benchmark. Na curva de juro real, houve fechamento de taxa, com efeito maior nos papeis de 
curto prazo, que também nos gerou alfa por conta de nossa posição ativa. 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/a93b4558-2fca-4d7e-b2a8-64887583db0d
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/243e2f12-103c-4db8-9b05-9bb05803f5b8
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/41f2281f-7f10-42e6-96e0-2eb95b1ab3f5
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d83f8eba-a22f-4ae3-9163-62cf495dd298
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Atribuição de performance 

BNP Paribas Rubi FIC FIRF CP 
 
O fundo teve desempenho positivo e acima CDI no mês. Observamos novamente fechamento dos spreads de 
crédito dos emissores corporativos que garantiram a performance do fundo acima do benchmark. O 
carregamento da carteira de crédito está próximo a CDI+1,40% a.a. para uma duration média de 2 anos. 
 

Posicionamento Atual 
BNP Paribas FIC FI-Infra Deb Incentivadas RF 
 
Manteremos nossa carteira bem diversificada nos setores e nas empresas. 
Aproveitaremos oportunidades para alocar em empresas com bom risco x retorno. 
 

Posicionamento Atual 
BNP Paribas Inflação FI RF // BNP Paribas RF FI Renda Fixa 
 
Manteremos posições aplicadas na parte intermediária e longa da curva de juros nominal, e na parte curta da 
curva de juro real; e reduzimos o risco aplicado na parte intermediária da curva real. 
 

Posicionamento Atual 
BNP Paribas Match DI FI Referenciado Crédito Privado 
 
Manteremos alocação entre 75-85% em instituições financeiras de primeira linha, CDBs e Letras Financeiras, 
aproveitando do carrego dos papéis. 
 

Posicionamento Atual 
BNP Paribas Rubi FIC FIRF CP 
 
Estamos confortáveis com o risco de crédito da carteira e manteremos nosso nível de alocação em ativos 
próximo a 90% do Patrimônio Líquido. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/9f29a4ef-86e1-4a39-8b2c-d26bf203d491
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/a93b4558-2fca-4d7e-b2a8-64887583db0d
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/243e2f12-103c-4db8-9b05-9bb05803f5b8
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d83f8eba-a22f-4ae3-9163-62cf495dd298
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/41f2281f-7f10-42e6-96e0-2eb95b1ab3f5
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/9f29a4ef-86e1-4a39-8b2c-d26bf203d491
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BTG PACTUAL 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

BTG Pactual ANS RF FIRF CP 1.07% 3.04% 9.98% 6.87% 5.16% 0.53% -5.64% 793.04 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

BTG Pactual ANS RF FIRF CP 
 
No mês de Fevereiro o BTG Pactual ANS RF FIRF CP apresentou rentabilidade de 1.07% (116.25% do CDI), 
alcançando 3.04% (125.27% do CDI) no ano Presenciamos um quadro global agitado, ainda com 
desdobramentos a respeito dos ruídos geopolíticos entre Rússia e Ucrânia, além de discussões do BC 
brasileiro sobre o aumento da Selic e a rota a ser adotada nas próximas reuniões frente a uma inflação ainda 
elevada e com perspectivas negativas. Vimos também discussões sobre o FED (BC americano), que reage na 
mesma condição e implementou uma primeira leva de aperto monetário. A combinação de tais fatores, ainda 
que tenhamos um ambiente inflacionário turbulento, trouxe maior clareza dos trilhos do mercado e 
perspectivas para os próximos meses, de modo que ativos locais – como bolsa, real e títulos públicos 
tivessem forte mês em termos de apreciação, favorecidos também pelo volume de entrada de recursos no 
país. Do lado do crédito, vimos um cenário também técnico muito positivo, ainda que spreads tenham 
apresentado pequena variação em relação ao mês anterior, o que entendemos como natural no sentido de 
acomodação. 
 

Posicionamento Atual 
BTG Pactual ANS RF FIRF CP 
 
Do lado do mercado de crédito, vimos uma dinâmica muito positiva em termos de fluxo, que segue captando 
montantes expressivos, além de termos visto uma sinalização no sentido de aumento de ofertas primárias. 
Ainda que em volume inferior à captação, a retomada da janela de emissão de dívidas é saudável para a 
gestão dos fundos, por permitir giro de carteira e busca por novas assimetrias de risco e retorno. Vemos um 
calendário mais extenso principalmente para os meses de Abril e Maio, no sentido de que uma série de 
companhias já publicaram sua intenção de vir a mercado, bem como seus respectivos termos, enquanto 
outras estão em estágio de sondagem de interesse dos investidores. Em março fomos ativos em pontuais 
ofertas, caso de Localiza, mas seguimos vendo o mercado secundário como um vetor importante de 
alocação, nos permitindo manter níveis confortáveis de alocação e caixa, bem como uma carteira balanceada 
em termos de risco. Imaginamos aumentar nosso apetite por novas emissões ao longo das próximas 
semanas, uma vez que fomos bastante conservadores ao analisarmos as passadas, mas mantendo a 
inerente diligência, dado que entendemos que o cenário econômico ainda embute riscos para o segundo 
semestre. Ainda assim, mantemos tese construtiva para o mercado de crédito e expectativas para os 
próximos meses, considerando o ainda saudável nível de precificação e os confortáveis fundamentos das 
companhias. Principais pilares de resultado para o fundo foram as debêntures de SmartFit, JSL e Armac, 
além do beta da carteira em nomes com maior prazo, que tiveram bom comportamento no mês. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e5e2c09c-cb89-482a-864e-f02a3d8f3c71
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e5e2c09c-cb89-482a-864e-f02a3d8f3c71
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BV ASSET 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

BV Eagle Renda Fixa Longo Prazo 0.97% 2.55% 7.15% 5.27% 4.69% 0.45% -2.07% 161.68 

FIC de FI Votorantim Inflation Renda Fixa 2.55% 3.65% 7.92% 7.83% 8.18% 2.78% -5.55% 164.09 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

IMA-B 3.07% 2.87% 4.5% 7.43% 7.98% 5.55% -12.68% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

BV Eagle Renda Fixa Longo Prazo 
 
O BV Eagle apresentou retorno de 106% do CDI no mês de março. Todas as estratégias apresentaram retorno 
positivo no mês, com exceção da posição comprada em inclinação. O cenário inflacionário preocupante 
segue levando a inclinação da curva de juros próximo à seu menor patamar histórico. A curva de juros reagiu 
intensificando a inclinação negativa da curva, onde aproveitamos para incrementar o risco na posição 
tomada em inclinação. Após o Banco Central indicar a proximidade com o fim do ciclo de alta de juros, a 
estratégia prefixada voltou a ter a performance esperada, com redução das precificações  de alta de juros 
para as próximas reuniões do Copom. As alocações tanto em crédito privado quanto nas Letras Financeiras 
do Tesouro (Tesouro Selic) seguiram com boa performance no mês.  
 

Atribuição de performance 

FIC de FI Votorantim Inflation Renda Fixa 
 
A continuidade da invasão russa na Ucrânia tem resultado numa volatilidade excessiva nos preços de 
petróleo. Esse fato se soma à um já conturbado cenário inflacionário. Com isso, a demanda pelas NTN-B 
segue firme, à medida em que o mercado busca proteção à alta dos preços de commodities. No mês de 
março, a procura por esta classe de ativo foi intensa, resultando em fechamentos expressivos nas taxas dos 
títulos, em especial, os que compõem o IMA-B 5.  
 

Posicionamento Atual 
BV Eagle Renda Fixa Longo Prazo 
 
Durante o mês de março, aproveitamos para incrementar o risco na posição tomada em inclinação. 
Entendemos que ainda que o movimento no curto prazo possa ser desfavorável, olhando um horizonte de 
maturação de médio prazo, esta posição representa uma proteção barata contra eventuais movimentos de 
piora na percepção de risco, parte por conta de seu valor positivo de carry e parte pela assimetria de riscos 
favorável à posição. Após o Banco Central, em sua última reunião de política monetária sinalizar a 
proximidade do fim do ciclo de alta nos juros, ratificado pela Ata da última reunião e também no Relatório 
Trimestral de Inflação (e também juntamente com a volta dos preços de petróleo de suas máximas recentes), 
voltamos a aumentar a posição prefixada no trecho entre 1,5 a 2 anos. 
 

Posicionamento Atual 
FIC de FI Votorantim Inflation Renda Fixa 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/aaecdfbd-6f85-4e8c-b135-86cc30cac1c5
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/b4ecb997-f0aa-4861-bedf-9281274b05e7
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/aaecdfbd-6f85-4e8c-b135-86cc30cac1c5
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/b4ecb997-f0aa-4861-bedf-9281274b05e7
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O BV Inflation segue aderente à carteira teórica do IMA-B 5, mantendo duration compatível à seu indexador de 
referência. As NTN-B que compõem a carteira do IMA-B 5, atualmente apresentam uma taxa de 
carregamento elevada, de aproximadamente 175% do CDI, o que mantém um viés positivo para os fundos de 
inflação, quando comparados à Selic. 
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BANCO ALFA 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Alfa Gemini FIC FI INFRA RF CP 2.52% 3.55% 7.79% 9.2% - 3.17% -5.7% 97.12 

Alfa Polaris FIRF CP 1.2% 2.77% 8.82% 7.59% - 0.47% -3.87% 76.01 

Alfa Sirius FIRF CP 1.16% 2.78% 8.27% 6.48% 5.27% 0.38% -2.64% 284.54 

IMA-B 3.07% 2.87% 4.5% 7.43% 7.98% 5.55% -12.68% - 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Alfa Gemini FIC FI INFRA RF CP 
 
Dando continuidade ao bom resultado de fevereiro, o Alfa Gemini entregou em março um resultado nominal 
de 2,52%, isento de IR, acumulando no ano uma performance de 3,55%, equivalente a 147% do CDI. O mês foi 
marcado pelo aumento de juros do BC brasileiro e do FED com aumentos de 100bps (para 11,75%) e 25bps 
(para entre 0,25% e 0,50%), respectivamente. Com a indicação do BC em limitar a alta de juros em até 12,75%, 
a curva de juros nominal sofreu um forte ajuste no mês, afetando também a curva das NTN-Bs, fazendo com 
que os papéis de infraestrutura acompanhassem esse fechamento de juros e gerando uma ótima 
rentabilidade para o fundo. Na parte de derivativos, reduzimos a alocação em juros nominal de 2023, 
preferindo vencimentos mais longos. Também alongamos a duration do fundo, através da redução parcial do 
hedge das posições em debêntures. Com isso, o destaque foi a carteira de debêntures incentivadas que se 
valorizou como um todo, e a ótima performance das NTN-bs, que também realizaram ganhos relevantes. A 
carteira de derivativos sofreu algumas perdas que não comprometeram o resultado final do fundo.  
 

Atribuição de performance 

Alfa Polaris FIRF CP 
 
O Alfa Polaris teve seu melhor resultado do ano no mês de março, desempenho explicado principalmente 
pela alta performance de sua carteira de crédito e valorização excepcional de parte de seus ativos bancários. 
O principal contribuinte foi a carteira de crédito indexada ao CDI, que rendeu 146% do CDI, com destaque 
também para carteira em IPCA, que teve uma redução de resultado pelos derivativos de proteção, que não 
comprometeu o resultado final da carteira. Outro destaque foram os ativos bancários, que sofreram uma 
reprecificação extremamente positiva graças a um esforço conjunto entre gestão e custódia de equiparar os 
prêmios às práticas atuais dos mercados primário e secundário, o que rendeu um bônus de performance no 
qual se destacaram as letras financeiras subordinas do Banco ABC, que renderam 899% do CDI e as letras 
financeiras do Banco Alfa que renderam mais de 342% do CDI. Do lado dos FIDCs, a carteira novamente teve 
ótimo resultado, se destacando FIDC Credz com performance de 137% do CDI. A pequena parcela em títulos 
públicos, menos de 3% do PL, rendeu acima do benchmark com resultado marginalmente acima, 102% do 
CDI.  
 

Atribuição de performance 

Alfa Sirius FIRF CP 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/24c885cc-d4f3-409d-94f7-fa93037f4662
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/5f6619ed-d678-4f92-9498-8185ca0e07f7
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/561ae2c5-152a-4ff8-9314-58fef3681f76
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No mês de março, o fundo apresentou ótima performance em continuidade ao mês anterior, ficando bem 
acima de seu benchmark. O destaque no mês foi a carteira de crédito privado, indexada tanto ao CDI quanto 
ao IPCA, ambas com retorno próximo a 142% do CDI. Na carteira vinculada ao IPCA, o retorno foi 
parcialmente reduzido pelos derivativos de proteção, no entanto, os ativos venceram nos últimos dias do 
mês, deixando a carteira inteiramente em CDI a partir de abril. Outro destaque de performance foi a carteira 
de FIDCs, que performou 136% do CDI no mês, em que se sobressaiu a performance do FIDC Credz de 137% 
do CDI. Outra fonte do bom retorno no mês foi a carteira de ativos bancários, que foi reprecificada aos níveis 
atuais praticados no primário e secundário num esforço da gestão com colaboração do nosso custodiante, 
como resultado tivemos letras financeiras subordinadas do Banco ABC performando 899% do CDI e letras 
financeiras seniores do Banco Alfa com resultado acima de 342% do CDI. A carteira de LFTs, que compõem o 
caixa do fundo, também tiveram performance acima da média, com resultado de 105% do CDI.  
 

Posicionamento Atual 
Alfa Gemini FIC FI INFRA RF CP 
 
Com o mercado primário bem parco em emissões e consequente demanda crescente dos players de 
infraestrutura em ativos para alocação dentro dos parâmetros da Lei 12.431, há uma carência generalizada 
em debêntures incentivadas no mercado que se reflete nas poucas movimentações do fundo e no 
reaquecimento do mercado em emissões para abril com prêmios mais magros, aproveitando a alta procura. 
Dentre as movimentações, ajustes em Equatorial e VLI Multimodal operando com prêmios acima da média 
dos últimos dias. Em meio as incertezas geopolíticas e sobre as políticas monetárias ao redor do mundo, 
vemos o carrego do fundo como adequado ao atual cenário, aguardando maior clareza dos riscos fiscais e a 
inflacionários, para, eventualmente, alterar a duration do fundo. 
 

Posicionamento Atual 
Alfa Polaris FIRF CP 
 
Como destaques de posição, no mês de março optamos por reduzir estrategicamente a posição em IPCA do 
fundo, em especial em créditos já maduros que não mantiveram prêmios atrativos que compensassem o 
custo do casamento com os derivativos de proteção e agregassem valor à rentabilidade corrente do fundo. 
Além disso, houve a liquidação da compra da nova debênture de Localiza, com prazo de 7 anos a CDI+2%, e a 
composição de novas posições em ativos preexistentes no mercado em Ecorodovias e Sulamérica. Na 
redução da carteira em IPCA, contribuíram também os vencimentos de letras financeiras seniores do Banco 
Bradesco. Outra redução relevante foi em Via Varejo, dado desconforto com os últimos resultados e 
perspectivas futuras da empresa. 
 

Posicionamento Atual 
Alfa Sirius FIRF CP 
 
Como destaques de posição, com o crescimento do fundo foram feitos ajustes em posições ganhadoras e de 
alta qualidade de crédito, como o caso de Rede D’Or, Tigre e Ecorodovias, esta última incrementada via 
primário e secundário. Em primários especificamente, montamos novas posições em Localiza nas duas 
séries da nova emissão, de 5 e 7 anos pagando, respectivamente, CDI+1,60% e CDI+2,0% e também em 
Ecorodovias na nova emissão de 2 anos a CDI+1,20%. Nas vendas, se destacou a redução de Via Varejo dado 
um desconforto com seus últimos resultados e perspectivas futuras. Nos últimos dias e nas próximas 
semanas, a estratégia tem foco na carteira de bancários, em especial letras financeiras, buscando 
diversificação e bons prêmios com baixo risco e perfil de duração mais curta, entre 2 e 3 anos. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/24c885cc-d4f3-409d-94f7-fa93037f4662
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/5f6619ed-d678-4f92-9498-8185ca0e07f7
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/561ae2c5-152a-4ff8-9314-58fef3681f76
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BRADESCO ASSET 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Bradesco Asset FIC FIRF CP LP Plus 1.02% 2.75% 7.94% 5.61% - 0.25% -2.01% 20.31 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Bradesco Asset FIC FIRF CP LP Plus 
 
O resultado da estratégia no mês foi positiva e acima do CDI. Os spreads dos papéis seguem em tendência 
de queda, graças a maior demando por papéis corporativos e bancários, esse movimento está presente tanto 
no primário quanto no secundário. 
 

Posicionamento Atual 
Bradesco Asset FIC FIRF CP LP Plus 
 
O total de crédito privado está prox. a 73%. Os papéis que compõem esta carteira são de alta qualidade e de 
boa liquidez. O fundo segue com um carrego interessante. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/76a0662c-5b3b-4a54-b8a5-1c96fe179462
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/76a0662c-5b3b-4a54-b8a5-1c96fe179462
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BRASIL PLURAL 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Brasil Plural Crédito Corporativo II FIC FIRF 
CP LP 

1.01% 2.7% 7.94% 6.15% 3.94% 0.16% -7.38% 125.57 

Brasil Plural Prev CP FIC FIRF 0.95% 2.55% 7.22% 6.32% 4.25% 0.16% -5.41% 37.36 

Plural High Grade FIRF CP 0.96% 2.59% 7.14% 4.55% 4.22% 0.16% -2.15% 245.02 

SulAmérica Brasil Plural FIC FIRF CP 0.94% 2.7% 7.2% 5.86% 4.17% 0.28% -4.45% 182.47 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Brasil Plural Crédito Corporativo II FIC FIRF CP LP 
 
A performance no mês de março foi acima do CDI, em linha com a rentabilidade no ano, porém abaixo dos 
últimos 12 meses. Esse resultado é justificado, principalmente, por uma estabilização dos spreads de crédito. 
Em relação as emissões primárias distribuídas a mercado, o ritmo se manteve constante e o fundo entrou em 
duas novas emissões. 
A pandemia continua dando sinais de que pode estar chegando ao seu final, com a média móvel de mortes 
em tendência de queda. De qualquer maneira, continuamos monitorando possíveis impactos no portfólio. 
Além disso, seguimos atentos ao cenário eleitoral por conta das eleições para presidente em outubro. Dado 
esse cenário, continuamos mantendo a duration da carteira relativamente baixa. 
Por fim, o nível dos spreads de crédito continua atrativo na nossa visão, principalmente para emissores high 
grade (baixo risco de crédito), e acreditamos numa compressão à medida que a SELIC continuar subindo e os 
fundos de crédito privado continuarem captando. 
 

Atribuição de performance 

Brasil Plural Prev CP FIC FIRF 
 
A performance no mês de março foi acima do CDI, em linha com a rentabilidade no ano e dos últimos 12 
meses. Esse resultado é justificado, principalmente, por uma estabilização dos spreads de crédito. 
Em relação as emissões primárias distribuídas a mercado, o ritmo se manteve constante e o fundo entrou em 
uma nova emissão. 
A pandemia continua dando sinais de que pode estar chegando ao seu final, com a média móvel de mortes 
em tendência de queda. De qualquer maneira, continuamos monitorando possíveis impactos no portfólio. 
Além disso, seguimos atentos ao cenário eleitoral por conta das eleições para presidente em outubro. Dado 
esse cenário, continuamos mantendo a duration da carteira relativamente baixa. 
Por fim, o nível dos spreads de crédito continua atrativo na nossa visão, principalmente para emissores high 
grade (baixo risco de crédito), e acreditamos numa compressão à medida que a SELIC continuar subindo e os 
fundos de crédito privado continuarem captando. 
 

Atribuição de performance 

Plural High Grade FIRF CP 
 
A performance no mês de março foi acima do CDI, em linha com a rentabilidade no ano, porém abaixo dos 
últimos 12 meses. Esse resultado é justificado, principalmente, por uma estabilização dos spreads de crédito. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/997ebc53-b5bd-4aa0-b428-92b62b2d62e1
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/23263359000157
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/26d9b1ee-daf1-49bb-85ce-8040366490dc
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Em relação as emissões primárias distribuídas a mercado, o ritmo se manteve constante e o fundo não 
entrou em novas emissões. 
A pandemia continua dando sinais de que pode estar chegando ao seu final, com a média móvel de mortes 
em tendência de queda. De qualquer maneira, continuamos monitorando possíveis impactos no portfólio. 
Além disso, seguimos atentos ao cenário eleitoral por conta das eleições para presidente em outubro. Dado 
esse cenário, continuamos mantendo a duration da carteira relativamente baixa. 
Por fim, o nível dos spreads de crédito continua atrativo na nossa visão, principalmente para emissores high 
grade (baixo risco de crédito), e acreditamos numa compressão à medida que a SELIC continuar subindo e os 
fundos de crédito privado continuarem captando. 
 

Atribuição de performance 

SulAmérica Brasil Plural FIC FIRF CP 
 
A performance no mês de março foi acima do CDI, porém abaixo da rentabilidade no ano e dos últimos 12 
meses. Esse resultado é justificado, principalmente, por uma estabilização dos spreads de crédito e uma 
performance fraca das LFTs longas. 
Em relação as emissões primárias distribuídas a mercado, o ritmo se manteve constante e o fundo entrou em 
uma nova emissão. 
A pandemia continua dando sinais de que pode estar chegando ao seu final, com a média móvel de mortes 
em tendência de queda. De qualquer maneira, continuamos monitorando possíveis impactos no portfólio. 
Além disso, seguimos atentos ao cenário eleitoral por conta das eleições para presidente em outubro. Dado 
esse cenário, continuamos mantendo a duration da carteira relativamente baixa. 
Por fim, o nível dos spreads de crédito continua atrativo na nossa visão, principalmente para emissores high 
grade (baixo risco de crédito), e acreditamos numa compressão à medida que a SELIC continuar subindo e os 
fundos de crédito privado continuarem captando. 
 

Posicionamento Atual 
Brasil Plural Crédito Corporativo II FIC FIRF CP LP 
 
Destaques nas movimentações da carteira: adicionamos Sabesp e Aliansce, aumentamos Lojas Americanas, 
Banco Daycoval, CTEEP, MRS Logística, Eletrobras, Vamos, DASA, Copel e Saneago, diminuímos Coelce e 
Algar e zeramos Hapvida, Direcional e Tenda. 
O fundo encontrasse atualmente alocado em 91,11% em ativos de crédito privado (82,59% em debêntures, 
2,35% em FIDCs e 6,17% em CDBs/letras financeiras), sendo 91,11% indexados ao CDI e 8,89% em caixa. 
A duration do portfólio é de 2,02 anos e da parcela alocada em crédito privado é de 2,14 anos. 
 

Posicionamento Atual 
Brasil Plural Prev CP FIC FIRF 
 
Destaques nas movimentações da carteira: adicionamos Aliansce, aumentamos CTEEP, Energisa, MRS 
Logística, MRV, Vamos e DASA, diminuímos Algar e Coelce e zeramos Direcional, Hapvida e Tenda. 
O fundo encontrasse atualmente alocado em 72,62% em ativos de crédito privado (67,52% em debêntures, 
1,47% em FIDCs e 3,63% em CDBs/letras financeiras), sendo 72,62% indexados ao CDI e 27,38% em caixa. 
Não temos LFSN ou LFSC no fundo. 
A duration do portfólio é 1,83 ano e da parcela alocada em crédito privado é de 2,11 anos. 
 

Posicionamento Atual 
Plural High Grade FIRF CP 
 
Destaques nas movimentações da carteira: adicionamos Unidas, Banco Safra e Banco Alfa, aumentamos 
Eletrobras, Localiza, Alupar, MRV e Energisa, e diminuímos Algar. 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/23502671000156
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/997ebc53-b5bd-4aa0-b428-92b62b2d62e1
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/23263359000157
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/26d9b1ee-daf1-49bb-85ce-8040366490dc
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O fundo encontrasse atualmente alocado em 52,41% em ativos de crédito privado (42,26% em debêntures e 
10,15% em CDBs/letras financeiras), sendo 52,41% indexados ao CDI e 47,59% em caixa. Não temos FIDC, 
LFSN ou LFSC no fundo. 
A duration do portfólio é de 1,40 ano e da parcela alocada em crédito privado é de 1,21 ano. 
 

Posicionamento Atual 
SulAmérica Brasil Plural FIC FIRF CP 
 
Destaques nas movimentações da carteira: adicionamos Aliansce, aumentamos Energisa e MRS Logística, 
diminuímos Algar e zeramos Hapvida e Tenda. 
O fundo encontrasse atualmente alocado em 63,75% em ativos de crédito privado (62,08% em debêntures e 
1,67% em FIDCs), sendo 63,75% indexados ao CDI e 36,25% em caixa. Não temos LFSN ou LFSC no fundo. 
A duration do portfólio é de 3,01 anos e da parcela alocada em crédito privado é de 2,24 anos. 
 

  

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/23502671000156
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CA INDOSUEZ 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

CA Indosuez Agilité FIRF CP 1.35% 3.29% 11.62% 6.22% 4.54% 1.35% -6.13% 783.07 

CA Indosuez DI Master FI Renda Fixa 
Referenciado DI LP 

1.12% 3.09% 9.33% 5.14% 4.32% 1.28% -3.14% 320.88 

CA Indosuez Debêntures Incentivadas CP FIC 
FIM 

2.79% 3.81% 10.32% 13.06% 9.94% 3.0% -12.87% 908.52 

CA Indosuez Grand Vitesse FIRF CP 1.19% 3.97% 11.79% 7.26% 4.94% 1.73% -6.28% 98.13 

CA Indosuez Prev FIRF Ref DI CP 1.12% 2.85% 9.1% 5.02% 3.76% 1.02% -5.11% 250.29 

CA Indosuez Vitesse FIRF Crédito Privado 1.2% 3.4% 10.89% 6.97% 4.7% 1.22% -6.64% 616.44 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

IMA-B 3.07% 2.87% 4.5% 7.43% 7.98% 5.55% -12.68% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

CA Indosuez Agilité FIRF CP 
 
O fundo manteve em março um desempenho expressivamente superior ao CDI, com um retorno nominal de 
1,35% (equivalente a 146%/cdi). Nos fundos em CDI, as principais contribuições na performance vieram dos 
ativos indexados ao %/CDI, com destaque para as Letras Financeiras. Tendo em vista a relação de qualidade 
de crédito + liquidez x carrego, deveremos manter a estratégia por um período indeterminado. 
 

Atribuição de performance 

CA Indosuez DI Master FI Renda Fixa Referenciado DI LP // CA Indosuez Prev FIRF Ref DI CP 
 
O fundo manteve em março um desempenho expressivamente superior ao CDI, com um retorno nominal de 
1,12% (equivalente a 122%/cdi). Nos fundos em CDI, as principais contribuições na performance vieram dos 
ativos indexados ao %/CDI, com destaque para as Letras Financeiras.  Tendo em vista a relação de qualidade 
de crédito + liquidez x carrego, deveremos manter a estratégia por um período indeterminado. 
 

Atribuição de performance 

CA Indosuez Debêntures Incentivadas CP FIC FIM 
 
O fundo voltou a superar o IMAB-5, apresentando um resultado nominal  positivo em 2,79% no mês, versus o 
benchmark de 2,61%. O grande destaque segue sendo o comportamento da volatilidade do fundo, fruto da 
estratégia de hedge via contratos futuros de DAP. 
 

Atribuição de performance 

CA Indosuez Grand Vitesse FIRF CP 
 
O fundo manteve em março um desempenho expressivamente superior ao CDI, com um retorno nominal de 
1,19% (equivalente a 129%/cdi). Nos fundos em CDI, as principais contribuições na performance vieram dos 
ativos indexados ao %/CDI, com destaque para as Letras Financeiras.  Tendo em vista a relação de qualidade 
de crédito + liquidez x carrego, deveremos manter a estratégia por um período indeterminado. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e6646a0b-6f88-450a-b225-c06b2f8437de
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/b6109af2-a14f-4aac-9a57-224eb029547f
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/12796193000118
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/b6d74a69-b1ae-4ae1-9bae-53f30913dab4
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/0d194a45-9b1b-4758-bdd7-fbdbfce7ef91
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Atribuição de performance 

CA Indosuez Vitesse FIRF Crédito Privado 
 
O fundo manteve em março um desempenho expressivamente superior ao CDI, com um retorno nominal de 
1,20% (equivalente a 130%/cdi). Nos fundos em CDI, as principais contribuições na performance vieram dos 
ativos indexados ao %/CDI, com destaque para as Letras Financeiras.  Tendo em vista a relação de qualidade 
de crédito + liquidez x carrego, deveremos manter a estratégia por um período indeterminado. 
 

Posicionamento Atual 
CA Indosuez Agilité FIRF CP 
 
A taxa de retorno contratada, liquida de todos os custos (carrego), está em CDI+1,09%. Seguimos alocados, 
majoritariamente, em Letras Financeiras de Bancos de primeira linha. Permanecemos com o nível de cautela 
máximo e convictos com os preços nos ativos com vencimentos próximos de 2023, tanto pela ótica de curva 
de juros quanto do prêmio de crédito. 
 

Posicionamento Atual 
CA Indosuez DI Master FI Renda Fixa Referenciado DI LP 
 
A taxa de retorno contratada, liquida de todos os custos (carrego), está em CDI+0,71%. Seguimos alocados, 
majoritariamente, em Letras Financeiras de Bancos de primeira linha. Permanecemos com o nível de cautela 
máximo e convictos com os preços nos ativos com vencimentos próximos de 2023, tanto pela ótica de curva 
de juros quanto do prêmio de crédito. 
 

Posicionamento Atual 
CA Indosuez Debêntures Incentivadas CP FIC FIM 
 
A taxa de retorno contratada, liquida de todos os custos (carrego), está em IPCA+5,54%, ligeiramente acima 
do IMAB-5, taxa de referência do fundo. A principal diferença é que a taxa já é liquida de despesas. Isso ilustra 
a preocupação que apontamos em 2021 a respeito de algumas distorções irracionais de preço geradas por 
um excesso de demanda pontual. Acreditamos que ocorrerá uma correção ao longo deste ano. Por enquanto, 
seguiremos posicionados nos vértices intermediários e com proteções para exposições mais longas em juros 
reais. 
 

Posicionamento Atual 
CA Indosuez Grand Vitesse FIRF CP 
 
A taxa de retorno contratada, liquida de todos os custos (carrego), está em CDI+1,70%. Seguimos alocados, 
majoritariamente, em Letras Financeiras de Bancos de primeira linha. Permanecemos com o nível de cautela 
máximo e convictos com os preços nos ativos com vencimentos próximos de 2023, tanto pela ótica de curva 
de juros quanto do prêmio de crédito. 
 

Posicionamento Atual 
CA Indosuez Prev FIRF Ref DI CP 
 
A taxa de retorno contratada, liquida de todos os custos (carrego), está em CDI+0,35%. Seguimos alocados, 
majoritariamente, em Letras Financeiras de Bancos de primeira linha. Permanecemos com o nível de cautela 
máximo e convictos com os preços nos ativos com vencimentos próximos de 2023, tanto pela ótica de curva 
de juros quanto do prêmio de crédito. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/04573c8a-aa8c-4346-a565-c5a0dbf0ff70
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e6646a0b-6f88-450a-b225-c06b2f8437de
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/b6109af2-a14f-4aac-9a57-224eb029547f
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/b6d74a69-b1ae-4ae1-9bae-53f30913dab4
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/0d194a45-9b1b-4758-bdd7-fbdbfce7ef91
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/12796193000118
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Posicionamento Atual 
CA Indosuez Vitesse FIRF Crédito Privado 
 
A taxa de retorno contratada, liquida de todos os custos (carrego), está em CDI+1,62%. Seguimos alocados, 
majoritariamente, em Letras Financeiras de Bancos de primeira linha. Permanecemos com o nível de cautela 
máximo e convictos com os preços nos ativos com vencimentos próximos de 2023, tanto pela ótica de curva 
de juros quanto do prêmio de crédito. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/04573c8a-aa8c-4346-a565-c5a0dbf0ff70
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CANVAS 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Canvas High Yield Advisory FIC FIM 1.51% 3.27% 10.75% 9.06% - 1.0% -6.61% 13.44 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Canvas High Yield Advisory FIC FIM 
 
No mês de Março também tivemos bastante volatilidade nos mercados internos e externos. Mesmo assim, a 
reversão da precificação negativa que mencionamos nos meses anteriores aconteceu e o fundo apresentou 
um resultado positivo. A performance do mês também refletiu o carrego cada vez mais alto da carteira. 
Continuamos, com parcimônia, a alocação em ativos mais estruturados com boas garantias ou 
subordinação.Continuamos acreditando que a carteira vai continuar gerando um “descolamento” da 
performance do fundo em relação aos seus pares no mercado e principalmente quanto ao índice de 
debentures da Anbima (proxy do mercado). A carteira de crédito está sendo alocada cada vez mais em ativos 
high yield que possuem bom risco/retorno. Atualmente possui um carrego de CDI + 4.0% a.a. 
 

Posicionamento Atual 
Canvas High Yield Advisory FIC FIM 
 
Vamos continuar alocando em papéis mais estruturados, que possuam um bom colchão de subordinação 
e/ou garantia, bem como taxas interessantes. 
Temos visto uma alta na emissão de papéis mais estruturados de boas empresas, com boas garantias e 
taxas mais altas. Inclusive, temos percebido uma menor competição se comparado às emissões high grade. 
Para o mês de Abril, pretendemos adicionar um papel high yield com bom colateral (que não foi alocado em 
Março) e aumentar exposição em dois ativos que já estão na carteira do fundo. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/8a4966c8-4194-4094-95f7-ed824696f64a
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/8a4966c8-4194-4094-95f7-ed824696f64a


 

                                                                                                                                                                                                35 

Abril 2021 

CAPITÂNIA 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Capitânia FIC FI-INFRA RF CP 3.42% 3.47% 10.21% 9.96% 7.83% 5.22% -3.78% 68.75 

Capitânia Multiprev Icatu FICFI RF CP 1.28% 2.71% 8.24% 6.86% 6.15% 1.03% -1.79% 1852.16 

Capitânia Premium FIC FIRF Crédito 
Privado 

1.14% 3.1% 9.29% 7.36% 6.74% 0.67% -3.1% 975.0 

Capitânia Prev Advisory XP Seg FI RF 
CP 

1.21% 2.58% 8.12% 7.2% - 0.99% -2.55% 4779.05 

Capitânia Previdence Advisory Icatu 
FIRF CP 

1.27% 2.84% 8.84% 6.59% 6.07% 0.93% -1.45% 2093.52 

Capitânia Radar FIM CP LP 1.55% 3.63% 10.65% 8.94% 7.88% 1.2% -2.98% 137.99 

Capitânia Reit Prev Adv XP Seg FIE I 
FICFIM CP 

1.4% 3.04% 9.58% - - 3.06% -1.49% 41.25 

Capitânia TOP Crédito Privado FIC FI 
Renda Fixa 

1.13% 2.85% 8.42% 5.96% 5.44% 0.64% -4.43% 2128.22 

IMA-B 3.07% 2.87% 4.5% 7.43% 7.98% 5.55% -12.68% - 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Capitânia FIC FI-INFRA RF CP // Capitânia Multiprev Icatu FICFI RF CP // Capitânia Premium FIC FIRF Crédito 
Privado // Capitânia Prev Advisory XP Seg FI RF CP // Capitânia Previdence Advisory Icatu FIRF CP // 
Capitânia Radar FIM CP LP // Capitânia TOP Crédito Privado FIC FI Renda Fixa 
 
O mundo lida com a Guerra da Ucrânia um evento de cada vez. Do ponto de vista de final de março, a 
ofensiva russa aparentemente falhou e a guerra acabará em breve. As ações subiram (+2,5% ao redor do 
mundo), recuperando-se do pessimismo inicial, mesmo contra uma escalada de juros básicos, mas as 
commodities não cederam, refletindo, talvez, um rearranjo dos fornecedores globais de matérias-primas que 
veio para ficar. 
  
A inflação mundial, que se esperava transitória e devida à pandemia, ganhou um impulso com a Guerra da 
Ucrânia. O índice de preços ao consumidor subiu 8% nos últimos 12 meses nos Estados Unidos e 5% na Zona 
do Euro. A expectativa de inflação americana para os próximos 12 meses é de 5,5%, não muito distante da 
brasileira (7%). O Ibovespa subiu 6,1% no mês e está com alta de 14,9% no ano em reais (35% em dólares) 
enquanto seus pares ao redor do mundo têm perda de 6%. O IMA-B subiu 3,1% no mês, impulsionado 0,99% 
pela correção do IPCA e o restante pela queda de juros longos. Pelo mesmo motivo, o índice IFIX de fundos 
imobiliários saiu da letargia e subiu 1,4%. 
  
 

Atribuição de performance 

Capitânia Reit Prev Adv XP Seg FIE I FICFIM CP 
 
O IFIX subiu +1,42% no mês de março de 2022, com a principal contribuinte vindo dos fundos de tijolo que 
subiram na média 1,7% no mês, com destaque para os fundos de Shoppings (+4,9%) o que demonstra o início 
da correção da queda dos ativos dos últimos dois anos. Já os fundos de papel, continuaram a entregar uma 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/9fef7ccb-bb45-48e4-8c30-02e73020a902
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/27239065000140
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/7ef3b725-52ca-4c8e-b18d-f05c48d9fdd2
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/7ef3b725-52ca-4c8e-b18d-f05c48d9fdd2
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/32319658000157
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/26498249000162
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/9a7aa29a-6bbe-4eb6-b3a6-1e9db0798e21
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e6fc1e1e-ba35-42eb-9413-a15b0c61527d
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/35955948000185
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boa performance por conta dos elevados dividendos pagos, dado a alta recente dos índices de inflação no 
contexto da atual guerra da Ucrânia x Rússia e o aumento da taxa Selic em março para 11,75%. 
 

Posicionamento Atual 
Capitânia FIC FI-INFRA RF CP 
 
O ótimo resultado do fundo (3.42%) no mês tem uma relação direta com o fechamento da taxa de juros real, 
mas também tem uma componente importante atrelada ao giro da carteira e posicionamento tático, que 
fazem com que consigamos mitigar os riscos de mercado e maximizar o potencial de fechamento de 
spreads de crédito. Temos como destaque no mês os resultados dos segmentos de Portos (4,7%), 
Iluminação Pública (4,0%) e Saneamento Básico (3,3%). 
 

Posicionamento Atual 
Capitânia Multiprev Icatu FICFI RF CP // Capitânia Premium FIC FIRF Crédito Privado // Capitânia Prev 
Advisory XP Seg FI RF CP // Capitânia Previdence Advisory Icatu FIRF CP // Capitânia Radar FIM CP LP // 
Capitânia TOP Crédito Privado FIC FI Renda Fixa 
 
Após alguns meses de estabilidade um novo ciclo de fechamento de spreads de crédito parece ter se 
iniciado, como pode ser observado pelo resultado de 121% CDI do IDA-DI no mês. A falta de novos ativos no 
mercado primário tradicional tem feito com que os ativos existentes sejam negociados a taxas cada vez mais 
comprimidas, o que gera ganhos para os fundos no curto prazo, mas implica em um retorno potencial mais 
baixo no futuro. Com isso em mente a gestão está sempre ativa na originação de novos ativos que fogem da 
esteira tradicional do mercado, nesse sentido alocamos os recursos do fundo em 8 novos casos no mês, 
com rating médio AA e spread médio de 2,27%, bem acima do que se encontra no mercado. 
 

Posicionamento Atual 
Capitânia Reit Prev Adv XP Seg FIE I FICFIM CP 
 
Fora o movimento de alta da Selic, a mensagem do Bacen de pronta resposta em relação a inflação 
(sugerindo novas altas no curto prazo) repercutiu nas queda dos juros futuros no mês, o que ajudou na 
performance dos FIIs e contribuiu para a alta dos ativos reais no período. A gestão continua a acreditar que 
as maiores oportunidades estão no segmento de lajes corporativas e shoppings centers as quais ainda não 
refletiram a performance atual dos ativos e estão em patamares de preços depreciados. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/9fef7ccb-bb45-48e4-8c30-02e73020a902
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/27239065000140
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/7ef3b725-52ca-4c8e-b18d-f05c48d9fdd2
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/32319658000157
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/32319658000157
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/26498249000162
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/9a7aa29a-6bbe-4eb6-b3a6-1e9db0798e21
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e6fc1e1e-ba35-42eb-9413-a15b0c61527d
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/35955948000185
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CLARITAS 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Claritas FIRF CP LP 1.05% 2.74% 8.33% 6.93% 5.3% 0.17% -3.98% 83.77 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Claritas FIRF CP LP 
 
O Carrego da carteira de crédito, líquido de custos, correspondeu a 103.7 bps do retorno do mês, enquanto a 
variação da marcação a mercado foi responsável por 0.2 bps. Já a parcela de juros e trade correspondeu a 
0.8 bps do retorno do fundo no mês. 
 

Posicionamento Atual 
Claritas FIRF CP LP 
 
As informações da carteira são: Spread (carrego líquido) 1,89%; Duration 2,7 anos; Rating Médio AA+. Nossa 
carteira atual é composta por: Caixa (4,2%); Debêntures (73,5%); Bancários (7,82%); Ativos Estruturados 
(14,4%). 
Possuímos 120 ativos diferentes, distribuídos entre 82 emissores. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/7d65fe01-f0f2-4513-8a07-34f8456f2852
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/7d65fe01-f0f2-4513-8a07-34f8456f2852


 

                                                                                                                                                                                                38 

Abril 2021 

COMPASS GROUP 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Compass ESG Credit Selection FIC FIRF 
CP LP 

0.94% 2.62% 7.56% 7.17% - 0.22% -5.99% 51.29 

Compass XP Seg Prev FICFIM CP 1.04% 1.69% - - - - -0.27% 3.08 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Compass ESG Credit Selection FIC FIRF CP LP 
 
As principais fontes de retorno excedente do portfólio foram Smartfit, Armac e Orizon. Parte desses papéis foi 
adquirida recentemente em ofertas primárias realizadas em dezembro, por isso foi factível fixar spreads 
elevados em decorrência da desvalorização das debêntures no secundário, que ocorreu nos meses de 
outubro e novembro. O lock-up para negociação desses ativos se encerrou em março e, na sequência, 
observamos compressões de spread expressivas.  
Paralelamente, no espectro negativo, está Tenda. O papel sofreu uma marcação negativa após os 
decepcionantes resultados corporativos relativos ao quarto trimestre de 2021. O mercado foi surpreendido 
por essa divulgação da companhia. Após o evento, o papel sofreu uma reprecificação no secundário, a qual 
nos pareceu um pouco exagerada. O caso foi exaustivamente analisado pelo nosso time de análise e 
entendemos que a situação é transitória e a companhia possui meios financeiros para se adequar. De 
qualquer modo, para fins de gestão de risco, conseguimos reduzir a exposição do fundo ao papel e, como 
mantemos um portfólio sempre diversificado, não houve comprometimento do desempenho do fundo no 
mês, permanecendo acima de seu benchmark. 
 

Atribuição de performance 

Compass XP Seg Prev FICFIM CP 
 
No mês de março, o fundo apresentou um retorno de +1,09%, superando confortavelmente o CDI, que 
acumulou alta de +0,93% no mesmo período. As principais fontes de retorno excedente do portfólio foram 
Smartfit, Armac e Orizon. Parte desses papéis foi adquirida recentemente em ofertas primárias realizadas em 
dezembro, em uma conjuntura na qual foi factível fixar spreads elevados em decorrência da desvalorização 
das debêntures no secundário, que ocorreu nos meses de outubro e novembro. 
Na alocação internacional, os ganhos também foram significativos.  
Paralelamente, no espectro negativo, está Tenda. Conseguimos reduzir a exposição do fundo ao papel e, 
apesar do ocorrido, como mantemos um portfólio sempre diversificado, não houve comprometimento do 
desempenho do fundo no mês, permanecendo acima de seu benchmark. 
 

Posicionamento Atual 
Compass ESG Credit Selection FIC FIRF CP LP 
 
O portfólio foi estrategicamente posicionado para se beneficiar dessa nova conjuntura, caracterizada por 
maior demanda por ativos de crédito e menor oferta de papéis no primário. Permanecemos com a projeção 
de um ambiente desafiador em 2022, refletindo as incertezas do pleito eleitoral e o quadro macroeconômico 
fragilizado. Mantemos o portfólio alocado majoritariamente em papéis mais curtos, os quais continuam 
oferecendo retornos atraentes mesmo após o fechamento de spreads vivenciado nas últimas semanas. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/70cb7736-d6eb-4f1b-998b-2306c07dcc2d
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/39974106000121
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/70cb7736-d6eb-4f1b-998b-2306c07dcc2d
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Prosseguimos também aumentando a exposição a produtos estruturados como uma alternativa de 
diversificação e de extração de valor relativamente a ativos de crédito mais líquidos, como debêntures. 
 

Posicionamento Atual 
Compass XP Seg Prev FICFIM CP 
 
O posicionamento das carteiras segue inalterado em relação aos meses anteriores. Mantemos a parcela local 
do portfólio alocada majoritariamente em papéis mais curtos, os quais continuam oferecendo retornos 
atraentes. Prosseguimos também aumentando a exposição a produtos estruturados como uma alternativa 
de diversificação, como debêntures. No que concerne à parcela offshore do portfólio, corretamente 
reduzimos seu peso logo nos primeiros dias de janeiro, antecipando o deslocamento positivo da curva de 
juros nos EUA. Ao término de janeiro, a exposição aos ativos estava marginalmente abaixo de 30%. Notamos 
que o mercado exagerou na desvalorização dos bonds latino-americanos, razão pela qual aumentamos a 
exposição a esses ativos, agora acima de 35% 
 

  

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/39974106000121
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DLM INVISTA 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

DLM Conservador Advisory Icatu 
Prev FIRF CP 

1.04% 2.81% 8.51% 5.38% 3.93% 0.57% -6.11% 13.2 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

DLM Conservador Advisory Icatu Prev FIRF CP 
 
O fundo apresentou um rendimento positivo de 1,04% no mês ou 112,33% do CDI, com destaque positivo 
para as letras financeiras, que rodaram a 144,53% CDI. O mercado continua comprador neste segmento, visto 
como defensivo no cenário de aumento da taxa de juros.  As debentures tiveram performance de 126,90% 
CDI, superior ao carrego do fundo graças ao fechamento de alguns spreads. O principal destaque foi o 
fechamento de Smartfit (SMFT16), que saiu de lockup no mês de março. O fundo segue com uma carteira de 
crédito com nível de carrego em patamar bastante atrativo (CDI + 1,56% para um duration 2,7 anos), criando 
boas perspectivas para os resultados futuros. 
 

Posicionamento Atual 
DLM Conservador Advisory Icatu Prev FIRF CP 
 
Mantemos a alocação em ativos de alta qualidade de crédito (98,50% da carteira de crédito é composta por 
ativos com rating igual ou superior a AA-), com foco no retorno de longo prazo. 
 

  

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/30068728000116
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/30068728000116
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DAYCOVAL 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Daycoval Classic FIRF Crédito Privado 1.09% 2.84% 9.05% 6.08% 5.19% 0.47% -2.54% 1078.38 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Daycoval Classic FIRF Crédito Privado 
 
Neste mês o fundo mais uma vez apresentou rentabilidade diferenciada. Mesmo com a retomada das ofertas 
de novas operações de credito, a continuidade do ingresso de recursos de investidores nos fundos de credito 
levaram a uma procura maior por titulos no mercado secundario . Asssim, o mercado ficou mais demandado, 
principalmente em emissores que devem passar bem por esse momento, favorecendo a carteira do fundo 
que é composta principalmente por operações de empresas e bancos com balanço forte. As operações em % 
do CDI ainda tiveram valorização por conta do nivel alto das taxas futuras de juros, também impactando 
positivamente o fundo. As incertezas  ao quadro fiscal e a elevação da inflação continuam causando 
volatilidade nas taxas de juros futuros. Acreditamos  na capacidade do Banco Central em ancorar as 
expectativas inflacionarias para os proximos anos mesmo diante das indefinições politicas com a 
proximidade das eleições presidenciais e eventuais pressões para mais gastos fiscais. Continuamos com a 
estratégia de preservar a liquidez alocando principalmente em ativos bem negociados, mantendo a relação 
risco retorno bem atrativa. 
 

Posicionamento Atual 
Daycoval Classic FIRF Crédito Privado 
 
Alocação em operações de crédito situando-se na faixa de 72% do portfólio, sendo 34% em debentures, 9% 
em FIDCs e o restante em LFs e CDBs, e uma posição confortável em títulos públicos e privados com liquidez 
diária. O retorno positivo de algumas  operações  compensou a volatilidade, que deve perdurar no curto 
prazo. O portfolio do fundo está bem balanceado, adequado para esse momento econômico que estamos. 
Além disso, a carteira é bastante diluída e atende aos nossos critérios de liquidez.  A estrategia tem sido de 
alongar em operações que tem premio relevante em relação a curva de juros e para prazos mais curtos 
temos optado por investir em titulos indexados ao %CDI, vendendo aqueles com retornos muito baixos em 
relação aos juros atuais. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/ba59985e-e21a-4901-8ebf-5f007288930c
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/ba59985e-e21a-4901-8ebf-5f007288930c
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EMPÍRICA 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Empirica Lotus FIC FIM CP 1.07% 2.94% 8.83% 6.39% 6.87% 0.19% - 572.79 

Empírica Lótus IPCA FIC FIM CP 1.22% 3.49% 13.5% 11.63% 11.19% 0.24% -0.03% 1285.48 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Empirica Lotus FIC FIM CP 
 
A performance do mês é explicada pela reciclagem da carteira, proveniente de amortizações e da entrada de 
novos recursos de investidores. No mês reduzimos nossa posição em caixa de aproximadamente 27% para 
23% do patrimônio líquido (PL) do fundo, o que nos favorece em relação ao carrego do Fundo. Realizamos 
alocações adicionais no FIDC Debêntures e no Empírica Pagaya Consumer Lending, fundo que investe no 
mercado americano de empréstimos pessoais. 
 

Atribuição de performance 

Empírica Lótus IPCA FIC FIM CP 
 
No mês de março o Empírica Lótus IPCA rentabilizou expressivos 1,22%, ou IPCA + 7,97% a.a. Vale ressaltar 
que a rentabilidade-alvo do Fundo é de IPCA + 8% a.a. Essa alta de rentabilidade foi consequência de dois 
fatores: (i) nossa estratégia de aumentar a exposição do fundo a cotas atreladas ao CDI; e (ii) queda do caixa 
do Fundo, que passou de 23,82% para 19,93% do patrimônio líquido (PL) em março, por estarmos alocando 
esse capital em novos ativos.  
 

Posicionamento Atual 
Empirica Lotus FIC FIM CP 
 
Em relação ao cenário desafiador de 2022, em que pairam muitas incertezas em relação à inflação e até onde 
vai o aumento da taxa Selic, estamos confortáveis com nosso posicionamento majoritário em cotas 
atreladas ao CDI e em uma pequena parcela em cotas atreladas ao IPCA (aproximadamente 5% do PL). A 
inadimplência dos FIDCs está em um nível adequado, e vale ressaltar que a nossa carteira é composta 
majoritariamente por cotas sênior e mezanino, e não investimos em cotas júnior, que sofrem mais 
diretamente os impactos de um eventual default dos tomadores de crédito. Vale comentar que o Fundo 
navegou por 2020 e 2021, anos em que as adversidades eram muito maiores do que o cenário atual, sem 
entregar nenhuma cota negativa. 
 

Posicionamento Atual 
Empírica Lótus IPCA FIC FIM CP 
 
No mês de abril não devemos ter grandes alterações no posicionamento do Fundo. O portfólio possui uma 
posição de aproximadamente 25% do PL alocado em cotas atreladas ao CDI que foi montada justamente 
visando aproveitar o aumento da Selic sinalizado pelo Banco Central, protegendo-nos de uma possível queda 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/99e01e22-5fed-46e7-8ab6-934455d81cc9
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/27ba46b2-18b8-4ca9-a1ba-e7e31fdb183e
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/99e01e22-5fed-46e7-8ab6-934455d81cc9
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/27ba46b2-18b8-4ca9-a1ba-e7e31fdb183e
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do IPCA. Com isso, estamos confortáveis com o posicionamento do Fundo diante do cenário desafiador de 
2022, em que pairam muitas incertezas em relação à inflação e até onde vai o aumento da taxa Selic. 
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GAMA 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Mag TOP FIC FIRF CP LP 1.12% 2.71% 10.02% 7.08% 5.06% 0.6% -8.59% 159.83 

Mag Top Plus FIC FIRF CP LP 1.02% 2.74% 10.4% 8.12% - 0.52% -7.01% 23.7 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Mag TOP FIC FIRF CP LP 
 
Os spreads de crédito permaneceram comportados encerrando o mês de março praticamente no mesmo 
nível de fevereiro. Apesar da elevação nas taxas de juros, que aumenta o custo de captação para as 
empresas, e a proximidade com as eleições, que historicamente reduz o apetite das mesmas, dada a 
incerteza do pleito, no mês de março, tivemos mais de R$ 24 bilhões emitidos em debêntures, totalizando R$ 
49 bilhões no ano, volume este, 63% superior ao emitido no 1T21. Consequentemente, março foi um mês em 
que o secundário também se destacou não só em volume, mas no número de negócios. Nesse contexto, 
realizamos operações pontuais no secundário e no primário, aumentando a alocação total do portfólio tanto 
em bancos, como em emissores corporativos, mas mantendo a relação risco x retorno da carteira. Seguimos 
bem satisfeitos com a composição do portfólio que apresenta um nível de carrego bastante adequado a sua 
duration. Por fim, destacamos que encerrada a safra de balanços, seguimos confortáveis com os nomes que 
compões a carteira do fundo, considerando como baixo, o nível de risco de crédito do portfólio. 
 

Atribuição de performance 

Mag Top Plus FIC FIRF CP LP 
 
Os spreads de crédito permaneceram comportados encerrando o mês de março praticamente no mesmo 
nível de fevereiro. Apesar da elevação nas taxas de juros, que aumenta o custo de captação para as 
empresas, e a proximidade com as eleições, que historicamente reduz o apetite das mesmas, dada a 
incerteza do pleito, no mês de março, tivemos mais de R$ 24 bilhões emitidos em debêntures, totalizando R$ 
49 bilhões no ano, volume este, 63% superior ao emitido no 1T21. Consequentemente, março foi um mês em 
que o secundário também se destacou não só em volume, mas no número de negócios. Nesse contexto, 
aproveitamos as emissões no primário aumentando a alocação total do portfólio em bancos, mas mantendo 
a relação risco x retorno da carteira. Seguimos bem satisfeitos com a composição do portfólio que apresenta 
um nível de carrego bastante adequado a sua duration. Por fim, destacamos que encerrada a safra de 
balanços, seguimos confortáveis com os nomes que compões a carteira do fundo, considerando como baixo, 
o nível de risco de crédito do portfólio. 
 

Posicionamento Atual 
Mag TOP FIC FIRF CP LP 
 
O portfólio do fundo segue posicionado de forma a capturar os prêmios do mercado de crédito de forma 
eficiente, com alocação majoritária em debêntures. O comportamento recente do mercado indica uma 
renovação da demanda pelos ativos de crédito privado. Ainda assim, acreditamos que o nível dos spreads se 
encontra muito próximo ao de equilíbrio. Seguimos com nossa posição de caixa para aproveitar 
oportunidades no mercado primário. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/936de94f-03a5-4e62-8105-51d61c9ceef0
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/1fcf2ae6-07d2-4fab-b0fc-342c3ad28b32
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/936de94f-03a5-4e62-8105-51d61c9ceef0
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Posicionamento Atual 
Mag Top Plus FIC FIRF CP LP 
 
O portfólio do fundo segue posicionado de forma a capturar os prêmios do mercado de crédito de forma 
eficiente, com alocação majoritária em debêntures. O comportamento recente do mercado indica uma 
renovação da demanda pelos ativos de crédito privado. Ainda assim, acreditamos que o nível dos spreads se 
encontra muito próximo ao de equilíbrio. Seguimos buscando novas oportunidades de crédito com yield 
adequado ao portfólio, mas sem renunciar à qualidade de crédito exigida dos nossos emissores. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/1fcf2ae6-07d2-4fab-b0fc-342c3ad28b32
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GAUSS 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Gauss Income FIC FIRF CP 1.0% 2.69% 6.76% 4.14% 3.09% 1.16% -5.94% 58.06 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Gauss Income FIC FIRF CP 
 
Em março o Gauss Income ("Fundo") registrou ganho de 1% (108,36% do CDI), consolidando no ano 2,69% 
(111,09% do CDI). 
Em nossa opinião o ambiente global se tornou mais benéfico durante o mês. Apesar de não termos 
alcançado um cessar fogo na guerra da Ucrânia, vemos que as evoluções têm sido positivas, evitando uma 
escalada ainda maior do conflito. Com esse pano de fundo, o ambiente no Brasil seguiu a boa sequência de 
início de ano, com o fim do período de resultados do ano de 2021 destacando as boas condições financeiras 
das empresas. Por fim, vale destacar a confirmação do bom dividendo semestral da debenture participativa 
da Vale (CVRDA6), nos remunerando com um cupom semestral de mais de 5% do valor do ativo. 
 

Posicionamento Atual 
Gauss Income FIC FIRF CP 
 
Elevamos a nossa alocação em ativos de crédito por entender que os bons resultados das companhias, junto 
com o ambiente mais favorável de juros, são benéficos para a alocação mantendo a concentração em ativos 
AAA. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/21a756e2-717c-46cb-b9bd-758d62d4a8eb
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/21a756e2-717c-46cb-b9bd-758d62d4a8eb
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IBIUNA 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Ibiuna Credit FIC FIM 1.09% 2.53% 9.02% - - 0.4% -0.09% 1151.96 

Ibiuna Total Credit FIC FIM CP 1.15% 2.47% - - - - -0.19% 142.24 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Ibiuna Credit FIC FIM 
 
As posições locais seguiram com maior relevância, com destaque para os setores de consumo, utilidade 
pública e infraestrutura.  
A volatilidade elevada observada nos últimos dias de fevereiro permaneceu ao longo das primeiras semanas 
de março. Os vetores dessas incertezas continuaram os mesmos: uma grande dúvida acerca da magnitude 
do aperto monetário de vários bancos centrais e os impactos da guerra na Ucrânia nas principais economias 
do mundo. No Brasil, os impactos nos preços foram alheios ao sentimento externo descrito acima e ao 
cenário político eleitoral com ações populistas e intervencionistas do incumbente, seja através de redução de 
imposto ou influência na Petrobras. Após divulgação de resultados do ano fechado de 2021, alguns papéis 
locais apresentaram ajuste de preço no mercado secundário de forma idiossincrática para refletir a 
deterioração de seus balanços. Nos agrada ver que os preços estão refletindo os ajustes ao risco de crédito 
das empresas e não só o apetite de alocação pelo fluxo para fundos de renda fixa. Isso dito, apenas a minoria 
das debêntures em CDI+ tiveram abertura do spread e temos visto um mercado bem comprador 
 

Atribuição de performance 

Ibiuna Total Credit FIC FIM CP 
 
As posições locais seguiram com maior relevância, com destaque para os setores financeiro, transporte e 
logística e utilidade pública.  
A volatilidade elevada observada nos últimos dias de fevereiro permaneceu ao longo das primeiras semanas 
de março. Os vetores dessas incertezas continuaram os mesmos: uma grande dúvida acerca da magnitude 
do aperto monetário de vários bancos centrais e os impactos da guerra na Ucrânia nas principais economias 
do mundo. No Brasil, os impactos nos preços foram alheios ao sentimento externo descrito acima e ao 
cenário político eleitoral com ações populistas e intervencionistas do incumbente, seja através de redução de 
imposto ou influência na Petrobras. Após divulgação de resultados do ano fechado de 2021, alguns papéis 
locais apresentaram ajuste de preço no mercado secundário de forma idiossincrática para refletir a 
deterioração de seus balanços. Nos agrada ver que os preços estão refletindo os ajustes ao risco de crédito 
das empresas e não só o apetite de alocação pelo fluxo para fundos de renda fixa. Isso dito, apenas a minoria 
das debêntures em CDI+ tiveram abertura do spread e temos visto um mercado bem comprador.  
 

Posicionamento Atual 
Ibiuna Credit FIC FIM // Ibiuna Total Credit FIC FIM CP 
 
Na frente local, estamos otimistas com cases da nossa carteira em que vemos espaço para ganho de capital 
e temos aumentado nossa exposição em outros nomes mid-yield. Nos casos estruturados, o aumento 
significativo do CDI tem pressionado o custo das operações e já começamos a ver necessidade de aportes 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/15265f7e-d6fc-49b3-a6af-0b7acb1004bb
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/627d4ccc-5815-47ae-8908-859b78907469
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/15265f7e-d6fc-49b3-a6af-0b7acb1004bb
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/627d4ccc-5815-47ae-8908-859b78907469
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nas subordinadas para recompor a cobertura aprovada no início das operações. Apesar da boa performance 
dos mercados de crédito corporativo em dólar nas últimas semanas do mês, ainda vemos valor nessas 
posições e devemos mantê-las pelo menos ao longo do início de abril. Reforçamos a preferência a bonds 
ligados a commodities e também aos mais curtos, menos expostos a duration. 
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ICATU VANGUARDA 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Icatu Seg FIC FI Inflação Curta 2.5% 3.53% 7.5% 7.43% 7.66% 2.72% -5.6% 784.26 

Icatu Vanguarda Absoluto FI Prev RF 
CP 

0.98% 2.72% 8.5% 7.21% 5.81% 0.37% -2.27% 1560.73 

Icatu Vanguarda Crédito Privado FIRF 
LP 

1.03% 2.72% 7.81% 6.4% 5.53% 0.21% -1.65% 1139.74 

Icatu Vanguarda FIC FI Inflação Curta 
Renda Fixa 

2.51% 3.59% 7.75% 7.63% 7.88% 2.71% -5.55% 210.95 

Icatu Vanguarda FIC FI Inflação Longa 
Renda Fixa 

3.46% 1.67% -0.63% 5.03% 5.76% 8.79% -18.82% 133.39 

Icatu Vanguarda Fic de FI RF Inflação 
Longa Prev 

3.36% 1.45% -1.28% 4.31% 5.02% 8.85% -18.9% 501.21 

Icatu Vanguarda Incentivado em 
Infraestrutura FIRF 

2.3% 4.22% 10.63% 12.6% - 3.28% -4.47% 130.34 

Icatu Vanguarda Pré-Fixado FIRF LP 1.23% 0.25% -2.2% -0.94% 4.03% 8.19% -16.3% 128.72 

Icatu Vanguarda Pós-Fixado FIRF Prev 0.92% 2.48% 6.24% - - 0.18% -0.82% 38.85 

IMA-B 3.07% 2.87% 4.5% 7.43% 7.98% 5.55% -12.68% - 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Icatu Seg FIC FI Inflação Curta // Icatu Vanguarda FIC FI Inflação Curta Renda Fixa // Icatu Vanguarda FIC FI 
Inflação Longa Renda Fixa // Icatu Vanguarda Fic de FI RF Inflação Longa Prev // Icatu Vanguarda Pré-Fixado 
FIRF LP // Icatu Vanguarda Pós-Fixado FIRF Prev 
 
O mês de março mostrou continuidade da ofensiva russa à Ucrânia com ampliação das sanções econômicas 
de diversos países à Rússia. Houve volatilidade resultante das diversas tentativas de algum cessar-fogo ao 
longo do mês, sem sucesso. As pressões inflacionárias seguem crescendo, conforme aumentam as tensões, 
e os efeitos secundários negativos já são refletidos em alguns indicadores qualitativos globais de atividade 
econômica. Com a ameaça inflacionária, o Fed manteve discurso mais duro, aumentando as apostas de altas 
de juros de 50bps. O movimento de aperto da política monetária amplia a discussão sobre os riscos de uma 
recessão. O Banco Central do Brasil, no outro sentido, trouxe em março a intenção de finalizar o ciclo de alta 
de juros em 12,75%, apesar de indicar nova alta de 100bps da Selic na próxima reunião do Copom. O 
ambiente fiscal continua arriscado, com aumento dos pleitos por reajuste ao funcionalismo público e pressão 
política sobre a Petrobras. 
 

Atribuição de performance 

Icatu Vanguarda Absoluto FI Prev RF CP 
 
No mês de março o IV Absoluto FIE rendeu 0,98%, contra 0,92% do CDI. Nos últimos 12 meses, o fundo 
acumula retorno de 8,50%, contra 6,41% do CDI. 
Na esteira do fluxo de captação pelos fundos de crédito, que apresentaram aumento de patrimônio superior a 
50% nos últimos 12 meses, março foi mais um mês de compressão dos spreads de crédito na carteira. 
 

Atribuição de performance 

Icatu Vanguarda Crédito Privado FIRF LP 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/12823627000121
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/51144b87-1f08-453d-b8a4-8b0d2aba9cc2
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c48d1383-5199-4694-9d37-0780fda68bfb
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c48d1383-5199-4694-9d37-0780fda68bfb
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/4228716000100
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/2cbcef1c-82a7-47f6-aa63-ce78f5333765
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/2cbcef1c-82a7-47f6-aa63-ce78f5333765
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/33520901000163
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/21494444000109
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/3388e380-26d5-41a4-9d99-0f5f9f3d4b41
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No mês de março o IV Crédito Privado FIRF LP rendeu 0,84%, contra 0,92% do CDI. Nos últimos 12 meses, o 
fundo acumula retorno de 7,81%, contra 6,41% do CDI. 
 

Atribuição de performance 

Icatu Vanguarda Incentivado em Infraestrutura FIRF 
 
No mês de março, o IV Infraestrutura rendeu 2,30%. Nos últimos 12 meses, o fundo acumula retorno de 
10,63%, contra 10,93% do IPCA. Cabe destacar que os rendimentos do produto são isentos de imposto de 
renda para pessoas físicas. 
O portfólio de crédito privado é composto por 52 ativos de 41 emissores diferentes, cuja exposição média 
representa 2,27% do patrimônio. Ao longo do mês, o fundo adquiriu debêntures de GBS Participações, holding 
controlada pela Sterlite e que possui três projetos de Transmissão de Energia no Brasil.  
 

Posicionamento Atual 
Icatu Seg FIC FI Inflação Curta // Icatu Vanguarda FIC FI Inflação Curta Renda Fixa 
 
O fundo encerrou o mês de março com yield real médio de 5,45% e duration de 1,95 anos. A contribuição do 
IPCA para a rentabilidade das NTN-Bs foi de 1,21% no mês e 2,65% no ano. 
 

Posicionamento Atual 
Icatu Vanguarda Absoluto FI Prev RF CP 
 
Ao longo do mês, o fundo comprou via mercado primário cinco novas Letras Financeiras e três Debêntures, 
com spread médio de crédito de 1,18% acima do CDI e duration de 2,89 anos. 
A carteira de crédito, que representa 76% do patrimônio do fundo, possui um spread de 1,90% acima do CDI e 
duration de 2,85 anos. 
 

Posicionamento Atual 
Icatu Vanguarda Crédito Privado FIRF LP 
 
Diante do contínuo fluxo de captação dos fundos de crédito privado, tivemos mais um mês de compressão 
dos spreads da carteira de crédito, que fechou o mês com spread médio de 1,56% acima do CDI e duration de 
2,15 anos. Esta carteira, que representa 79% do patrimônio do fundo, é representada por 182 ativos de 117 
diferentes emissores, cuja exposição média representa 0,68% do patrimônio. 
 

Posicionamento Atual 
Icatu Vanguarda FIC FI Inflação Longa Renda Fixa // Icatu Vanguarda Fic de FI RF Inflação Longa Prev 
 
O fundo encerrou o mês de março com yield real médio de 5,55% e duration de 11,04 anos. A contribuição do 
IPCA para a rentabilidade das NTN-Bs foi de 1,21% no mês e 2,65% no ano. 
 

Posicionamento Atual 
Icatu Vanguarda Incentivado em Infraestrutura FIRF 
 
Em relação à parcela de risco de mercado, março foi um mês de forte abertura de juros até a primeira metade 
do mês. Na segunda quinzena, houve reversão de grande parte desse movimento, principalmente em função 
da sinalização do BCB de que pretende finalizar o ciclo de alta da Selic em 12.75%, abaixo das expectativas da 
curva futura. Em relação às implícitas - diferença entre juros nominais e reais -, estas seguiram pressionadas 
por conta dos impactos inflacionários da guerra entre Rússia e Ucrânia, além dos efeitos remanescentes da 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/455aa587-46f4-4f8f-b6fe-b6d671c7f6dc
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/12823627000121
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/51144b87-1f08-453d-b8a4-8b0d2aba9cc2
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/21494444000109
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/3388e380-26d5-41a4-9d99-0f5f9f3d4b41
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c48d1383-5199-4694-9d37-0780fda68bfb
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/4228716000100
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/455aa587-46f4-4f8f-b6fe-b6d671c7f6dc
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pandemia. Com isso, mantivemos posição comprada em inflação implícita de médio prazo e indexação do 
fundo próxima de 100% ao IPCA. Por fim, devido à alta volatilidade do mês, fomos bastante ativos na gestão 
de duration do fundo, que finalizou o mês em 2.86 anos. 
 

Posicionamento Atual 
Icatu Vanguarda Pré-Fixado FIRF LP 
 
O fundo encerrou o mês de março com duration de 3,82 anos e yield médio de 11,56 % a.a., enquanto a meta 
da taxa Selic, fixada pelo Comitê de Política Monetária (COPOM), encerrou o mês em 11,75% a.a. 
 

Posicionamento Atual 
Icatu Vanguarda Pós-Fixado FIRF Prev 
 
Fundo de baixíssima volatilidade que investe em LFT's. O fundo é adequado para clientes com perfil 
extremamente conservador, ou que tenham interesse em preservar o capital em momentos de incertezas 
econômicas. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/2cbcef1c-82a7-47f6-aa63-ce78f5333765
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/33520901000163
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IRIDIUM 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Iridium Apollo Advisory XP Seg FIC 
FIRF CP 

1.03% 2.83% 8.3% 7.04% - 0.26% -1.95% 264.34 

Iridium Apollo FIRF Crédito Privado 
Longo Prazo 

1.1% 2.94% 9.01% 5.43% 4.4% 0.42% -5.32% 1122.05 

Iridium Pioneer FI-Infra Incentivado 
RF 

1.54% 3.2% 10.9% 7.41% 5.22% 0.79% -3.61% 114.79 

Iridium Titan Advisory FIC FI RF CP 1.22% 3.09% 9.1% 6.46% - 0.38% -2.62% 62.3 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Iridium Apollo Advisory XP Seg FIC FIRF CP 
 
No mês de março, o fundo obteve um retorno de +1,04% (112,40% do CDI), ficando acima do benchmark e do 
seu objetivo de desempenho. No ano, o fundo apresenta uma rentabilidade de +2,84% (117,04% do CDI). A 
carteira como um todo apresentou um bom desempenho, sem grandes destaques individuais. O mercado de 
crédito privado high grade se mostra bastante aquecido e temos continuado a presenciar uma redução nos 
spreads de crédito, o que faz com que o fundo apresente um desempenho melhor que o seu carrego. Segue a 
atribuição de performance: Títulos Públicos: +0,49%; Debêntures: +0,38%; FIDCs: +0,02%; Títulos Bancários: 
+0,21%; Outros Ativos: 0,00%; Hedge: 0,00%; e Custos: -0,07%. 
 

Atribuição de performance 

Iridium Apollo FIRF Crédito Privado Longo Prazo 
 
No mês de março, o fundo obteve um retorno de +1,10% (119,04% do CDI), ficando acima do benchmark e do 
seu objetivo de desempenho. No ano, o fundo apresenta uma rentabilidade de +2,94% (121,09% do CDI). A 
carteira como um todo apresentou um bom desempenho, sem grandes destaques individuais. O mercado de 
crédito privado high grade se mostra bastante aquecido e temos continuado a presenciar uma redução nos 
spreads de crédito, o que faz com que o fundo apresente um desempenho melhor que o seu carrego. Segue a 
atribuição de performance: Títulos Públicos: +0,43%; Debêntures: +0,41%; FIDCs: +0,11%; Títulos Bancários: 
+0,28%; Outros Ativos: +0,01%; Hedge: 0,00%; e Custos: -0,14%. 
 

Atribuição de performance 

Iridium Pioneer FI-Infra Incentivado RF 
 
No mês de março, o fundo obteve um retorno de +1,54% (166,98% do CDI), líquido de imposto para 
investidores PF, ficando acima do benchmark e do seu objetivo de desempenho. No ano, o fundo apresenta 
uma rentabilidade de +3,20% (132,12% do CDI), também líquida de IR. O fundo apresentou um bom 
desempenho no qual conseguimos aproveitar o movimento de fechamento das NTN-Bs. Nos últimos meses 
após a abertura da curva das NTN-Bs, optamos por reduzir o nível de hedge para patamares próximos a 50% 
da exposição (limite mín.), de forma a aproveitar um eventual fechamento de taxas e proteger da abertura de 
spread que poderia acontecer caso a curva fechasse. O mês de março foi um bom exemplo desse fenômeno, 
já que: i) se tivéssemos mantido um patamar de hedge de 90%, o fundo teria obtido um retorno abaixo do CDI; 
e ii) na amostra que temos de debentures precificadas pela ANBIMA, apesar de notarmos que o nível das 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/32849785000168
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/6412c1c2-709f-45df-81bb-47740bc7e0d1
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/2c5ec02e-7676-4c4c-9f40-1493c2c6dac4
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NTN-Bs médias reduziu em 0,41p.p., as taxas reduziram em apenas 0,32p.p. - ou seja, o spread de crédito 
médio aumentou em 0,09p.p. Segue a atribuição: Tít. Púb.: +0,06%; Deb. Lei 12.431: +2,70%; Outras Deb.: 
0,00%; Tít. Banc.: 0,00%; Outros: 0,00%; Hedge: -1,00%; e Custos: -0,22%. 
 

Atribuição de performance 

Iridium Titan Advisory FIC FI RF CP 
 
No mês de março, o fundo obteve um retorno de +1,22% (132,26% do CDI), ficando acima do benchmark e do 
seu objetivo de desempenho. No ano, o fundo apresenta uma rentabilidade de +3,09% (127,25% do CDI). O 
fundo apresentou um bom desempenho, mas sem grandes destaques individuais. O mercado de ativos de 
crédito privado segue bastante aquecido e temos continuado a presenciar uma redução nos spreads de 
crédito, o que faz com que o fundo obtenha um desempenho melhor que o seu carrego. Segue a atribuição de 
performance: Títulos Públicos: +0,21%; Debêntures: +0,69%; FIDCs: +0,17%; Títulos Bancários: +0,22%; Outros 
Ativos: +0,07%; Hedge: 0,00%; e Custos: -0,13%. 
 

Posicionamento Atual 
Iridium Apollo Advisory XP Seg FIC FIRF CP 
 
Apesar do movimento de fechamento de spreads de crédito, conseguimos fazer algumas alocações com 
níveis de taxa vis-a-vis prazo e risco bastante interessantes para o perfil conservador do fundo. Além disso, 
mantemos a estratégia de manter uma posição robusta de caixa, o que nos dá conforto para pagar eventuais 
fluxos maiores de resgate, bem como aproveitar eventuais oportunidades de compra ativos que possam 
aparecer. Carrego atual do fundo: CDI + 0,33%a.a. (103,29% do CDI). Duration da carteira de crédito: 2,11 
anos. 
 

Posicionamento Atual 
Iridium Apollo FIRF Crédito Privado Longo Prazo 
 
Apesar do movimento de fechamento de spreads de crédito, conseguimos fazer algumas alocações com 
níveis de taxa vis-a-vis prazo e risco bastante interessantes para o perfil conservador do fundo. Além disso, 
mantemos a estratégia de manter uma posição robusta de caixa, o que nos dá conforto para pagar eventuais 
fluxos maiores de resgate, bem como aproveitar eventuais oportunidades de compra ativos que possam 
aparecer. Carrego atual do fundo: CDI + 0,88%a.a. (108,69% do CDI). Duration da carteira de crédito: 2,35 
anos. 
 

Posicionamento Atual 
Iridium Pioneer FI-Infra Incentivado RF 
 
No mês, o destaque foi a alocação na debenture da GBS Participações (grupo Sterlite), uma holding de 3 
linhas de transmissão a um spread de 140p.p. acima da NTN-B de referência. Terminamos o mês com uma 
posição de caixa bem baixa (4,49% do PL), mas isso se deve a um vencimento relevante que teremos no dia 
15/04, que a valores do fechamento do mês elevaria o caixa para próximo de 10% do PL. Carrego atual do 
fundo: CDI + 3,83%a.a. (137,11% do CDI). Duration da carteira de crédito: 3,31 anos. 
 

Posicionamento Atual 
Iridium Titan Advisory FIC FI RF CP 
 
Apesar do cenário de fechamento de spreads, conseguimos achar boas oportunidades de alocação, como 
algumas Letras Financeiras Subordinadas. Apesar do fato de que o mandato do Iridium Titan permite a 
possibilidade de alocação em ativos de maior risco, essas LFS alocadas tem rating internacional acima de 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/81097619-1d04-4743-a656-9289728b26ac
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/32849785000168
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/6412c1c2-709f-45df-81bb-47740bc7e0d1
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/2c5ec02e-7676-4c4c-9f40-1493c2c6dac4
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/81097619-1d04-4743-a656-9289728b26ac
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AA-, o que melhora a qualidade de crédito da carteira. Adicionalmente, por ora mantemos um patamar de 
caixa no limite superior do objetivo (19,95% do PL), o que nos permite aproveitar boas oportunidades de 
compra sem a necessidade de eventualmente ter que vender algum ativo, que gostamos ou que possa 
acarretar em alguma leve penalidade caso seja necessário fazer liquidez. Carrego atual do fundo: CDI + 
2,05%a.a. (120,10% do CDI). Duration da carteira de crédito: 2,24 anos. 
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JGP 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

JGP Corporate FIC FIRF CP LP - Feeder 
III 

1.1% 2.86% 8.69% 8.0% 5.42% 0.21% -7.18% 155.23 

JGP Crédito Advisory FIM CP 1.16% 2.63% 8.84% 9.07% 4.91% 0.4% -10.78% 275.45 

JGP Crédito Prev Advisory XP Seg FIC 
RF CP 

1.1% 2.53% 7.81% 7.24% - 0.34% -6.26% 516.11 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

JGP Corporate FIC FIRF CP LP - Feeder III 
 
O JGP Corporate registrou, em março, retorno líquido equivalente a 1,10%. O fundo foi impactado 
positivamente no mês pelos ganhos de marcação a mercado da debênture de Klabin - KLBNA2 (contribuição 
efetiva 0,03%) e da letra financeira de Bradesco 2031 (contribuição efetiva 0,04%).  
 

Atribuição de performance 

JGP Crédito Advisory FIM CP 
 
O JGP Crédito Advisory registrou, em março, retorno líquido equivalente a 1,16%. O fundo foi impactado 
positivamente no mês pelos ganhos de marcação a mercado de CRA de FS Bioenergia (contribuição efetiva 
0,03%) e da letra financeira de Bradesco 2031 (contribuição efetiva 0,08%). O fundo foi impactado 
negativamente no mês pelas perdas de marcação a mercado do bond de Oi 2025 (contribuição efetiva -
0,04%) e do bond de Elektra 2028 (contribuição efetiva -0,01%) . 
 

Atribuição de performance 

JGP Crédito Prev Advisory XP Seg FIC RF CP 
 
O JGP Crédito Previdenciário registrou, em março, retorno líquido equivalente a 1,10%. O fundo foi impactado 
positivamente no mês pelos ganhos de marcação a mercado da letra financeira de Bradesco 2031 
(contribuição efetiva 0,07%) e do bond de Stone 2028 (contribuição efetiva 0,01%). O fundo foi impactado 
negativamente no mês pelas perdas de marcação a mercado do bond de Oi 2025 (contribuição efetiva -
0,03%) e do bond de Elektra 2028 (contribuição efetiva -0,01%) . 
 

Posicionamento Atual 
JGP Corporate FIC FIRF CP LP - Feeder III 
 
O fundo encerrou o mês com 96,15% de seu PL alocado, 176 ativos em carteira de 110 emissores distintos 
(incluindo emissores corporativos, financeiros e títulos estruturados), taxa de carrego da carteira (antes de 
custos) equivalente a CDI+2,43% e prazo médio de 3,2 anos. 
 

Posicionamento Atual 
JGP Crédito Advisory FIM CP 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d21c8c3d-67ef-42a0-b9e6-13d6fa127db4
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/0000c127-e68a-41bc-2c22-08d542f411ef
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/32319225000100
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d21c8c3d-67ef-42a0-b9e6-13d6fa127db4
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/0000c127-e68a-41bc-2c22-08d542f411ef
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O fundo encerrou o mês com 85,70% de seu PL alocado, 189 ativos em carteira de 134 emissores distintos 
(incluindo emissores corporativos, financeiros e títulos estruturados), taxa de carrego da carteira (antes de 
custos) equivalente a CDI+3,05% e prazo médio de 3,5 anos. 
 

Posicionamento Atual 
JGP Crédito Prev Advisory XP Seg FIC RF CP 
 
O fundo encerrou o mês com 81,57% de seu PL alocado, 182 ativos em carteira de 110 emissores distintos 
(incluindo emissores corporativos, financeiros e títulos estruturados), taxa de carrego da carteira (antes de 
custos) equivalente a CDI+2,37% e prazo médio de 3,5 anos. 
 

  

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/32319225000100
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JOURNEY 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Journey Capital Endurance Deb 
Incentivadas Juros Reais Advisory 
FICFI-Infra 

2.32% 2.91% 8.57% 12.17% - 3.34% -10.42% 26.41 

Journey Capital Endurance 
Debêntures Incentivadas FIRF CP 

1.64% 2.85% 8.05% 8.09% 4.28% 1.8% -6.12% 47.61 

Journey Capital Endurance Plus 
Advisory FIC FI-Infra RF LP 

2.11% 3.23% 8.5% 8.96% - 2.29% -4.69% 24.83 

IMA-B 3.07% 2.87% 4.5% 7.43% 7.98% 5.55% -12.68% - 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Journey Capital Endurance Deb Incentivadas Juros Reais Advisory FICFI-Infra 
 
O carry da carteira (inflação mais spread dos papéis) foi novamente a principal contribuição positiva para o 
retorno no mês, seguido pelo fechamento da curva de juros reais. Os spreads de crédito tiveram pequena 
abertura no mês, com leve retorno negativo.  Pequenos retornos negativos também foram causados por 
diferenças entre preço negociado e marcação a mercado de papéis (registrado como Trading) e posiçôes de 
hedge pontuais. O efeito de "basis" entre a carteira de papéis e os derivativos tiveram impacto neutro no mês. 
Entraram ou foram aumentadas posições de: Holding Araguaia, Eco 153, Comgás, Gasmig, Litoral Sul e TVV 
(Terminal Vila Velha).  Saíram ou foram reduzidas: CSN Mineração e Cemig. 
 

Atribuição de performance 

Journey Capital Endurance Debêntures Incentivadas FIRF CP 
 
O carry da carteira (inflação mais spread dos papéis) foi a principal contribuição positiva para o retorno no 
mês, seguida pelo fechamento da curva de juros reais.  A abertura dos spreads de crédito trouxe pequena 
contribuição negativa. Posições pontuais de hedge nos mercados futuros de DI tiveram efeito neutro. 
Entraram na carteira ou foram aumentadas posições de: Holding Araguaia, Eco 153, Comgás, Litoral Sul e 
TVV (Terminal Vila Velha).  Saíram ou foram reduzidas: CSN MIneração, Ecovias e Cemig. 
 

Atribuição de performance 

Journey Capital Endurance Plus Advisory FIC FI-Infra RF LP 
 
O carry da carteira (inflação mais spread dos papéis) foi mais uma vez a principal contribuição positiva para o 
retorno no mês, seguida pelo fechamento da curva de juros reais.  A  principal contribuição negativa veio da 
pequena abertura dos spreads de crédito.  Saíram ou foram reduzidas posições de: Holding Araguaia, Eco153, 
Comgas, Gasmig, Litoral Sul e TVV (Terminal Vila Velha).  Saíram ou foram reduzidas: CSN Mineração, Engie e 
Cemig. 
 

Posicionamento Atual 
Journey Capital Endurance Deb Incentivadas Juros Reais Advisory FICFI-Infra 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/9546fc68-2bb2-40b8-936a-d1c21211defb
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/8f2cdd4e-f721-44af-87aa-9c3ec28e72c8
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/6d8fe50e-1433-426a-9a14-80bdbce490a3
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/9546fc68-2bb2-40b8-936a-d1c21211defb
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O fundo permanece com estratégia de exposição ao IPCA para se beneficiar do carrego da inflação.  O 
duration da carteira de papéis é 3,9 anos, com spread médio de 40bp acima da NTN-B e taxa média de 5,61%.  
A carteira total, incluindo derivativos, tem duration de 4,2 anos, 63bp de spread acima da NTN-B e 5,77% de 
retorno acima do IPCA, para um nocional ajustado.  Seguimos reduzindo exposição a papéis com spreads de 
crédito injustificáveis e alongado nos vértices onde retornos e spreads justificam a exposição.  Zeramos 
exposições aos vértices Ago22 e Mai23 e seguimos expostos nos demais. Montamos posição pré-fixada no 
vértice Jul/23. Aumentamos exposição ao vértice Ago/26.  O fundo começa o mês com risco de PVBP 168% 
superior ao benchmark IMAB-5, mais 4,5% desse PVBP em exposição pré. 
 

Posicionamento Atual 
Journey Capital Endurance Debêntures Incentivadas FIRF CP 
 
O fundo manteve a estratégia de permanecer exposto ao IPCA, com hedge parcial para o CDI, beneficiando-se 
do alto carrego da inflação.  A carteira de papéis tem duration de 3,8 anos, spread médio de 46bp acima da 
NTN-B e taxa nominal média de 5,66% mais IPCA.  O duration total, incluindo derivativos, é de 5,5 anos, com 
spread medio de 196bp acima da NTN-B  e taxa nominal média de 7,07% mais IPCA, sobre um valor nocional 
ajustado.  A exposição à curva de juros pré-fixada está distribuída nos vértices Jul/22, Jul/23, Jul/24, Jan/25 
e Jan/26. A exposição à curva de juros reais está distribuída nos vértices Ago/24, Mai/25, Ago/26, Ago/28 e 
Ago/30. 
 

Posicionamento Atual 
Journey Capital Endurance Plus Advisory FIC FI-Infra RF LP 
 
O fundo manteve a estratégia de permanecer exposto ao IPCA, com hedge parcial para o CDI, beneficiando-se 
do alto carrego da inflação no mês.  A carteira de papéis tem duration de 3,6 anos, spread médio de 47bp 
acima da NTN-B e taxa nominal média de 5,67% mais IPCA.  O duration total, incluindo derivativos, é de 4,5 
anos, com spread medio de 105bp acima da NTN-B  e taxa nominal média de 6,16% mais IPCA, sobre um 
valor nocional ajustado.  A exposição à curva de juros pré-fixada está distribuída nos vértices Jul/24, Jan/25 e 
Jan/26. A exposição à curva de juros reais está distribuída nos vértices Ago/24, Mai/25, Ago/26, Ago/28 e 
Ago/30. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/8f2cdd4e-f721-44af-87aa-9c3ec28e72c8
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/6d8fe50e-1433-426a-9a14-80bdbce490a3
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LEGACY 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Legacy Capital Credit Advisory FIC FIM 
CP 

- - - - - - - - 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Legacy Capital Credit Advisory FIC FIM CP 
 
Março deu continuidade a temporada de resultados do 4T21, e assim como em fevereiro, avaliamos como 
positivo o desempenho das empresas que temos posição. 
O mês foi de forma geral positivo para o crédito local: ativos indexados ao CDI apresentaram fechamento de 
spreads, enquanto que os ativos indexados a IPCA foram beneficiadas pelo significativo fechamento da curva 
de juros. Apesar da elevada volatilidade dos mercados em geral, o mercado de crédito local segue calmo e 
bastante otimisita em relação a novas emissões (ofertas primárias), assim como para continuidade de fluxo 
de recursos na classe.  
Já no mercado de bonds, observamos melhora do mercado a partir da segunda quinzena do mês, com algum 
alívio do CDS (fechamento de aprox. 10 pontos) e dos ativos de créditos EMs. Contudo, o humor do mercado 
segue bastante volátil, na esteira da crise do conflito na Ucrânia e aperto monetário do FED. Uma vez que o 
fundo ainda não conta com posições em bonds offshore, vemos a queda de preço dos ativos como positiva, 
pois eleva a atratividade dos ativos (carrego mais elevado).  
 

Posicionamento Atual 
Legacy Capital Credit Advisory FIC FIM CP 
 
Fomos ativos no mercado secundário em março, executando 19 trades de compra e venda ao longo do mês, 
impulsionado pela saída de lock up de vários ativos e pela demanda latente por papéis, em especial aqueles 
atrelados em CDI. Em relação a parcela de ativos indexados a IPCA, o fundo segue protegido das 
movimentações da NTN-b (integralmente hedgiado). O carrego do fundo se encontra atualmente em 
CDI+2.02%. No fechamento do mês, o caixa do fundo compreendeu 19%, o que entendemos ser um nível 
adequado para aproveitar o pipeline de novas ofertas no início do ano. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/bb57dff3-662c-4bc0-b3d7-fa6795189bb8
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/bb57dff3-662c-4bc0-b3d7-fa6795189bb8
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MAPFRE INVESTIMENTOS 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Mapfre RF FI 1.14% 2.47% 6.04% 4.17% 4.29% 0.82% -1.05% 103.47 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Mapfre RF FI 
 
Em que pesem as possíveis renúncias de tributos por parte do governo, a ação firme do Banco Central, 
sinalizando fim de ciclo de aperto, a maior acomodação das commodities e a melhora do ambiente para 
mercados emergentes reduziram as pressões sobre a curva de juros verificadas na primeira metade do mês, 
com esta devolvendo prêmios ligeiramente frente ao fechamento do mês anterior. Apesar da pequena 
variação na curva de juros, seu formato ficou mais ‘flat’ (vértices curtos subindo e longos caindo), ao mesmo 
tempo que a inflação implícita subiu no mês por conta das pressões na inflação corrente. Isto por sua vez 
favoreceu as NTN-Bs médias/longas que fecharam aproximadamente 30bps, gerando uma performance em 
linha com o benchmark. 
 

Posicionamento Atual 
Mapfre RF FI 
 
Principal posição segue sendo em NTN-Bs e temos ainda uma posição comprada em inclinação de inflação 
implícita. Com relação à credíto privado, temos aproximadamente 48% do portfolio em ativos bancários, 
sendo sua grande maioria composta de DPGEs. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/ce422e61-05ed-42d6-bf63-f3afe76b0ce1
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/ce422e61-05ed-42d6-bf63-f3afe76b0ce1
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MONGERAL AEGON 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Mongeral Aegon Crédito Privado 
FIRF LP 

1.0% 2.71% 8.26% 6.14% 4.3% 0.23% -5.2% 793.93 

Mongeral Aegon Prev XP Seg Adv. 
FIRF CP 

1.17% 2.74% 7.21% 5.5% - 0.28% -0.94% 69.83 

Mongeral Aegon Renda Fixa Fundo 
de Investimento 

0.97% 2.52% 7.35% 4.78% 4.52% 0.28% -1.67% 437.68 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Mongeral Aegon Crédito Privado FIRF LP 
 
Os spreads de crédito permaneceram comportados encerrando o mês de março praticamente no mesmo 
nível de fevereiro. Apesar da elevação nas taxas de juros, que aumenta o custo de captação para as 
empresas, e a proximidade com as eleições, que historicamente reduz o apetite das mesmas, dada a 
incerteza do pleito, no mês de março, tivemos mais de R$ 24 bilhões emitidos em debêntures, totalizando R$ 
49 bilhões no ano, volume este, 63% superior ao emitido no 1T21. Consequentemente, março foi um mês em 
que o secundário também se destacou não só em volume, mas no número de negócios. Nesse contexto, 
realizamos algumas operações pontuais no secundário para trocar ativos, melhorando a relação risco x 
retorno da carteira e participamos de algumas emissões primárias. Estamos bem satisfeitos com a 
composição do portfólio que apresenta um nível de carrego bastante adequado a sua duration. Por fim, 
destacamos que encerrada a safra de balanços, seguimos confortáveis com os nomes que compões a 
carteira do fundo, considerando como muito baixo, o nível de risco de crédito do portfólio. 
 

Atribuição de performance 

Mongeral Aegon Prev XP Seg Adv. FIRF CP 
 
Apesar da inflação seguir em trajetória de alta, a sinalização do Copom de que ele não deve realizar um 
aperto monetário mais forte no curto prazo, pressionou a parte curta da curva de juros. Porém, aliado ao fluxo 
cambial positivo dada valorização das commodities, e o avanço nas negociações para um acordo entre 
Rússia e Ucrânia, os juros longos foram para níveis abaixo do fechamento de fevereiro. O fundo apresentou 
rentabilidade 1,1682% no mês de março, correspondente a 126,51% do CDI. As principais contribuições 
vieram das posições em Juros Reais, LFT e Crédito Corporativo. Além disso, operações em Juros Nominais 
geraram retorno positivo para o fundo.  
 

Atribuição de performance 

Mongeral Aegon Renda Fixa Fundo de Investimento 
 
Apesar da inflação seguir em trajetória de alta, a sinalização do Copom de que ele não deve realizar um 
aperto monetário mais forte no curto prazo, pressionou a parte curta da curva de juros. Porém, aliado ao fluxo 
cambial positivo dada valorização das commodities, e o avanço nas negociações para um acordo entre 
Rússia e Ucrânia, os juros longos foram para níveis abaixo do fechamento de fevereiro. O fundo apresentou 
rentabilidade 0,97% no mês de março, correspondente a 104,91% do CDI. As principais contribuições vieram 
das posições em Juros Reais, LFT e Crédito Corporativo.  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/bccb613e-77eb-4019-a426-d34d3717e0d8
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/32385140000111
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c3d87f71-284d-4696-9b11-b0fee506fad2
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Posicionamento Atual 
Mongeral Aegon Crédito Privado FIRF LP 
 
O fundo segue com sua carteira bem diversificada entre créditos bancários e corporativos de emissores high 
grade, com solidez e excelente capacidade de pagamento, se beneficiando do nível de carrego dos ativos 
com uma duration adequada. Nessa primeira classe, buscamos bancos com carteiras de clientes menos 
sensíveis, objetivando uma maior estabilidade para a carteira. Já nos corporativos, buscamos uma maior 
diversificação entre segmentos e emissores, com objetivo de não ficar com exposição relevante em nenhum 
setor. 
 

Posicionamento Atual 
Mongeral Aegon Prev XP Seg Adv. FIRF CP // Mongeral Aegon Renda Fixa Fundo de Investimento 
 
No book de Crédito, mantivemos a posição diversificada, especialmente entre os emissores high grade. Para 
compor o caixa do fundo, seguimos com as operações de financiamento à termo sem risco direcional e LFTs. 
No book de Renda Fixa, seguimos com posição na curva de Juros Nominal e alocação de curto prazo em 
Juros Reais. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/bccb613e-77eb-4019-a426-d34d3717e0d8
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/32385140000111
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c3d87f71-284d-4696-9b11-b0fee506fad2
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POLO 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Polo Crédito Corporativo Advisory 
FIRF CP LP 

1.11% 3.01% 8.76% 6.31% 5.77% 0.3% -2.27% 354.35 

Polo High Yield I FIC FIM CP 1.61% 3.92% 7.79% 8.46% 2.53% 2.16% -17.86% 28.53 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Polo Crédito Corporativo Advisory FIRF CP LP 
 
O Polo Crédito Corporativo Advisory teve um retorno de +1.10% no mês de março. O destaque foi a nossa 
alocação em Debêntures, com ganhos em praticamente todas as nossas posições, com Oceanpact, Positivo 
e Maestro sendo as maiores contribuições. 
 

Atribuição de performance 

Polo High Yield I FIC FIM CP 
 
O Fundo fechou o mês de março com uma rentabilidade de +1,61%. As contribuições positivas foram 
referentes as nossas posições em Bonds e Debêntures. Em Bonds os principais nomes foram YPF e Pampa. 
Em debêntures os destaques se encontram em Oceanpact, Meal e Provi.  
 

Posicionamento Atual 
Polo Crédito Corporativo Advisory FIRF CP LP 
 
Neste mês a alocação no fundo encontra-se com 66% em debêntures, 22% em caixa, 6% em FIDC e 6% em 
outros instrumentos de crédito como: letra financeira, NP, Carteira de recebíveis. O carrego do fundo 
encontra-se em CDI + 2,75% e o duration em 2,35 anos. 
 

Posicionamento Atual 
Polo High Yield I FIC FIM CP 
 
O Polo High Yield, finalizou o mês com 42% alocado em debentures, 34% em Bonds, 5% em FIDC e 20% em 
caixa.  
O carrego do fundo encontra-se em CDI + 4,90% e o duration em 1,7 anos. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/42c5d1ff-6fb5-46fe-9c05-8ee164a1ebfd
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/6c844f91-7bb0-42be-e152-08d5173a4f4b
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/42c5d1ff-6fb5-46fe-9c05-8ee164a1ebfd
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/6c844f91-7bb0-42be-e152-08d5173a4f4b
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PORTO SEGURO 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Porto Seguro Clássico FIC Renda Fixa LP 1.14% 2.64% 5.76% 3.76% 4.66% 1.18% -1.17% 724.59 

Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito 
Privado 

1.02% 2.66% 8.21% 6.41% 5.1% 0.21% -4.03% 4433.59 

Porto Seguro Ipê RF FIC FI CP LP 1.15% 2.93% 9.1% 7.64% - 0.36% -4.19% 136.07 

Porto Seguro Juro Real FIC RF LP 3.1% 2.48% 3.12% 6.91% 7.76% 6.11% -12.85% 31.95 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

IMA-B 3.07% 2.87% 4.5% 7.43% 7.98% 5.55% -12.68% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Porto Seguro Clássico FIC Renda Fixa LP 
 
Em março, o conflito entre Rússia e Ucrânia continuou trazendo preocupação para os mercados, provocando 
consequências, principalmente, para as commodities que seguiram apresentando alta nos preços. Esse 
cenário inflacionário dificulta o controle da inflação pelos bancos centrais no mundo inteiro. No Brasil, segue 
o forte fluxo de ingresso de capital estrangeiro atraídos pelo diferencial de juros, pelo país ser um exportador 
de comodities e também pela condição geográfica. A despeito da forte valorização do Real, os agentes 
econômicos seguem revisando para cima as projeções de inflação, devido aos motivos citados. Apesar da 
piora das expectativas, o Banco Central optou por sinalizar mais uma alta da mesma magnitude, e indicou 
que o cenário central é encerrar o ciclo de alta nos 12,75% de Selic. Porém, ainda deixou a porta aberta para 
eventuais altas caso entendam que seja necessário ajustes adicionais para trazer a inflação para meta em 
2023.   
 

Atribuição de performance 

Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado // Porto Seguro Ipê RF FIC FI CP LP 
 
No universo high grade, a disputa por novos ativos continua grande e os spreads seguem fechando. O fluxo 
de novas emissões continua intenso, mas não parece o suficiente para suprir a demanda atual. Destacamos 
as novas ofertas primárias de Letras Financeiras, com demanda muito alta e os spreads fechando. Em 
março, 3 novas emissões de bancos de montadoras que somaram juntas ofertas próximas a R$ 2bi, com as 
captações saindo com taxas abaixo de CDI+1,00%a.a. para prazos de 2 anos. 
Nas emissões corporativas, a dinâmica também tem sido majoritariamente positiva. No secundário, os 
spreads também estão fechando gradualmente, mas com exceções. Diante de um aumento grande do custo 
financeiro e o aumento de custos, os investidores começam a mostrar cautela com alguns nomes 
específicos, em diferentes setores. 
Nossa carteira tem se beneficiado da redução dos spreads, principalmente nos ativos financeiros. Estamos 
aproveitando a liquidez do mercado secundário para girar mais as carteiras, realizar ganho em alguns ativos e 
manter um risco baixo em prazo médio, crédito e liquidez. Com isso, o spread da carteira vem caindo.  
 

Atribuição de performance 

Porto Seguro Juro Real FIC RF LP 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/ddf2fff8-5416-4040-ab95-bc1817489808
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/39a46231-159f-4a82-90a8-33b4536f3577
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/a047e2b9-a449-4686-afb0-b9b3fcbadbbe
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/78d1bb15-f01b-4dcc-bacc-921c135a75e8
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Renovadas preocupações com o quadro fiscal, dada perspectiva de novos gastos por parte do governo, 
somadas à crise entre Rússia e Ucrânia, que pressionam os preços, principalmente, de commodities, 
renovaram a expectativa de uma inflação elevada por mais tempo. Apesar disso, o BCB sinalizou que 
pretende encerrar o ciclo de elevação da SELIC já na próxima reunião. Esse movimento foi fundamental para 
o retorno positivo de todos os títulos que compõe o índice.    
Itens como serviços, seguem elevando seus preços, se juntando a outras fontes de pressão sobre a inflação, 
com destaque para energia e commodities. Assim sendo, a inflação deverá continuar a colaborar 
positivamente para o retorno do fundo nos próximos meses. Porém, vale destacar o risco que reduções 
pontuais de impostos podem produzir uma inflação artificialmente baixa, assim como a fraqueza da atividade 
econômica, que também limita a capacidade de repasses de preços. Por fim, um desempenho melhor dos 
ativos depende fundamentalmente da diminuição das tensões políticas, da responsabilidade fiscal e, mais 
recentemente, do desenrolar da guerra entre Rússia e Ucrânia. 
 

Posicionamento Atual 
Porto Seguro Clássico FIC Renda Fixa LP 
 
O fundo encerrou o mês com a rentabilidade positiva de 1,14%, equivalente a 123% do CDI. Os ganhos 
ocorreram da posição aplicada via juro nominal curto, e da posição de inflação implícita. Aproveitamos a forte 
alta das taxas, no início do mês, para aumentar a posição aplicada na curva nominal curta e de juro real. 
Adotaremos posicionamentos táticos decorrentes das oportunidades que o mercado proporcionar. 
 

Posicionamento Atual 
Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado 
 
A alocação de crédito está em 57% do PL, em 81 emissores (=), sendo: 
27% em créditos corporativos, em 49 emissores; 
27% em créditos financeiros, em 24 emissores; 
3% em FIDCs, em 8 fundos. 
O spread médio da carteira de crédito está em 125bps, com prazo médio de 1,9 anos. 
 

Posicionamento Atual 
Porto Seguro Ipê RF FIC FI CP LP 
 
A alocação de crédito está em 89% do PL, em 69 emissores, sendo: 
42% em créditos corporativos, em 40 emissores; 
39% em créditos financeiros, em 22 emissores; 
9% em FIDCs, em 7 fundos. 
O spread médio da carteira de crédito está em 165bps, com prazo médio de 2,6 anos. 
 

Posicionamento Atual 
Porto Seguro Juro Real FIC RF LP 
 
Nesse cenário extremamente conturbado, agravado pela incerteza da guerra, mantivemos exposição mais 
próxima ao índice de referência. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/ddf2fff8-5416-4040-ab95-bc1817489808
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/39a46231-159f-4a82-90a8-33b4536f3577
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/a047e2b9-a449-4686-afb0-b9b3fcbadbbe
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/78d1bb15-f01b-4dcc-bacc-921c135a75e8
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QUASAR 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Quasar Advantage FIRF CP LP 1.01% 2.67% 8.08% 5.68% 4.04% 0.21% -6.34% 1015.59 

Quasar Advantage Plus FIRF CP LP 1.08% 2.8% 8.45% 5.79% 4.11% 0.69% -6.46% 301.18 

Quasar Advantage Prev XP Seg 
Advisory FIRF CP 

1.03% 2.65% 8.46% 6.58% 4.63% 0.33% -6.23% 34.84 

Quasar FIC FI-Infra RF 1.0% 2.7% 7.63% 6.0% 3.82% 1.15% -4.75% 22.71 

Quasar Max Advisory XP Seg FIM CP 0.51% 0.39% -0.23% - - 2.11% -3.32% 5.02 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Quasar Advantage FIRF CP LP 
 
Sobre a performance do fundo, tivemos mais um mês em que grande parte das debêntures seguiram com os 
fechamentos marginais de spread e assim seus retornos superaram o CDI, destaque para AES Tiete, do lado 
negativo tivemos algumas debêntures do setor de Real Estate que tiveram aumento no spread devido ao 
cenário mencionado acima. Nas letras financeiras tivemos mais um mês positivo, com um desempenho 
acima do CDI dos ativos, destaque para Daycoval, Industrial e a perpétua de BTG. Dessa forma o fundo teve 
um retorno de 1,01% no mês frente ao CDI de 0,92%. Resumindo, as debêntures contribuíram com 0,48%, as 
LFs 0,18%, já os FIDCs contribuíram com 0,09%. O caixa contribuiu com 0,31% e os custos com -0,04%. 
 

Atribuição de performance 

Quasar Advantage Plus FIRF CP LP 
 
Sobre a performance do fundo, tivemos mais um mês em que grande parte das debêntures seguiram com os 
fechamentos marginais de spread e assim seus retornos superaram o CDI, destaque para AES Tiete e 
também das debêntures participativas da Vale, do lado negativo tivemos algumas debêntures do setor de 
Real Estate que tiveram aumento no spread devido ao cenário mencionado acima. Nas letras financeiras 
tivemos mais um mês positivo, com um desempenho acima do CDI dos ativos, destaque para ABC perpétua. 
Dessa forma o fundo teve um retorno de 1,07% no mês frente ao CDI de 0,92%. Resumindo, as debêntures em 
CDI contribuíram com 0,50% e as IPCAs com 0,006%, as LFs 0,33%, já os FIDCs contribuíram com 0,17%. O 
caixa contribuiu com 0,13% e os custos com -0,06%. 
 

Atribuição de performance 

Quasar Advantage Prev XP Seg Advisory FIRF CP 
 
Sobre a performance do fundo, tivemos mais um mês em que grande parte das debêntures seguiram com os 
fechamentos marginais de spread e assim seus retornos superaram o CDI, destaque para AES Tiete, do lado 
negativo tivemos algumas debêntures do setor de Real Estate que tiveram aumento no spread devido ao 
cenário mencionado acima. Nas letras financeiras tivemos mais um mês positivo, com desempenho acima 
do CDI dos ativos, destaque para ABC perpétua. Dessa forma o fundo teve um retorno de 1,03% no mês 
frente ao CDI de 0,92%. Resumindo, as debêntures contribuíram com 0,61%, as LFs 0,25%, já os FIDCs 
contribuíram com 0,03%. O caixa contribuiu com 0,21% e os custos com -0,08%. 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/eb2f9499-cda4-4693-ade4-815aac474641
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/05dc32db-023a-4845-92fb-053dba8151a4
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/31506529000105
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Atribuição de performance 

Quasar FIC FI-Infra RF 
 
Com relação a performance do fundo, vimos os spreads dos ativos seguirem estáveis e assim o fundo rodou 
mais próximo de seu carrego. Assim, tivemos uma performance maior no retorno dos ativos do que tivemos 
de impacto negativo do hedge. No mês o fundo rendeu 1,00% contra um CDI de 0,92%, sendo que as 
debêntures contribuíram com 2,83% e o hedge subtraiu -1,81%, o caixa somou 0,08% e o custos -0,09%.  
 

Atribuição de performance 

Quasar Max Advisory XP Seg FIM CP 
 
Sobre a performance do fundo, tivemos mais um mês em que grande parte das debêntures seguiram com os 
fechamentos marginais de spread e assim seus retornos superaram o CDI, destaque para AES Tiete, do lado 
negativo tivemos algumas debêntures do setor de Real Estate que tiveram aumento no spread devido ao 
cenário mencionado acima. Nas letras financeiras seguimos com os retornos positivos, sem grandes 
alterações nas marcações. Na parcela offshore com hedge o retorno ficou abaixo do CDI, pois a pequena 
parcela investida em China ainda gerou retornos negativos, e o efeito do aumento de taxa de juros nos EUA 
somada a guerra na Ucrânia fez com que os spreads dos bonds de mercados emergentes abrissem como 
um todo, mesmo assim conseguimos manter uma performance melhor se comparada aos peers que atuam 
nas mesmas regiões. O fundo encerrou o mês com um retorno de 0,52% frente ao CDI de 0,92%. As 
debêntures em CDI somaram com 0,25%, as LFs 0,18%, os FIDCs contribuíram com 0,06%, a parcela offshore 
com hedge 0,07%. O caixa contribuiu com 0,10% e os custos com -0,15%. 
 

Posicionamento Atual 
Quasar Advantage FIRF CP LP 
 
Terminamos o mês com o caixa em 32,0%, enquanto a carteira de crédito ficou em 68,0%. O carrego ficou em 
CDI+1,27% a.a. com duration de 1,30 ano. Nas debêntures, tivemos aumento na participação para 45,8% do 
PL. No mercado primário tivemos novas emissões da Localiza, Sabesp e Ecovias, no secundário compramos 
Energisa MS e aproveitamos para reduzir exposição no setor de Real Estate, que pode enfrentar mais 
desafios em um cenário de juros e inflação mais altos, vendendo parte das posições em Direcional, Tenda, 
MRV e Trisul. Nas LFs, reduzimos posição em Paraná Banco, o que fez a participação chegar a 14,4% do PL. 
Nos FIDCs não realizamos novas operações, a participação desses ativos teve uma redução para 7,9% do PL. 
 

Posicionamento Atual 
Quasar Advantage Plus FIRF CP LP 
 
Ao longo do mês tivemos alguns ingressos de recursos no fundo e realizamos algumas movimentações, 
mesmo assim o caixa aumentou para 16,6% do PL. A parcela em crédito ficou em 83,4%. O carrego ficou em 
CDI+1,94% a.a. com duration de 1,78 ano. Nas debêntures, tivemos uma diluição da participação para 47,0% 
do PL. No primário participamos da nova emissão da Localiza, no secundário aproveitamos para reduzir 
exposição no setor de Real Estate, que pode enfrentar mais desafios em um cenário de juros e inflação mais 
altos, vendendo parte das posições em Direcional, Tenda e Trisul. Na parcela em IPCA, que representa apenas 
0,4% do PL, não realizamos movimentação. Nas letras financeiras e FIDCs não tivemos movimentações e 
assim a participação foi diluída para 23,1% e 13,3% do PL, respectivamente. 
 

Posicionamento Atual 
Quasar Advantage Prev XP Seg Advisory FIRF CP 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/84fad40f-1780-46cc-a189-3b89407af3f5
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/35956874000100
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/eb2f9499-cda4-4693-ade4-815aac474641
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/05dc32db-023a-4845-92fb-053dba8151a4
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/31506529000105
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Ao longo do mês o patrimônio do fundo teve crescimento marginal com as captações, assim aproveitamos o 
mercado para diversificar a carteira com novos ativos, reduzindo marginalmente o caixa para 22,7% do PL e a 
parcela em crédito privado foi para 77,3%. O carrego ficou em CDI+1,59% a.a. com duration de 1,78 ano. Nas 
debêntures aumentamos para 55,7% do PL, no primário participamos da nova emissão de Localiza e no 
secundário compramos Unidas e aproveitamos para reduzir exposição no setor de Real Estate, que pode 
enfrentar mais desafios em um cenário de juros e inflação mais altos, vendendo parte das posições em 
Direcional e Tenda. Nas LFs e FIDCs não tivemos movimentações assim a participação ficou em 19,0% e 
2,6% do PL, respectivamente. 
 

Posicionamento Atual 
Quasar FIC FI-Infra RF 
 
No mês tivemos alguns resgates marginais e assim vendemos ativos para recompor caixa e também 
aproveitamos para trocar ativos, melhorando o carrego do fundo. Dessa forma reduzimos a exposição em 
crédito, chegando a 92,5% do PL e o caixa em 7,5% do PL, ainda com folga sobre a necessidade de caixa para 
os resgates programados. Vendemos ativos da Light, Cemig, ENEL SP, Copel GT e AES Tiete e compramos 
Energisa MS, melhorando o carrego da carteira, isso somado a mais um fechamento dos spreads, tivemos 
uma performance positiva. O carrego do fundo ficou CDI+0,62% a.a., para uma duration de 4,78 anos 
relativamente baixa para esse tipo de ativo. O fundo está bem diversificado e não tem nenhum grupo que 
represente mais de 10% de concentração, sendo que na média a alocação está na faixa de 5%. 
 

Posicionamento Atual 
Quasar Max Advisory XP Seg FIM CP 
 
O patrimônio do fundo sofreu alguns resgates, assim reduzimos exposição em ativos locais para recompor o 
caixa. A alocação em debêntures ficou em 39,4% depois de reduzirmos posições em Águas de Guariroba, 
AES Tiete e Unipar, além disso reduzimos exposição no setor de Real Estate, vendendo parte das posições 
em Direcional e Trisul; no primário, participamos da nova emissão de Localiza. Nas LFs, reduzimos posição 
em Industrial e Agibank, representando 12,9% do PL. Já nos FIDCs, não tivemos alterações e encerramos 
com 5,8%. Na parcela offshore, que compõem 28,8% do patrimônio, reduzimos a posição de China, e 
investimos nos setores de telecomunicações, energia e financeiro na América Latina e África. Temos um 
fundo com 13,1% em caixa, com um carrego de CDI+2,63% a.a. com duration de 2,29 anos. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/84fad40f-1780-46cc-a189-3b89407af3f5
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RIO BRAVO 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Rio Bravo Crédito Privado FI Renda Fixa 1.03% 2.7% 7.49% 6.18% 4.15% 0.19% -5.55% 199.48 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Rio Bravo Crédito Privado FI Renda Fixa 
 
O fundo teve performance positiva de 1,03% em março, o que corresponde a 111,94% do CDI. O rendimento 
desse mês foi proporcionado principalmente pelo carrego dos ativos na carteira e pouco pelo fechamento de 
spreads. Debêntures, em especial em CDI+, e LFTs foram os maiores contribuintes à performance do fundo 
no período. Todos os setores apresentaram contribuições positivas para o fundo, com Energia Elétrica, 
Química e Saneamento, três das maiores exposições da nossa carteira, sendo os grandes destaques. 
 

Posicionamento Atual 
Rio Bravo Crédito Privado FI Renda Fixa 
 
Em março, observamos um mercado primário mais aquecido, com diversos emissores acessando o mercado 
de capitais. Participamos de 11 roadshows de emissões primárias de debêntures e LFs, com uma entrando 
na nossa carteira, a Ecovias. As demais ainda estão no processo de avaliação. Ecovias, subsidiária da 
Ecorodovias, é a responsável pela exploração dos 177 km do Sistema Anchieta-Imigrantes. Além disso, o 
segmento de concessão rodoviárias é caracterizado pela resiliência e previsão do seu faturamento, com 
proteção a pressões inflacionárias. Debêntures representam 62% da PL do fundo, com 95% delas em CDI+. 
Atualmente, os principais emissores são: Aegea Saneamento, Ecorodovias, Equatorial, Unipar Carbocloro e 
Vamos. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/a18594ef-d976-480c-b0b2-085eea8fdb9a
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RIZA CAPITAL 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Riza Daikon Advisory FIC FIM CP 0.67% 2.53% 8.23% 9.8% - 1.53% -2.05% 291.97 

Riza Lotus FIRF Referenciado DI 
Crédito Privado 

1.04% 2.73% 7.88% 6.38% - 0.17% -0.1% 5388.75 

Riza Meyenii 180 Advisory FIC FIM 
CP 

-0.21% 2.09% 8.42% 9.52% - 1.69% -1.05% 699.79 

Riza Statheros FIC FIM CP 1.15% 3.08% - - - - - 29.75 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Riza Daikon Advisory FIC FIM CP 
 
O fundo rendeu 1,12% (Eq. CDI + 4,67% a.a. ) no ano e +18,80% (Eq. CDI + 5,68% a.a.) desde o início em 31 de 
março de 2020. Tivemos uma performance positiva nas estratégias Hedge (+0,42%) e nos nichos do portfolio 
de crédito High Grade (+0,34%) e High Yield (+0,25%). No mês a única estratégia que detraiu performance do 
fundo foi o nicho de crédito Offshore (-0,13%). 
 

Atribuição de performance 

Riza Lotus FIRF Referenciado DI Crédito Privado 
 
O fundo rendeu 2,73% (Eq. CDI + 2,43% a.a. ) no ano e +13,37% (Eq. CDI + 8,97% a.a.) desde o início em 17 de 
março de 2020. Tivemos uma performance positiva nas estratégias de  crédito High Grade (+1,87%), Caixa 
(0,67%),  crédito Estruturado (+0,25%)e  Hedge (+0,02%). No mês não houve estratégia que detraiu 
performance do fundo. 
 

Atribuição de performance 

Riza Meyenii 180 Advisory FIC FIM CP 
 
O fundo rendeu -0,21% (Eq. CDI - 12,12% a.a. ) no ano e 19,86% (Eq. CDI + 4,80% a.a.) desde o início em 31 de 
março de 2020. A maior contribuição de performance do fundo veio do núcleo de gestão Direct Lending 
(+0,60%). Como detrator do fundo, podemos citar o núcleo de gestão de Allocation (-1,28%) pelas estratégias 
de Hedge e Macro Tático. 
 

Atribuição de performance 

Riza Statheros FIC FIM CP 
 
O fundo obeteve um retorno de +1,15% no mês de março (Eq. CDI + 2,64%) e volatilidade de 0,14% desde o 
início, cumprindo a função de ser um produto extremamente estável em termos de retorno e volatilidade. 
 

Posicionamento Atual 
Riza Daikon Advisory FIC FIM CP 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/6e48f2b0-acc0-41a8-98e8-c1cc2691760d
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/78530223-88f2-46e7-8b5f-e3346ce7a50b
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/1d2d35e0-188e-44e6-b8ee-2c1a9cb9c452
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c7cf23aa-39f6-4e40-a504-bf1c8413476b
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/6e48f2b0-acc0-41a8-98e8-c1cc2691760d
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Encerramos o mês com 82,9% do PL alocado em um portfólio composto por 81 ativos. O fundo está com 
carrego bruto em CDI + 2,3% a.a. (o carrego diminuiu devido a uma maior alocação em caixa) e com um 
prazo médio de 2,0 anos. Estamos conseguindo alocar em boas oportunidades nas estratégias de High 
Grade,  mantendo nosso overweight na estratégia com 42,5% do PL. 
 

Posicionamento Atual 
Riza Lotus FIRF Referenciado DI Crédito Privado 
 
O fundo está com carrego bruto em CDI + 1,4% a.a. e com um prazo médio de 1,8 anos. A quebra do portfolio 
por rating externo de agências internacionais está em 46% AAA e 41% AA's. 
 

Posicionamento Atual 
Riza Meyenii 180 Advisory FIC FIM CP 
 
O fundo encontra-se com duration 1,8 e spread CDI + 5,5% dentro do alvo para o fundo. Em termos de 
diversificação de carteira, estamos com 107 ativos, de cerca de 62 emissores em 15 diferentes setores. 
Estamos priorizando desembolsos no indexador CDI+ (o que representa cerca de 68% da carteira hoje em 
dia). 
 

Posicionamento Atual 
Riza Statheros FIC FIM CP 
 
O fundo está com carrego bruto em CDI + 3,5% a.a. e com uma duration de 2,16. A carteira está 98,83% 
alocada em FIDCs cota sênior. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/78530223-88f2-46e7-8b5f-e3346ce7a50b
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/1d2d35e0-188e-44e6-b8ee-2c1a9cb9c452
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c7cf23aa-39f6-4e40-a504-bf1c8413476b
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SPX 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

SPX Seahawk Advisory FIC RF CP LP 1.09% 2.84% 8.52% 8.49% - 0.24% -6.17% 314.09 

SPX Seahawk Global Advisory FIC 
FIM CP 

1.88% 3.41% - - - - -0.8% 3.49 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

SPX Seahawk Advisory FIC RF CP LP 
 
No mercado local, pudemos observar que o investidor segue aplicando em fundos referenciados em CDI, 
dado o novo patamar de taxa SELIC. Com isso, houve uma demanda grande por ativos de crédito, por parte 
dos fundos que estão captando, gerando compressão dos ativos. Dessa maneira optamos por alocar em 
operações bancárias, onde os spreads voltaram a operar em linha com os corporativos. 
O Fundo apresentou rentabilidade no mês de 1,09%, comparado à rentabilidade do CDI de 0,92%. Dessa 
forma, o fundo alcançou rentabilidade acumulada de 2,84% no ano, comparado à rentabilidade do CDI de 
2,42%. Terminamos o bimestre com R$ 1,3 bilhão de patrimônio líquido e o prazo médio (duration) da carteira 
é de 2,8 anos. 
 

Atribuição de performance 

SPX Seahawk Global Advisory FIC FIM CP 
 
O SPX Seahawk Global é o nosso fundo de crédito long bias, dedicado ao mercado internacional, tendo uma 
composição de mercado local e mercado offshore com proteção cambial.  
No mercado local, pudemos observar que o investidor segue aplicando em fundos referenciados em CDI, 
dado o novo patamar de taxa SELIC. Com isso, houve uma demanda grande por ativos de crédito, por parte 
dos fundos que estão captando, gerando compressão dos ativos. Dessa maneira optamos por alocar em 
operações bancárias, onde os spreads voltaram a operar em linha com os corporativos. 
Na parte offshore, o cenário global tem ditado a dinâmica dos ativos de risco, impactada por fatores 
geopolíticos e por condições monetárias mais apertadas nos países desenvolvidos. Todavia, a região Latam 
conseguiu se beneficiar e atrair demanda, também ajudada pela alta das commodities, fazendo com que os 
spreads de crédito da região se recuperassem parcialmente em março. 
Em março, apresentou uma rentabilidade de 1,90%, comparado ao CDI de 0,92%. Dessa forma, o fundo 
alcançou rentabilidade acumulada de 3,44% no ano, comparado à rentabilidade do CDI de 2,42%. Terminamos 
o bimestre com R$ 264,8 milhões de patrimônio líquido. 
 

Posicionamento Atual 
SPX Seahawk Advisory FIC RF CP LP // SPX Seahawk Global Advisory FIC FIM CP 
 
Os bancos centrais dos países desenvolvidos seguem se movendo na direção de redução do estímulo 
monetário. O Fed iniciou o ciclo de altas em março indicando altas em todas as reuniões a partir de agora, 
incluindo altas de 50 bps. O Banco Central Europeu está caminhando para acabar ainda em 2022 com a 
política de juros negativos iniciada em 2014. A atividade global foi forte no 1o trimestre do ano, mas deve 
desacelerar nos próximos meses pelos efeitos da guerra na Ucrânia e a política chinesa de "zero covid". 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f4a75056-ad5e-4433-a2a3-fcf26e3c7587
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/b23ce8f3-8888-4556-89c5-d285f6a1b742
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f4a75056-ad5e-4433-a2a3-fcf26e3c7587
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/b23ce8f3-8888-4556-89c5-d285f6a1b742
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 No Brasil, a atividade tem mostrado uma resiliência maior do que a esperada, levando o mercado a revisar o 
PIB para cima. Enquanto isso, a inflação segue sendo um grande foco de preocupação. Entretanto, o câmbio 
tem mostrado forte apreciação, o que deve contribuir para amenizar pressões inflacionárias. O Banco Central 
continuou o seu processo de aperto monetário, mas sinalizou que deseja fazer uma pausa para avaliar os 
próximos passos. 
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SANTANDER 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

SAM Renda Fixa Longo Prazo FIC FI 0.97% 2.51% 5.96% 4.57% 4.35% 0.6% -2.2% 3.09 

Santander Renda Fixa Referenciado DI - 
Classe A 

0.88% 2.36% 6.23% 3.8% 4.03% 0.19% -0.42% 0.96 

Santander Sovereign Renda Fixa 
Referenciado DI - Classe A FIC FI 

0.89% 2.45% 6.35% 4.03% 4.38% 0.17% -0.4% 161.65 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

SAM Renda Fixa Longo Prazo FIC FI 
 
No mês de março, acompanhamos a manutenção das tensões geopolíticas, com efeitos altistas para o 
processo inflacionário global e negativo para as projeções de crescimento da atividade econômica. Pelo lado 
da política monetária, o Federal Reserve promoveu a primeira elevação da taxa básica de juros desde 2018 e 
sinalizou postura prospectiva dura, deixando em aberto possíveis rodadas de aperto monetário mais incisivo, 
a fim de frear o ímpeto inflacionário. Localmente, também acompanhamos alta do juro básico. À frente, 
porém, a postura menos restritiva adotada pelo Banco Central nos dá indicações que o ciclo de aperto 
monetário se encontra em seu estágio final. Nesse sentido, apesar da abertura da curva de juros americana, a 
sinalização se provou como determinante para a retirada de prêmios de risco no mercado doméstico, 
movimento que adicionou valor ao portfólio. No livro de crédito privado, observamos estabilidade nos spreads 
médios da indústria, embora o fluxo comprador tenha se perpetuado. Para a parcela de caixa do portfólio, 
acompanhamos estabilização na performance das LFTs, que obtiveram retornos em linha com o CDI. 
 

Atribuição de performance 

Santander Renda Fixa Referenciado DI - Classe A 
 
No mês de março, acompanhamos a manutenção das tensões geopolíticas, com efeitos altistas para o 
processo inflacionário global e negativo para as projeções de crescimento da atividade econômica. Pelo lado 
da política monetária, o Federal Reserve promoveu a primeira elevação da taxa básica de juros desde 2018 e 
sinalizou postura prospectiva dura, deixando em aberto possíveis rodadas de aperto monetário mais incisivo, 
a fim de frear o ímpeto inflacionário. Localmente, também acompanhamos alta do juro básico. À frente, 
porém, a postura menos restritiva adotada pelo Banco Central nos dá indicações que o ciclo de aperto 
monetário se encontra em seu estágio final. No livro de crédito privado, observamos estabilidade nos spreads 
médios da indústria, embora o fluxo comprador tenha se perpetuado. Para a parcela de caixa do portfólio, 
acompanhamos estabilização na performance das LFTs, que obtiveram retornos em linha com o CDI. 
 

Atribuição de performance 

Santander Sovereign Renda Fixa Referenciado DI - Classe A FIC FI 
 
No mês de março, acompanhamos a manutenção das tensões geopolíticas, com efeitos altistas para o 
processo inflacionário global e negativo para as projeções de crescimento da atividade econômica. Pelo lado 
da política monetária, o Federal Reserve promoveu a primeira elevação da taxa básica de juros desde 2018 e 
sinalizou postura prospectiva dura, deixando em aberto possíveis rodadas de aperto monetário mais incisivo, 
a fim de frear o ímpeto inflacionário. Localmente, também acompanhamos alta do juro básico. À frente, 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/16593b59-14af-4972-8425-a356788ee2bd
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f18a9027-c79f-4a7a-bd3d-db31d3954af5
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/cb047490-ebfc-4126-a3c2-da63c3cdf9ae
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porém, a postura menos restritiva adotada pelo Banco Central nos dá indicações que o ciclo de aperto 
monetário se encontra em seu estágio final. Para os ativos de composição de caixa, acompanhamos 
estabilização na performance das LFTs, que obtiveram retornos em linha com o CDI. 
 

Posicionamento Atual 
SAM Renda Fixa Longo Prazo FIC FI 
 
Prospectivamente, nos manteremos atentos principalmente com a inflação americana, a tomada de decisão 
dos principais bancos centrais e os desdobramentos dos conflitos geopolíticos no leste europeu. Localmente, 
inflação e próximos passos do Copom. Para a Renda Fixa, o ambiente segue desafiador, embora as recentes 
sinalizações do Banco Central indicam possível melhora em termos de precificação. Estruturalmente, porém, 
o cenário global ainda sugere cautela. Para o Crédito Privado, mantemos otimismo. O ciclo de alta da Selic e a 
procura por instrumentos de renda fixa mais conservadores devem continuar favorecendo a captação de 
fundos de crédito e, por consequência, o fechamento de spreads dos títulos. 
 

Posicionamento Atual 
Santander Renda Fixa Referenciado DI - Classe A 
 
Prospectivamente, nos manteremos atentos principalmente com a inflação americana, a tomada de decisão 
dos principais bancos centrais e os desdobramentos dos conflitos geopolíticos no leste europeu. Localmente, 
inflação e próximos passos do Copom. Para o Crédito Privado, mantemos otimismo. O ciclo de alta da Selic e 
a procura por instrumentos de renda fixa mais conservadores devem continuar favorecendo a captação de 
fundos de crédito e, por consequência, o fechamento de spreads dos títulos. 
 

Posicionamento Atual 
Santander Sovereign Renda Fixa Referenciado DI - Classe A FIC FI 
 
Prospectivamente, nos manteremos atentos principalmente com a inflação americana, a tomada de decisão 
dos principais bancos centrais e os desdobramentos dos conflitos geopolíticos no leste europeu. Localmente, 
inflação e próximos passos do Copom. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/16593b59-14af-4972-8425-a356788ee2bd
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f18a9027-c79f-4a7a-bd3d-db31d3954af5
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/cb047490-ebfc-4126-a3c2-da63c3cdf9ae
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SCHRODERS 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Schroder Advisory XP Seg Prev FIRF CP 1.08% 2.14% 9.86% 6.02% - 1.76% -6.01% 708.37 

Schroder High Grade Advisory FIRF CP 1.01% 2.74% 10.65% 5.88% 4.4% 0.86% -8.58% 1970.51 

Schroder Premium 45 Advisory FIRF CP 
LP 

1.07% 2.95% 12.34% - - 1.25% -0.57% 208.3 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Schroder Advisory XP Seg Prev FIRF CP 
 
No mês de Março, os spreads de papéis corporativos mantiveram-se relativamente estáveis. Bancários 
tiveram leve fechamento, principalmente nos indexados em % do DI. O movimento no mercado manteve-se 
caracterizado por alta demanda por papéis de AAA como forma de proteção a uma queda na atividade e juros 
mais altos que tendem a impactar empresas alavancadas e cíclicas. O IDA-DI  teve retorno de 121% CDI. A 
performance no mês foi de 123% do CDI com baixa oscilação de MtM no período. A maior exposição 
continua sendo em bancos com cerca de 38% do PL. No mês aumentamos a posição de caixa manteve-se 
estável em 28%, nível adequado para o cenário mais desafiador. Nossa exposição em papéis bancário 
atrelados ao % do DI fechou me 33%, 7p.p abaixod e Fev. Pretendemos diminuir essa exposição para 30%. 
Essas emissões continuam bastante atrativas com spread médio entre CDI+4 a 5% vs média de CDI 1,90% 
para corporativos com mesma duration. Na parte offshore mantivemos exposição ao fundo global em 10% 
assim como posição vendida em Treasury 10y. Mantivemos nossa posição na put de Dolar (strike a 5,50).  
 

Atribuição de performance 

Schroder High Grade Advisory FIRF CP 
 
No mês de Março, os spreads de papéis corporativos mantiveram-se estáveis. O spread médio de papéis AAA 
subiu 2bps para 1,43%, AA estável em 1,75% e A subiu 3 bps para 1,98%. Os spreads de títulos bancários 
mantiveram-se estáveis com exceção dos papéis em % do DI que tiveram um fechamento médio de spread 
de 30 bps.  O movimento no mercado foi caracterizado por aversão ao risco e demanda maior por papéis 
AAA como forma de proteção a uma potencial queda na atividade da economia e juros mais altos que 
tendem a impactar empresas alavancadas e cíclicas. O IDA-DI  teve retorno de 1,12% vs 0,93% do CDI o que 
representa 121% CDI. A performance no mês foi de 109% do CDI com baixa oscilação de MtM no período. A 
maior exposição continua sendo em bancos com cerca de 31% do PL, queda 1p.p em relação à Fevereiro. No 
mês aumentamos a posição de caixa do fundo em 2p.p para aproximadamente 42%, nos protegendo de uma 
potencial elevação de spreads. Nossa exposição em papéis atrelados ao % do DI permance alta mas vem 
caindo. Atualmente representa 13% do PL.  Essas emissões entretanto continuam atrativas com spread 
médio entre CDI+4 a 5% vs média de CDI 1,90% para corporativos com mesma duration.  
 

Atribuição de performance 

Schroder Premium 45 Advisory FIRF CP LP 
 
No mês de Março, os spreads de papéis corporativos mantiveram-se estáveis. O spread médio de papéis AAA 
subiu 2bps para 1,43%, AA estável em 1,75% e A subiu 3 bps para 1,98%. Os spreads de títulos bancários 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/32770355000156
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/1ba29ef5-abf8-4e6d-95ad-44bacaf51810
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/971292fd-9738-4e1d-9cdf-56af71970749
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mantiveram-se estáveis com exceção dos papéis em % do DI que tiveram um fechamento médio de spread 
de 30 bps.  O movimento no mercado foi caracterizado por aversão ao risco e maior demanda por papéis 
AAA como forma de proteção a uma potencial queda na atividade da economia e juros mais altos que 
tendem a impactar empresas alavancadas e cíclicas. O IDA-DI  teve retorno de 1,12% vs 0,93% do CDI o que 
representa 121% CDI. A performance no mês foi de 116% do CDI com baixa oscilação de MtM no período. A 
maior exposição continua sendo em bancos com cerca de 25% do PL, aumento de 3p.p em relação à 
Fevereiro. No mês a posição de caixa do fundo caiu 2p.p para 20%, nível que consideramos saudável para 
esse perfil de risco. Nossa exposição em papéis atrelados ao % do DI subiu para 7%, hedgeando em parte o 
aumento da Selic. Essas emissões continuam atrativas com spread médio entre CDI+4 a 5% vs média de CDI 
1,90% para corporativos com mesma duration.  
 

Posicionamento Atual 
Schroder Advisory XP Seg Prev FIRF CP 
 
Mantivemos no mês uma carteira com duration abaixo de 2,5 anos e aumentamos o % de caixa para 29%. 
Vamos manter o caixa acima de 25%, assim como manter a duration abaixo de 2,5 anos. Reduzimos a 
exposição em bancos para 38%, mas  trabalharmos com um nível target de 30%. Em termos de exposição 
por rating, hoje mais de 90% da carteira está em nomes AAA/AA. A estratégia é manter esse índice acima de 
80%, enquanto na parcela internacional do portfólio mantivemos o over hedge sobre o risco de duration da 
nossa exposição global assim como a exposição vendida em dólar através da Put. Vamos manter o portfólio 
hedgeado até termos mais visibilidade do cenário externo. 
 

Posicionamento Atual 
Schroder High Grade Advisory FIRF CP 
 
Mantivemos no mês uma carteira defensiva com duration  abaixo de 3 anos, e aumentamos o % de caixa 
para 42%. Vamos manter o caixa acima de 35% nos próximos meses, assim como reduzir a duration para 
menos 2,5 anos. Também reduzimos nossa exposição em bancos para 31% e temos como target nível 
abaixo de 30% (target: 25-30%) . Em termos de exposição por rating, hoje mais de 75% da carteira está 
concentrada em nomes AAA/AA. 
A estratégia é manter esse índice acima de 80%. Acreditamos que os spreads de papéis AAA de baixa 
duration tendem a se manter estáveis enquanto os de papéis mais longos e de rating pior se manterão 
pressionados. 
 

Posicionamento Atual 
Schroder Premium 45 Advisory FIRF CP LP 
 
Mantivemos no mês uma carteira com duration abaixo de 3 anos, e com uma posição de caixa de 20%.  
Vamos manter o caixa em pelo menos 20%, assim como a duration abaixo de 2,5 anos. Em termos de 
exposição por rating, hoje mais de 50% da carteira está em nomes AAA/AA, e a estratégia é manter esse 
índice acima de 35%. Acreditamos que os spreads de papéis AAA de baixa duration tendem a se manter 
estáveis enquanto os de papéis mais longos e de rating pior se manterão pressionados.  Estamos evitando 
riscos de rating piores e com duration maior dado a piora no cenário de juros e inflação. 
 

  

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/32770355000156
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/1ba29ef5-abf8-4e6d-95ad-44bacaf51810
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/971292fd-9738-4e1d-9cdf-56af71970749
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SOLIS 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Solis Capital Antares Advisory CP FIC 
FIM LP 

1.13% 3.09% 9.13% 6.36% - 0.19% -0.08% 996.5 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Solis Capital Antares Advisory CP FIC FIM LP 
 
Com a materialização do pipeline que vimos construindo, em março, o Antares voltou a proporcionar retorno 
superior a 1% a.m. ao mês. No total, foram adquiridos R$ 150 milhões em cotas de FIDCs durante o mês, com 
um retorno médio de CDI+4,4%. Aqueles FIDCs que periodicamente lançam novas séries para manter seu 
nível de alavancagem e financiar seu crescimento foram os primeiros a trazer emissões a mercado. Como 
esses fundos captaram muito pouco no biênio 2020/2021, estão apresentando níveis elevados de 
subordinação, fato que melhora ainda mais a sua relação risco retorno. Além dessas operações com 
captação recorrentes, também analisamos FIDCs novos, com processos de crédito inovadores e inteligentes, 
que tendem a proporcionar níveis de retornos mais robustos. Com essas iniciativas vamos reforçando o 
nosso pipeline, refinando o alinhamento entre captação e originação de ativos. Nossa leitura é de que o baixo 
crescimento econômico e a consequente desaceleração da oferta de crédito bancário por um lado e a maior 
diversidade de operações trazida pelas Fintechs por outro, devem seguir nos permitindo manter os recursos 
do Antares alocados com qualidade de crédito e prêmio de retorno. 
 

Posicionamento Atual 
Solis Capital Antares Advisory CP FIC FIM LP 
 
Como as aquisições realizadas em março estiveram concentradas em emissores recorrentes, o número de 
FIDCs da carteira do Antares manteve-se praticamente estável, com um FIDC novo sendo agregado e a 
carteira ficando com um total de 63 FIDCs. Os fundos multicedentes-multisacados seguem sendo a maior 
posição do Antares. Com recebíveis pulverizados e de prazo curto e realizando operações com taxas mais 
robustas, esses veículos acabam gerando carteiras mais apropriada para um momento de menor 
crescimento econômico. Sob a ótica do crédito, os FIDCs investidos pelo Antares tem apresentado 
performance saudável, com níveis de vencidos dentro do esperado, spread excedente consistente e retorno 
médio das cotas subordinadas positivo. A subordinação média da carteira está próxima a 40%. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/54242f73-aea9-4069-9cd3-4d0f122e9e91
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/54242f73-aea9-4069-9cd3-4d0f122e9e91
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SPARTA 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Sparta Debentures Incentivadas FIRF CP 1.04% 2.84% 9.62% 7.95% 5.46% 1.13% -1.92% 571.13 

Sparta Max Advisory FIC FIRF CP LP 1.09% 2.96% 9.28% 8.36% - 0.28% -4.86% 207.27 

Sparta Premium FIC FI Referenciado DI Crédito 
Privado 

0.87% 2.5% 6.27% 3.89% 4.23% 0.19% -0.26% 65.87 

Sparta Previdência Advisory XP Seg FIC RF CP 1.03% 2.73% 8.06% 7.05% 4.86% 0.19% -5.07% 322.94 

Sparta Top Advisory FIC FIRF CP LP 1.05% 2.81% 8.73% 7.57% - 0.2% -5.36% 100.67 

Sparta Top FIC FI RF Crédito Privado Longo 
Prazo 

1.06% 2.83% 8.78% 7.74% 5.32% 0.2% -5.38% 1666.93 

Sparta Top Inflação FIC FIRF CP LP 2.7% 4.1% 10.6% - - 2.79% -2.31% 102.36 

Sparta Top Prev Advisory Icatu FIRF CP 1.05% 2.82% 8.24% 6.87% 4.62% 0.2% -5.19% 611.57 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

IMA-B 3.07% 2.87% 4.5% 7.43% 7.98% 5.55% -12.68% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Sparta Debentures Incentivadas FIRF CP 
 
Como destacamos em outros relatórios, as debêntures incentivadas são bastante negociadas no mercado 
secundário, fazendo com que seus preços variem de acordo com a oferta x demanda, com impacto direto no 
retorno do fundo. Além disso, por se tratar de projetos de infraestrutura, são dívidas mais longas, o que 
confere ao fundo uma duration (prazo médio dos ativos em carteira) maior e consequentemente, um impacto 
também maior na volatilidade.  
No histórico do Sparta Debêntures Incentivadas, sempre observamos uma correlação ligeiramente negativa 
entre o spread de crédito das debêntures incentivadas e movimentos da curva de juro real. Isso ocorre em 
decorrência do fato de que com movimentos de fechamento/abertura de curva, o yield nominal dos papéis 
cai/sobe, e isso desestimula/estimula a agressividade dos compradores. Essa correlação não é diária, mas 
ocorre num horizonte de algumas semanas. Neste último mês vimos uma demanda menor por esses papéis 
e entre aberturas e fechamentos de spreads de crédito das incentivadas ao longo do mês, houve ligeira 
valorização desses papéis. 
 

Atribuição de performance 

Sparta Max Advisory FIC FIRF CP LP 
 
O maior resultado do mês veio do elevado carrego da estratégia, mas também obteve contribuição positiva 
do fechamento de spreads de crédito no mercado secundário.  
O mercado primário de março veio em um bom volume. Avaliamos 18 ofertas totalizando R$11 bi e 
conseguimos um spread médio de CDI+2,5%. Isso mostra que os prêmios de crédito ainda estão atrativos e 
sustentando um carrego mais elevado para o fundo.  
Sobre o risco de crédito dos emissores, podemos afirmar que no geral essas empresas estão com uma 
adequada estrutura de capital. Dois setores que podem ter mais desafios nesse cenário são os de construção 
civil e varejo. Nesses setores podemos ver uma deterioração nas métricas de crédito, porém com uma 
probabilidade baixa de abertura de spreads, já que a demanda para essa classe tende a permanecer. Vale 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/af686d0f-2289-4d1f-b1fb-75c79145d542
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/64686e0f-8779-471d-9050-9a4fd201f35a
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ressaltar que temos uma exposição baixa a esses setores. Acreditamos que estamos em um excelente 
momento para investir nessa classe, tanto pelo atual ciclo de alta na taxa de juros, quanto pelo alto prêmio de 
crédito da estratégia. A cereja do bolo para 2022 será, sobretudo, o retorno real elevado que a estratégia tem 
perspectiva de entregar. 
 

Atribuição de performance 

Sparta Premium FIC FI Referenciado DI Crédito Privado 
 
O fundo acompanha o CDI, com uma carteira composta por grandes fundos Referenciados DI do mercado 
 

Atribuição de performance 

Sparta Previdência Advisory XP Seg FIC RF CP // Sparta Top Prev Advisory Icatu FIRF CP 
 
O maior resultado do mês veio do elevado carrego da estratégia, mas também obteve contribuição positiva 
do fechamento de spreads de crédito no mercado secundário.  
O mercado primário de março veio em um bom volume. Avaliamos 18 ofertas totalizando R$11 bi e 
conseguimos um spread médio de CDI+2,5%. Isso mostra que os prêmios de crédito ainda estão atrativos e 
sustentando um carrego mais elevado para o fundo.  
Sobre o risco de crédito dos emissores que temos em carteira, podemos afirmar que no geral essas 
empresas estão com uma adequada estrutura de capital e portanto, preparadas para uma Selic de dois 
dígitos. Dois setores que podem ter mais desafios nesse cenário são os de construção civil e varejo. Nesses 
setores podemos ver uma deterioração nas métricas de crédito, porém com uma probabilidade baixa de 
abertura de spreads, já que a demanda para essa classe tende a permanecer. Vale ressaltar que temos uma 
exposição baixa a esses setores.  A cereja do bolo para 2022 será, sobretudo, o retorno real elevado que a 
estratégia tem perspectiva de entregar. 
 

Atribuição de performance 

Sparta Top Advisory FIC FIRF CP LP // Sparta Top FIC FI RF Crédito Privado Longo Prazo 
 
O resultado do mês teve contribuições positivas tanto do elevado carrego da estratégia, quanto do 
fechamento de spreads de crédito no mercado secundário. 
Quanto ao mercado primário, fevereiro já trouxe algumas oportunidades, mas março deve ser um mês mais 
expressivo. Avaliamos 11 ofertas e alocamos em um spread médio de CDI+1,9%.  
Sobre o risco de crédito dos emissores, podemos afirmar que no geral essas empresas estão com uma 
adequada estrutura de capital. Dois setores que podem ter mais desafios nesse cenário são os de construção 
civil e varejo. Nesses setores podemos ver uma deterioração nas métricas de crédito, porém com uma 
probabilidade baixa de abertura de spreads, já que a demanda para essa classe tende a permanecer. Vale 
ressaltar que temos uma exposição baixa a esses setores.  
Acreditamos que estamos em um excelente momento para investir nessa classe, tanto pelo atual ciclo de 
alta na taxa de juros, quanto pelo alto prêmio de crédito da estratégia. A cereja do bolo para 2022 será, 
sobretudo, o retorno real elevado que a estratégia tem perspectiva de entregar. 
 

Atribuição de performance 

Sparta Top Inflação FIC FIRF CP LP 
 
O IMA-B 5 teve um retorno de +2,61% no mês e a carteira de crédito auxiliou em +0,09% para a rentabilidade. 
Sobre sua atribuição de performance, tivemos contribuições positivas de todas suas componentes de 
rentabilidade, ou seja, do IPCA, do spread de crédito e na parcela prefixada do indexador. O que é interessante 
destacar é que as aberturas na curva de juros ao longo de 2021, que trouxeram impactos negativos para a 
parcela pré do indexador, aumentou o carrego do IMA-B 5 para 2022 e atualmente está em torno de 
IPCA+5,5%. Ou seja, para frente temos o carrego do indexador + prêmio da carteira de crédito totalizando um 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/31bdcaad-716f-41d9-b22d-d2ae16e095a3
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/32239012000160
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/26710546000120
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c15179dc-f5ec-46a1-9ecb-9df2693c8365
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c0f8b446-e52c-4e2e-b758-e738a59a4c6f
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/06c9ce1b-4216-4382-b1ec-739a1144a926
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carrego da estratégia acima de IPCA+7%. 
O mercado primário de março veio em um volume interessante, como esperado. Avaliamos 18 ofertas 
totalizando R$11 bi e conseguimos um spread médio de CDI+2,5% nos 10 emissores que compramos. Isso 
mostra que os prêmios de crédito ainda estão atrativos e sustentando um carrego mais elevado para o fundo. 
Para abril, esperamos ainda mais ofertas. 
 

Posicionamento Atual 
Sparta Debentures Incentivadas FIRF CP 
 
O comportamento é um exemplo prático do caráter de proteção que esse fundo pode desempenhar na 
carteira do investidor.  
Após um resultado bastante forte em 2021, os spreads de crédito das debêntures incentivadas se aproximam 
dos níveis históricos, porém com um nível nominal bastante interessante se comparado com os últimos 2 
anos. Nossa gestão ativa continua avaliando oportunidades nos mercados primário e secundário. 
Atualmente o fundo tem uma duration de 4,4 anos e um carrego de CDI+0,94%.  
O fundo segue aberto para captação e entendemos este ser uma excelente oportunidade de entrada. 
 

Posicionamento Atual 
Sparta Max Advisory FIC FIRF CP LP 
 
O Sparta Max, que tem um mandato mais livre dentro do crédito high grade, tem conseguido extrair ótimos 
retornos em ativos com menos demanda, como debêntures de cias de capital fechado, bem como com 
daytrade. 
A duration (prazo médio) permaneceu praticamente a mesma em relação ao mês passado e estamos com 
10% em caixa, nível confortável para a estratégia. 
Atualmente o fundo tem uma duration de 2,7 anos e um carrego de CDI+2,15%.  
Sobre o cenário atual, como essa estratégia é pós-fixada, com a elevação da taxa de juros, esse fundo acaba 
se beneficiando e servindo de proteção ao investidor. 
 

Posicionamento Atual 
Sparta Premium FIC FI Referenciado DI Crédito Privado 
 
O Sparta Premium busca acompanhar a variação do CDI, com 100% de seus recursos com liquidez imediata 
e apresentando rendimento acumulado de 95% do CDI. Esse produto busca atender a parcela do portfólio do 
investidor com necessidade de liquidez no curto prazo, já que apresenta resgate imediato e baixa aplicação 
inicial. 
 

Posicionamento Atual 
Sparta Previdência Advisory XP Seg FIC RF CP 
 
Acreditamos que estamos em um excelente momento para investir nessa classe, tanto pelo atual ciclo de 
alta na taxa de juros, quanto pelo alto prêmio de crédito da estratégia. A cereja do bolo para 2022 será, 
sobretudo, o retorno real elevado que a estratégia tem perspectiva de entregar. 
A duration (prazo médio) do fundo permaneceu a mesma em relação ao mês passado e o caixa está 
acomodado próximo de 27%, nível confortável para a estratégia.  
Atualmente o fundo tem uma duration de 2,4 anos e um carrego de CDI+1,4%.  
Sobre o cenário atual, como essa estratégia é pós-fixada, com a elevação da taxa de juros, esse fundo acaba 
se beneficiando e servindo de proteção ao investidor. 
 

Posicionamento Atual 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/af686d0f-2289-4d1f-b1fb-75c79145d542
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/64686e0f-8779-471d-9050-9a4fd201f35a
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/31bdcaad-716f-41d9-b22d-d2ae16e095a3
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Sparta Top Advisory FIC FIRF CP LP // Sparta Top FIC FI RF Crédito Privado Longo Prazo 
 
A duration (prazo médio) permaneceu praticamente a mesma em relação ao mês passado, com um caixa de 
10%, nível confortável para a estratégia. Atualmente o fundo tem uma duration de 2,9 anos e um carrego de 
CDI+1,9%.  
Sobre o cenário atual, como essa estratégia é pós-fixada, com a elevação da taxa de juros, esse fundo acaba 
se beneficiando e servindo de proteção ao investidor. 
 

Posicionamento Atual 
Sparta Top Inflação FIC FIRF CP LP 
 
O fundo segue passivamente o IMA-B5 e pode alongar ou diminuir a duration apenas da carteira de crédito, 
quando oportuno. O caixa da estratégia está em 25%, pois a gestão tem comprado Título Público indexado à 
inflação para replicar o IMA-B5. Vale lembrar que há desconto de parte do que é alocado em caixa da taxa de 
administração. 
Atualmente o fundo tem uma duration de 2,4 anos e carrego de IMAB5+1,5%.  
Esse fundo possui 3 componentes de rentabilidade: IPCA + taxa prefixada + prêmio crédito. No atual cenário 
o fundo ganha com o IPCA acima do esperado e prêmio de crédito ainda atrativo e pode perder na parcela 
prefixada, porém em uma magnitude controlada por conta de sua duration curta. Portanto, entendemos que 
essa estratégia é uma ótima alternativa de busca por retorno real de longo prazo. 
 

Posicionamento Atual 
Sparta Top Prev Advisory Icatu FIRF CP 
 
A duration (prazo médio) permaneceu praticamente a mesma em relação ao mês passado, com um caixa de 
27%, nível confortável para a estratégia. Atualmente o fundo tem uma duration de 2,4 anos e um carrego de 
CDI+1,4%.  
Sobre o cenário atual, como essa estratégia é pós-fixada, com a elevação da taxa de juros, esse fundo acaba 
se beneficiando e servindo de proteção ao investidor. 
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SULAMÉRICA 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

SulAmérica Crédito Ativo FI Renda Fixa CP 
LP 

1.07% 2.77% 9.25% 6.55% 4.85% 0.43% -4.82% 898.53 

SulAmérica Crédito ESG FIRF CP LP 1.1% 2.87% 8.99% - - 0.45% -0.04% 456.56 

SulAmérica Excellence FI Renda Fixa 
Crédito Privado 

1.06% 2.72% 9.25% 5.29% 4.28% 0.7% -5.24% 2462.31 

SulAmérica Exclusive FI Referenciado DI 0.87% 2.56% 6.64% 4.19% 4.53% 0.19% -0.58% 1543.31 

SulAmérica Inflatie FI Renda Fixa Longo 
Prazo 

2.83% 2.55% -0.56% 4.75% 5.74% 6.23% -12.83% 337.86 

SulAmérica Infra Fundo Incentivado de 
Investimento em Infraestrutura RF 

2.48% 3.13% 9.46% 10.93% 8.5% 3.04% -8.07% 66.69 

SulAmérica Juro Real Curto FI RF LP 2.27% 3.37% 4.32% 5.02% 6.66% 3.84% -4.8% 84.48 

SulAmérica Prestige Inflatie FIC FIRF 2.88% 2.56% -0.18% 4.89% 5.43% 6.43% -13.64% 229.74 

SulAmérica Prestige Prev FIRF 0.98% 2.65% 8.76% 4.8% 4.12% 1.18% -4.11% 919.5 

SulAmérica Prestige Strategie FIC FIRF CP 1.02% 2.64% 10.49% 5.09% 4.41% 1.53% -5.01% 583.57 

SulAmérica Renda Fixa Ativo FI LP 0.78% 2.22% 4.0% 2.33% 3.05% 0.97% -3.34% 66.11 

Sulamerica Fix 100 Plus FI RF 0.96% 2.67% 9.38% 4.94% 4.2% 1.8% -4.85% 204.84 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

IMA-B 3.07% 2.87% 4.5% 7.43% 7.98% 5.55% -12.68% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

SulAmérica Crédito Ativo FI Renda Fixa CP LP // SulAmérica Crédito ESG FIRF CP LP // SulAmérica 
Excellence FI Renda Fixa Crédito Privado 
 
Tivemos um mês de março positivo para os fundos de crédito privado. Continuamos vendo fechamentos de 
prêmios, com ganhos no curto prazo. A demanda por créditos continua elevada devido à captação dos 
fundos renda fixa e de crédito privado. Do lado da oferta, tivemos várias emissões bancárias, com volume 
alto e eficiência de taxa nos livros de ofertas primárias. Também vimos algumas emissões corporativas com 
volumes bem elevados e com sobre demanda. Os destaques de emissão no mercado primário foram 
debêntures de Localiza, Sabesp, Ecovias e Arteris, e letras financeiras de Portoseg, Mercedes, RCI Brasil e 
Toyota. O secundário também foi agitado e fomos bem ativos. 
 

Atribuição de performance 

SulAmérica Exclusive FI Referenciado DI 
 
Março foi um mês negativo para os ativos caixa, destoando desse movimento apenas as LFTs dos anos 
2025 e 2026. Durante o mês, fluxo de aplicações nos fundos de renda fixa seguiram no campo positivo, 
porém não foi o suficiente para gerar uma demanda que continuasse a tracionar o fechamento das taxas. O 
tesouro agiu de forma mais correlacionada com a demanda nos leilões de LFT, diminuindo os lotes ofertados, 
mostrando estar mais ativo nesse período de maior acomodação, sem pressionar as taxas. O mercado 
secundário se manteve vendedor durante o mês, mesmo com o vencimento da LTN abril 2022.  
 

Atribuição de performance 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/0a8f98fc-e921-439c-833c-3a1e9064aedc
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SulAmérica Inflatie FI Renda Fixa Longo Prazo 
 
O fundo teve performance abaixo do IMA-B. Tivemos perda na posição direcional em juros nominais e 
também nos descasamentos de NTN-B. As operações de arbitragem da curva de juros deram pequeno 
resultado positivo. Reduzimos parcialmente os descasamentos (B25/B26/B30) e mantivemos alocação 
direcional em IPCA próxima à do benchmark. 
 

Atribuição de performance 

SulAmérica Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF 
 
O mês de março foi positivo para o fundo, com retorno norminal acima do esperado. Os destaques positivos 
ficaram para o desempenho das debêntures de AES Tietê, Petrobrás, Sanepar e Energisa. Não tivemos papéis 
com retornos negativos no mês. O mercado primário e secundário continua com demanda para essa classe 
de ativos. O incentivo fiscal e a inflação de curto prazo mais alta tornam o produto bastante atraente. 
 

Atribuição de performance 

SulAmérica Juro Real Curto FI RF LP 
 
O fundo teve performance abaixo do IMA-B5. Tivemos perda na posição direcional em juros nominais e 
também nos descasamentos de NTN-B. As operações de arbitragem da curva de juros deram pequeno 
resultado positivo. Reduzimos o overweight B25 e underweight B26. Mantivemos alocação direcional em 
IPCA próxima à do benchmark. 
 

Atribuição de performance 

SulAmérica Prestige Inflatie FIC FIRF 
 
O fundo teve performance abaixo do IMA-B no mês. Tivemos perda na posição direcional em juros nominais e 
também nos descasamentos de NTN-B. As operações de arbitragem da curva de juros deram pequeno 
resultado positivo. Reduzimos parcialmente os descasamentos (B25/B26) e mantivemos alocação direcional 
em IPCA próxima à do benchmark. 
 

Atribuição de performance 

SulAmérica Prestige Prev FIRF // Sulamerica Fix 100 Plus FI RF 
 
O fundo teve performance superior ao CDI no mês de Março. Tivemos ganho em crédito e nas LFTs. Estamos 
sem posição direcional ou relativa em juros nominais e reais. 
 

Atribuição de performance 

SulAmérica Prestige Strategie FIC FIRF CP 
 
Tivemos um mês de março positivo para os fundos de crédito privado. Continuamos vendo fechamentos de 
prêmios, com ganhos no curto prazo. A demanda por créditos continua elevada devido à captação dos 
fundos de renda fixa e de crédito privado. Do lado da oferta, tivemos várias emissões bancárias, com volume 
alto e eficiência de taxa nos livros de ofertas primárias. Também vimos algumas emissões corporativas com 
volumes bem elevados e com sobre demanda. Os destaques de emissão no mercado primário foram 
debêntures de Localiza, Sabesp, Ecovias e Arteris, e letras financeiras de Portoseg, Mercedes, RCI Brasil e 
Toyota. O secundário também foi agitado e fomos bem ativos. 
 

Atribuição de performance 

SulAmérica Renda Fixa Ativo FI LP 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/7314b5a0-f1a5-492f-8b0e-74b1b151eb96
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f91eae8c-4530-4e27-9b38-8e2901832cab
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/78ba971c-da75-47dc-ab88-178d0cb4a0f7
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/13768597000160
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/10394850000175
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/20889471000100
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/19959552000150
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/aafc52f5-25b8-4360-ab41-70a7ad9e9bda
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Como falamos no último mês, dois temas continuaram ditando os mercados: guerra de Rússia e Ucrânia, 
com seus efeitos inflacionários, e por consequência uma retirada ainda mais tempestiva de estímulos nos 
EUA, com o mercado passando a precificar os juros americanos em campo restritivo para esfriar a economia. 
No Brasil, temor de medidas populistas persiste, eleições começam a ganhar relevância e na economia a 
dinâmica de inflação continua desfavorável, enquanto a atividade melhora. Ainda assimilando os efeitos 
inflacionários da Guerra, o Banco Central subiu novamente a Selic, para 11,75% a.a. e indicou um ajuste final 
de 100bps para maio. Esperávamos que o ciclo de ajuste terminasse aquém disso, o que não se confirmou. 
Esse ambiente continuou favorável para moeda e bolsa no Brasil, assim como para posições em inflação na 
Renda Fixa. Assim, em março, a despeito de termos optado por posições em juros nominais curtos (que mais 
sofreram no período), como sinalizado anteriormente, a margem de segurança e a atuação tempestiva, além 
da estratégia de valor relativo, permitiram que entregássemos um retorno apenas levemente abaixo do CDI. 
No ano, o retorno é de 2,22%, próximo ao benchmark. 
 

Posicionamento Atual 
SulAmérica Crédito Ativo FI Renda Fixa CP LP 
 
Para frente vemos a volta de um pipeline de emissões nos próximos meses, dentro do terceiro trimestre do 
ano, aproveitando uma janela pré-eleições. Continuamos otimistas com o cenário para os fundos de crédito 
privado, uma vez que ainda vemos prêmios de risco atrativos, taxa de juros nominalmente altas e uma 
performance recente positiva que ajuda na captação dos fundos. O fundo encontra-se com 89% de crédito 
privado, sendo 48% em dívidas corporativas, 37% em títulos bancários e 4% em estruturados. 
 

Posicionamento Atual 
SulAmérica Crédito ESG FIRF CP LP 
 
Para frente vemos a volta de um pipeline de emissões nos próximos meses, dentro do terceiro trimestre do 
ano, aproveitando uma janela pré-eleições. Continuamos otimistas com o cenário para os fundos de crédito 
privado, uma vez que ainda vemos prêmios de risco atrativos, taxa de juros nominalmente altas e uma 
performance recente positiva que ajuda na captação dos fundos. O fundo encontra-se com 90% de crédito 
privado, sendo 59% em dívidas corporativas, 24% em títulos bancários e 7% em estruturados. 
 

Posicionamento Atual 
SulAmérica Excellence FI Renda Fixa Crédito Privado 
 
Para frente vemos a volta de um pipeline de emissões nos próximos meses, dentro do terceiro trimestre do 
ano, aproveitando uma janela pré-eleições. Continuamos otimistas com o cenário para os fundos de crédito 
privado, uma vez que ainda vemos prêmios de risco atrativos, taxa de juros nominalmente altas e uma 
performance recente positiva que ajuda na captação dos fundos. O fundo encontra-se com 75% de crédito 
privado, sendo 39% em dívidas corporativas, 35% em títulos bancários e 1% em estruturados. 
 

Posicionamento Atual 
SulAmérica Exclusive FI Referenciado DI 
 
Diminuímos a duration da carteira. Temos a intenção de aproveitar no curto prazo o novo patamar das taxas 
e taticamente acompanhar a distorção nos vencimentos mais longos da curva. Nossa posição atual é de 
aproximadamente 18% do patrimônio líquido em vencimentos curtos (até março de 2025), 45% em 
vencimentos longos (até março de 2028), o restante está em operações compromissadas. 
 

Posicionamento Atual 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/0a8f98fc-e921-439c-833c-3a1e9064aedc
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e4c08791-d5b8-42e3-84bd-9b79404e6418
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/08303aca-5df0-459b-b4ef-399ba74f2e96
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/99020734-f5bb-4dc9-98d1-6fc1ef009aa1
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SulAmérica Inflatie FI Renda Fixa Longo Prazo 
 
Dado elevado nível de incerteza geopolítica, inflacionária e redução de liquidez internacional, aliado ao baixo 
nível dos juros futuros, preferimos alocações táticas ou relativas. Efetuamos arbitragens ao longo da curva de 
juros, cujos diferenciais estão nas máximas ou desalinhados historicamente em relação à fase do ciclo 
monetário. Estamos mais alocados em B28/B40/B50 e menos alocados em B35/B45/B55. Em juros 
nominais, abrimos tomado tático no pré Jan26. 
 

Posicionamento Atual 
SulAmérica Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF 
 
No mês de março, tivemos poucas mudanças na posição estrutural do fundo. O fundo encerrou o mês com 
alocação de 93% em Crédito Privado, sendo 92% em Debêntures Incentivadas e 1% em Letras Financeiras. 
 

Posicionamento Atual 
SulAmérica Juro Real Curto FI RF LP 
 
Dado elevado nível de incerteza geopolítica, inflacionária e redução de liquidez internacional, aliado ao baixo 
nível dos juros futuros, preferimos alocações táticas ou relativas. Efetuamos arbitragens ao longo da curva de 
juros, cujos diferenciais estão nas máximas ou desalinhados historicamente em relação à fase do ciclo 
monetário. Nas NTN-Bs temos pequeno overweight B24 e underweight B26. Em juros nominais, abrimos 
tomado tático no pré Jan26. 
 

Posicionamento Atual 
SulAmérica Prestige Inflatie FIC FIRF 
 
Dado elevado nível de incerteza geopolítica, inflacionária e redução de liquidez internacional, aliado ao baixo 
nível dos juros futuros, preferimos alocações táticas ou relativas. Efetuamos arbitragens ao longo da curva de 
juros, cujos diferenciais estão nas máximas ou desalinhados historicamente em relação à fase do ciclo 
monetário. Estamos mais alocados em B40/B50 e menos alocados em B26/B35/B45/B55. Em juros 
nominais, abrimos tomado tático no pré Jan26. 
 

Posicionamento Atual 
SulAmérica Prestige Prev FIRF 
 
Mantemos posição de cautela nos juros, sem posições relevantes, dado à elevada incerteza na inflação, no 
fiscal, eleitoral, geopolítico e redução de liquidez externa. No mês, reduzimos levemente o patrimônio em 
crédito privado de 44,7% para 42,6% do PL. 
 

Posicionamento Atual 
SulAmérica Prestige Strategie FIC FIRF CP 
 
Para frente vemos a volta de um pipeline de emissões nos próximos meses, dentro do terceiro trimestre do 
ano, aproveitando uma janela pré-eleições. Continuamos otimistas com o cenário para os fundos de crédito 
privado, uma vez que ainda vemos prêmios de risco atrativos, taxa de juros nominalmente altas e uma 
performance recente positiva que ajuda na captação dos fundos. O fundo encontra-se com 77% de crédito 
privado, sendo 37% em dívidas corporativas, 39% em títulos bancários e 1% em estruturados. 
 

Posicionamento Atual 
SulAmérica Renda Fixa Ativo FI LP 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/7314b5a0-f1a5-492f-8b0e-74b1b151eb96
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f91eae8c-4530-4e27-9b38-8e2901832cab
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/78ba971c-da75-47dc-ab88-178d0cb4a0f7
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/13768597000160
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/10394850000175
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/19959552000150
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/aafc52f5-25b8-4360-ab41-70a7ad9e9bda
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As consequências da guerra de Rússia e Ucrânia, a normalização de política monetária nos EUA e o tema 
Eleições no Brasil ganhando força tendem a trazer volatilidade aos mercados. O cenário segue repleto de 
incertezas e estamos monitorando estes riscos. Nesse contexto, existe a percepção de que atualmente os 
preços dos ativos locais não incorporam prêmios tão elevados e compatíveis aos riscos. Assim, no momento, 
atuaremos de maneira mais tática e através de estratégias de valor relativo, porém estamos atentos a 
possíveis exageros, para ambos os lados. 
 

Posicionamento Atual 
Sulamerica Fix 100 Plus FI RF 
 
Mantemos posição de cautela nos juros, sem posições relevantes, dado à elevada incerteza na inflação, no 
fiscal, eleitoral, geopolítico e redução de liquidez externa. No mês, elevamos levemente o patrimônio em 
crédito privado de 41,3% para 42,5% do PL. 
 

  

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/20889471000100
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V8 CAPITAL 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

V8 Cash FIRF CP 0.96% 2.65% 7.03% 4.7% - 0.23% -0.32% 655.69 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

V8 Cash FIRF CP 
 
O fundo entregou retorno dentro do seu esperado. O volume de antecipações se manteve estavel ao longo do 
mês. O volume de termo negociado no mercado se mantem dentro do nosso esperado e estamos 
conseguindo alocar os recursos captados com tranquilidade.  
 

Posicionamento Atual 
V8 Cash FIRF CP 
 
O fundo mantém as posições atuais. Ainda enxergamos que o ciclo de alta de juros não chegou ao fim e 
esperamos novos aumentos nas proximas reuniões. Com novas altas na SELIC, entendemos que será natural 
o fundo entregar retorno de 1% ao mês. Reforçando que o objetivo do fundo é entregar segurança e liquidez 
para seus cotistas. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/be8d5533-4730-4eca-af00-c2237a136190
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/be8d5533-4730-4eca-af00-c2237a136190
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VALORA 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Valora Absolute FIRF Crédito Privado 
Longo Prazo 

1.07% 2.82% 8.17% 7.2% 5.51% 0.18% -5.11% 282.71 

Valora Guardian Advisory FIC FIM CP 1.2% 3.17% 9.34% 6.43% 6.33% 0.21% -0.24% 117.88 

Valora Horizon High Yield FIC FIM CP 1.24% 3.26% 10.29% 7.89% 8.1% 0.31% -0.08% 176.05 

Valora Icatu Prev FICFIRF CP 1.04% 2.63% - - - - -0.01% 33.57 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Valora Absolute FIRF Crédito Privado Longo Prazo 
 
Em que pese a manutenção do cenário macroeconômico altamente desafiador, observamos, mais uma vez, 
uma apreciação significativa dos ativos de crédito privado no mês de março, especialmente nas debêntures 
high grade situadas numa faixa de duration intermediária e longa. O atual cenário de alta nas taxas de juros 
tem favorecido bastante o mercado de renda fixa, o que tem contribuído para o crescimento do patrimônio 
líquido da indústria e, consequentemente, para a demanda por papéis no mercado secundário. No que tange 
a performance dos ativos, os resultados das companhias abertas, que usualmente acessam o mercado de 
capitais via debêntures, têm sido bastante satisfatórios. Apesar disso, temos aproveitado o mercado 
secundário mais aquecido para realizar algumas posições que, a nosso ver, já obtiveram um fechamento de 
spread "exagerado". 
 

Atribuição de performance 

Valora Guardian Advisory FIC FIM CP 
 
O Guardian Advisory, mais uma vez, obteve uma performance muito aderente ao carrego de seu portfólio e 
acima de sua rentabilidade alvo (CDI+3,0% a.a), o que pode ser explicado pelas recentes aquisições de ativos 
realizadas nas últimas semanas. Ademais, ressaltamos que um percentual representativo do portfólio 
continua alocado em cotas seniores de FIDCs (classe que possui mais proteção de subordinação e, por 
consequência, menos volatilidade). Quanto a performance dos ativos, ressaltamos que os multicedentes e 
multisacados, modalidade mais representativa dentro da carteira, tem apresentado um desempenho muito 
positivo em suas operações, algo explicado pela baixa inadimplência atual e pelos recentes aumentos na taxa 
média de cessão dos fundos.  
 

Atribuição de performance 

Valora Horizon High Yield FIC FIM CP 
 
Nosso book de ativos estruturados tem se beneficiado das oportunidades de investimento em ativos high 
yield de diversas classes, como FIDCs, CRIs e debêntures, cujos altos spreads sobre o CDI e menor liquidez 
proporcionam maior consistência de risco e retorno. Tivemos uma performance bastante aderente ao 
carrego do portfólio, o que pode ser explicado pela boa rentabilidade do book de cotas subordinadas de 
FIDCs dentro do mês de março. Adicionalmente, um dos CRAs encarteirados obteve um ganho representativo 
de capital dentro do período. No que tange a performance dos ativos, em especial os situados num nível de 
risco superior, temos observado uma estabilização/melhora nos indicadores de performance mensal das 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c69a10e3-a412-46f8-9c6e-df3269222558
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/952416e0-23b8-4af4-8848-6bf3ead1d308
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d494a5ef-48bc-4a17-ad6a-1c34d8f9fddb
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estruturas, o que mostra bastante resiliência para essa classe de ativos, ainda mais considerando o cenário 
macroeconômico mais adverso. 
 

Atribuição de performance 

Valora Icatu Prev FICFIRF CP 
 
Como mencionado nos comentários anteriores, nosso book de debêntures em CDI tem sido um grande 
indutor de alfa para o portfólio, o que pode ser explicado pelo forte fechamento no spread de alguns papéis 
ao longo do mês. Ressaltamos que esse movimento tem a forte captação líquida da indústria como principal 
causa. Ademais, diferentemente dos meses anteriores, tivemos um desempenho muito positivo nos fundos 
imobiliários investidos, capturando os dividendos no período e absorvendo ganho de capital em alguns 
nomes específicos. Ademais, nosso book de CRIs tem sido fundamental para trazer alfa para o portfólio, pois, 
além de encontrarmos uma baixa volatilidade intrínseca nesses ativos, ainda conseguimos capturar altos 
spreads dentro das estruturas (nosso target alvo para essa parcela do portfólio é CDI+4,5%). Ressaltamos 
que um percentual representativo desse book possui garantias atreladas às suas estruturas. 
 

Posicionamento Atual 
Valora Absolute FIRF Crédito Privado Longo Prazo 
 
Acreditamos que a tendência de valorização dos papéis deva se manter ao longo dos próximos meses, algo 
que deve ser ancorado justamente pela continuação da perspectiva de captação líquida dos fundos da 
indústria. Dito isso, temos adquirido alguns papéis situados numa faixa de duration um pouco maior, visando 
justamente capturar um possível fechamento de spread nas próximas semanas. Obviamente, temos sido 
bastante cautelosos na seleção dos papéis, privilegiando as posições de companhias inseridas em setores 
resilientes e não tão correlacionados com a performance macro de juros e inflação (temos realizado nossas 
posições de empresas de varejo, por exemplo). 
 

Posicionamento Atual 
Valora Guardian Advisory FIC FIM CP 
 
Ressaltamos que, diferentemente dos ativos high grade, onde o mercado primário já pratica spreads 
similares aos níveis pré-covid, temos visto - para o book de FIDCs high yield - uma dinâmica ainda muito 
interessante de preços, o que nos permite a ter um pipeline robusto de ativos já aprovados em nosso comitê. 
Ademais, ressaltamos que a originação proprietária desempenha um papel fundamental na estratégia dos 
nossos fundos, pois é onde conseguimos extrair o máximo de spread das operações (todos os fees e 
receitas de originação são revertidos para dentro dos nossos fundos). Dito isso, continuamos com nosso 
posicionamento de alocar o portfólio em modalidades que, a nosso ver, são resilientes ao momento 
macroeconômico atual (multicedente e multisacado, utilities, consignado federal e etc). 
 

Posicionamento Atual 
Valora Horizon High Yield FIC FIM CP 
 
No âmbito high yield, continuamos otimistas quanto a oferta de ativos no mercado primário, movimento 
fundamentado tanto por ativos proprietários quanto de originadores parceiros. Ressaltamos que, 
conceitualmente, nosso book de ativos estruturados tem sido fundamental para a geração de alfa dos 
portfólios atuais, pois é onde conseguimos capturar as maiores assimetrias envolvendo risco, retorno e 
liquidez. Em contrapartida, temos sido bastante cautelosos com o aumento do custo de dívida das estruturas 
investidas. Por isso, temos privilegiado operações com algum tipo de colateral (recebível ou imóvel). 
 

Posicionamento Atual 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/41163524000180
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c69a10e3-a412-46f8-9c6e-df3269222558
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/952416e0-23b8-4af4-8848-6bf3ead1d308
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d494a5ef-48bc-4a17-ad6a-1c34d8f9fddb
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Valora Icatu Prev FICFIRF CP 
 
Continuamos otimistas para o book de debêntures high grade do portfólio, o que deve ser impulsionado, 
essencialmente, pela continuação do movimento de captação líquida positivo da indústria. Entretanto, 
seguimos seletivos em relação aos ativos adquiridos, evitando alguns setores que, a nosso ver, tendem a ser 
prejudicados pelo cenário macroeconômico mais adverso. Ademais, continuamos com nossa estratégia base 
de otimizar nosso book de CRIs e fundos imobiliários, ativos esses que possuem uma dinâmica de spread 
mais interessante se comparado às debêntures high grade. 
 

  

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/41163524000180
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VINCI PARTNERS 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Vinci Crédito Estruturado Selection 
Advisory FIC FIM Crédito Privado 

1.08% 2.85% 8.13% 5.58% 5.91% 0.19% -0.01% 83.19 

Vinci Multiestrategia FIM 1.33% 3.09% 5.92% 3.97% 4.99% 0.73% -0.74% 503.14 

Vinci Valorem Advisory XP Seg Prev FIM 2.46% 4.24% 7.55% 7.39% - 1.84% -2.29% 199.64 

Vinci Valorem FI Multimercado 2.45% 4.23% 7.63% 7.49% 8.31% 1.85% -3.65% 2376.26 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

IMA-B 3.07% 2.87% 4.5% 7.43% 7.98% 5.55% -12.68% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Vinci Crédito Estruturado Selection Advisory FIC FIM Crédito Privado 
 
O Fundo rendeu 1,08% em março, equivalente a 117% do CDI (acumulado de 127% CDI em 12M). Seu 
portfólio segue bem diversificado, sendo uma combinação de cotas de FIDC indexadas ao de CDI e 
operações de desconto de recebíveis da cadeia de fornecedores grandes empresas com prazos curtos e 
natureza revolvente. Neste cenário de alta de juros, as operações de desconto de recebíveis e as demais 
cotas de FIDCs em carteira têm apresentado retornos crescentes, mantendo um padrão de risco baixo. 
Estamos com um pipeline interessante de cotas seniores de FIDCs de diferentes tipos de lastro e 
classificações de baixo risco de crédito atribuídas por agências de rating, duration baixa a moderada e taxas 
variando entre CDI + 3% a 5% a.a., que constituem boas oportunidades de investimento. 
O principal contribuinte de performance no mês foi o FIDC Cadeia de Fornecedores. 
O VCE apresenta prazo de resgate em 59 dias corridos. Em geral, estes fundos de prazos mais elevados 
tendem a oferecer proteção adicional aos investidores em comparação à fundos sem carência, uma vez que 
tendem a absorver melhor possíveis impactos negativos de uma venda de papéis no secundário para honrar 
resgates acima do previsto. 
 

Atribuição de performance 

Vinci Multiestrategia FIM 
 
O mês de março caracterizou-se por uma postura mais hawkish dos Bancos Centrais. Na Europa, o ECB 
antecipou o fim do quantitative easing. No Brasil, o BC indicou mais uma alta de 100 bps e, apesar de deixar a 
porta aberta para novas altas, sinalizou uma Selic de 12,75% como cenário base. Nos EUA, o Fed mostrou um 
maior desconforto com a inflação, e uma aceleração nas altas de juros se tornou provável. Com isso, a ponta 
curta de juros futuro subiu mais que a longa, promovendo uma inversão de curva. No Brasil, os juros longos 
fecharam levemente enquanto os juros curtos tiveram uma pequena abertura. 
Em relação à guerra, a reação das forças ucranianas e as rígidas sanções impostas, contribuíram para um 
impasse e, pelo menos temporariamente, a Rússia demonstrou interesse em uma negociação de paz. Logo, 
os preços das commodities voltaram das máximas, ajudando a promover um clima de risk-on – 
especialmente no Brasil, onde a bolsa e o real sofreram valorizações acentuadas, e nos EUA, onde a bolsa 
também voltou a subir. 
No mês, o Fundo rendeu 1,33%, principalmente por conta de ganhos no real vs. dólar, juros offshore, cupom 
cambial e nos books de juros, além de custos e aplicação do caixa. 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/66f21486-3bf1-4e23-bbaf-4e1176f91ad4
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c14ddbd7-942c-4471-b155-f1e6538cbb7f
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Atribuição de performance 

Vinci Valorem Advisory XP Seg Prev FIM // Vinci Valorem FI Multimercado 
 
O Fundo teve resultado positivo em todas as posições: tomada em juro nominal e em FRA de cupom cambial 
e comprada em títulos públicos ligados à inflação. Seguimos confiantes com nossas posições. 
A evolução da guerra Rússia e Ucrânia provocou novos choques de oferta em nível global: redução de oferta 
de commodities de energia (petróleo e gás natural), agrícolas (trigo e milho) e metálicas (níquel e paládio). A 
escassez desses materiais básicos produziu alta das cotações de seus preços em dólar, acelerando os 
índices de inflação nas principais economias. Fazendo frente a essa inflação mais persistente e para evitar 
seu espalhamento na economia, o FED promoveu a primeira alta de um ciclo que provavelmente será mais 
rápido e mais intenso do que previamente esperado. 
No Brasil, o Bacen comunicou a intensão de finalizar o ciclo de altas da Selic na próxima reunião. Apesar das 
recentes leituras do IPCA ainda alto, o BC precisa dar tempo para que as altas já feitas façam efeito na 
economia. Por outro lado, com a Selic em um nível mais alto, voltou a relação entre câmbio e termos de troca, 
ou seja, a elevação dos preços das principais commodities contribuiu para a apreciação do real. 
 

Posicionamento Atual 
Vinci Crédito Estruturado Selection Advisory FIC FIM Crédito Privado 
 
Ao final de março, cerca de (i) 9% do Fundo estava investido no FIDC Cadeia de Fornecedores, que realiza 
desconto de duplicatas performadas e confirmadas junto a empresas de grande porte e baixo risco de 
crédito; (ii) 28% em um portfólio de cotas seniores de FIDCs abertos com prazo de resgate entre D+30 e 90 e 
altos percentuais de subordinação; (iii) 53% em um portfólio diversificado de cotas de FIDCs de diferentes 
tipos de lastros e senioridade na estrutura de capital; e 10% em caixa e ativos de liquidez. Possuímos 
atualmente 50 diferentes emissores de FIDCs em carteira, com uma média de 2% do PL cada. 
Dado o perfil de baixo risco e alta qualidade de crédito, acreditamos que o VCE seja uma excelente alternativa 
para alongamento do prazo de resgate na parcela da carteira alocada em crédito. 
 

Posicionamento Atual 
Vinci Multiestrategia FIM 
 
Mantivemos as posições tomadas nos juros offshore e cupom, comprada em real e euro vs. dólar e em dólar 
australiano vs. neozelandês. Iniciamos uma posição aplicada em juros locais depois da sinalização do BC de 
estarmos perto do fim do ciclo de aperto monetário, apesar da inflação corrente ainda preocupar. 
Continuamos construtivos com Brasil, dado os preços de commodities ainda favoráveis e os juros altos. 
Acreditamos ainda que o movimento de abertura dos juros americanos está longe do fim, dado a economia 
que ainda se mostra aquecida e com o mercado de trabalho em condições muito apertadas. Ao longo do 
mês, aumentamos o risco na carteira, política que devemos continuar aproveitando em eventuais momentos 
de estresse do mercado para montar novas posições. 
 

Posicionamento Atual 
Vinci Valorem Advisory XP Seg Prev FIM // Vinci Valorem FI Multimercado 
 
Durante o mês, a carteira foi levemente alterada, de modo a contemplar nas posições a comunicação do 
Banco Central do Brasil de que o ciclo de alta da Selic se aproxima do final. Dessa forma, a duration dos 
títulos foi levemente aumentada, sendo acrescentados ao portfólio títulos da parte longa da curva de juro real. 
Completa a parcela de renda fixa uma posição tomada em inflação implícita do meio da curva e tomada em 
inclinação de curva de juros. A posição tomada em juro nominal curto foi zerada, com realização de lucro. 
Sobre a parcela de moedas, a posição comprada em dólar contra real foi zerada e a posição tomada em FRA 
de cupom cambial com vencimentos de até 5 anos continua, muito em função da comunicação mais 
propensa a altas de juros pelo lado do FED. 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/33796273000143
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WESTERN 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Western Asset IMA-B5 Ativo FI RF 2.34% 3.12% 5.77% 6.87% 8.43% 3.63% -8.5% 766.72 

Western Asset Icatu RF Ativo Prev FIC FI 0.83% 2.26% 5.42% 3.61% 3.87% 0.87% -2.68% 7.3 

Western Asset RF Ativo Max FI 0.37% 1.04% 0.59% 1.55% 4.65% 2.77% -7.45% 231.46 

Western Asset Renda Fixa Ativo FI 0.81% 2.14% 5.7% 4.62% 5.18% 1.02% -2.76% 856.89 

Western Asset Total Credit Advisory FIC FIRF 
CP 

1.02% 2.68% 8.11% 6.72% 5.11% 0.2% -3.85% 2286.17 

Western XP Seg FIRF Prev 0.69% 2.03% 4.77% 3.7% - 1.05% -3.61% 5.04 

IMA-B 3.07% 2.87% 4.5% 7.43% 7.98% 5.55% -12.68% - 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Western Asset IMA-B5 Ativo FI RF 
 
Ao longo do mês de março o mercado de renda fixa local apresentou elevada volatilidade. A primeira 
quinzena do mês foi impactada pela piora do cenário externo, com a escalada da guerra entre Rússia e 
Ucrânia, e pelo ambiente doméstico, pressionado pela alta inflação e percepção de que o ciclo de aperto 
monetário poderia se prolongar mais do que anteriormente antecipado. Após a reunião do COPOM, ocorrida 
no meio do mês, os mercados reverteram sua direção, iniciando um movimento de queda das taxas de juros 
que encerraram o mês abaixo do nível de final de fevereiro. Essa reversão veio da mensagem, ainda que 
confusa, do BC de que o ciclo de aperto monetário poderia estar próximo ao fim. Somaram-se a essas 
notícias domésticas a percepção de que não tenha havido uma nova rodada de escalada da guerra, fazendo 
com que mercados internacionais se acomodassem. Apesar dessa acomodação, o fundo encerrou o mês 
abaixo de seu benchmark. 
 

Atribuição de performance 

Western Asset Icatu RF Ativo Prev FIC FI // Western Asset Renda Fixa Ativo FI // Western XP Seg FIRF Prev 
 
Ao longo do mês de março o mercado de renda fixa local apresentou elevada volatilidade. A primeira 
quinzena do mês foi impactada pela piora do cenário externo, com a escalada da guerra entre Rússia e 
Ucrânia, e pelo ambiente doméstico, pressionado pela alta inflação e percepção de que o ciclo de aperto 
monetário poderia se prolongar mais do que anteriormente antecipado. Após a reunião do COPOM, ocorrida 
no meio do mês, os mercados reverteram sua direção, iniciando um movimento de queda das taxas de juros 
que encerraram o mês abaixo do nível de final de fevereiro. Essa reversão veio da mensagem, ainda que 
confusa, do BC de que o ciclo de aperto monetário poderia estar próximo ao fim. Somaram-se a essas 
notícias domésticas a percepção de que não tenha havido uma nova rodada de escalada da guerra, fazendo 
com que mercados internacionais se acomodassem. A parcela de crédito privado voltou a adicionar valor ao 
longo do mês, contribuindo para o desempenho da estratégia, porém, não o suficiente para que o 
desempenho do fundo ficasse acima do CDI. 
 

Atribuição de performance 

Western Asset RF Ativo Max FI 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/8b462e9f-76d5-4c4d-931f-7a9271ad754c
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Ao longo do mês de março o mercado de renda fixa local apresentou elevada volatilidade. A primeira 
quinzena do mês foi impactada pela piora do cenário externo, com a escalada da guerra entre Rússia e 
Ucrânia, e pelo ambiente doméstico, pressionado pela alta inflação e percepção de que o ciclo de aperto 
monetário poderia se prolongar mais do que anteriormente antecipado. Após a reunião do COPOM, ocorrida 
no meio do mês, os mercados reverteram sua direção, iniciando um movimento de queda das taxas de juros 
que encerraram o mês abaixo do nível de final de fevereiro. Essa reversão veio da mensagem, ainda que 
confusa, do BC de que o ciclo de aperto monetário poderia estar próximo ao fim. Somaram-se a essas 
notícias domésticas a percepção de que não tenha havido uma nova rodada de escalada da guerra, fazendo 
com que mercados internacionais se acomodassem.  
 

Atribuição de performance 

Western Asset Total Credit Advisory FIC FIRF CP 
 
O fundo voltou a apresentar desempenho positivo em março, novamente superando o CDI. O carregamento 
dos prêmios de crédito dos papéis da carteira do fundo, junto com um movimento tênue de continuada 
acomodação gradual dos prêmios de crédito dos títulos privados voltaram a contribuir para que o fundo 
apresentasse mais um mês de desempenho positivo, adicionando valor frente ao CDI. Continuamos a 
acreditar que, dados os níveis ainda interessantes dos prêmios de crédito, a classe de ativos se mantenha 
como bastante atrativa. 
 

Posicionamento Atual 
Western Asset IMA-B5 Ativo FI RF // Western Asset RF Ativo Max FI 
 
O fundo trocou suas posições aplicadas em juros pré-fixados de prazo mais curto por juros pré-fixados de 
prazo intermediário, como forma de diminuir a exposição da estratégia a eventuais novas pressões 
inflacionárias advindas da guerra na Ucrânia. 
 

Posicionamento Atual 
Western Asset Icatu RF Ativo Prev FIC FI // Western Asset Renda Fixa Ativo FI // Western XP Seg FIRF Prev 
 
O fundo trocou suas posições aplicadas em juros pré-fixados de prazo mais curto por juros pré-fixados de 
prazo intermediário, como forma de diminuir a exposição da estratégia a eventuais novas pressões 
inflacionárias advindas da guerra na Ucrânia. Continuamos com exposição ao risco de crédito, que, 
acreditamos, deve continuar gerando valor para o portfólio ao longo do tempo. 
 

Posicionamento Atual 
Western Asset Total Credit Advisory FIC FIRF CP 
 
O fundo permanece posicionado com uma carteira bastante diversificada em ativos de crédito de alta 
qualidade. Continuamos a acreditar em uma trajetória interessante no médio prazo para a estratégia dado 
que, além do potencial de fechamento gradual dos prêmios, o próprio carregamento dos ativos ao longo do 
tempo já se mostra bastante interessante. Além disso, vale lembrar que posições aplicadas em títulos de 
crédito privado cumpre o papel de diversificação da exposição ao mercado de renda fixa. 
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XP ASSET 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

XP ANS FIRF CP 1.08% 2.84% 8.39% 6.75% 5.58% 0.2% -2.5% 1017.24 

XP Corporate Light FIRF CP LP 1.06% 2.86% 9.23% 6.18% 4.97% 0.44% -4.6% 558.03 

XP Corporate Plus FIC FIM CP 1.13% 2.84% 9.35% 7.56% 5.76% 0.48% -5.35% 686.42 

XP Corporate TOP CP FIRF LP 1.08% 2.87% 9.08% 6.17% 5.13% 0.41% -3.83% 1031.49 

XP Crédito Estruturado 15 FIC FIRF CP LP 0.93% 2.56% 7.29% 5.34% 5.59% 0.19% -0.24% 557.46 

XP Crédito Estruturado XP Seg Prev FIC FIRF 0.92% 2.54% 7.26% - - 0.19% -0.15% 633.12 

XP Crédito Middle FIC FIM CP LP 1.23% 3.3% - - - - - 200.02 

XP Debentures Incentivadas Crédito Privado 
FIC FIM 

2.69% 2.97% 8.22% 9.75% 8.15% 3.85% -7.3% 787.12 

XP Debentures Incentivadas Hedge CP FIC 
FIM LP 

0.99% 2.85% 9.07% 7.25% 5.27% 0.88% -2.23% 85.67 

XP Horizonte XP Seg FI RF Prev 1.17% 2.66% 7.46% 6.3% 5.97% 0.77% -1.82% 1999.81 

XP Icatu Horizonte Prev FIC FIRF 1.16% 2.65% 7.37% 6.4% 5.71% 0.77% -2.67% 2683.37 

XP Inflação Referenciado IPCA FI Renda Fixa 
LP 

2.88% 3.49% 8.65% 9.04% 8.65% 3.77% -6.76% 805.51 

XP Macro Juros Ativo FIC FIRF LP 1.24% 2.62% 7.09% 7.01% - 1.02% -5.25% 53.29 

XP Macro Juros Ativo XP Seg FIE FIC FIRF 1.39% 5.37% 9.43% 7.75% - 1.87% -5.13% 13.27 

XP Referenciado FI Referenciado DI CP 0.96% 2.7% 7.35% 4.93% 4.73% 0.2% -1.28% 3427.82 

XP Seg FI RF CP Prev 1.07% 2.83% 8.76% 7.33% 5.7% 0.26% -3.03% 1756.05 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

IMA-B 3.07% 2.87% 4.5% 7.43% 7.98% 5.55% -12.68% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

XP ANS FIRF CP 
 
O XP ANS CP rendeu 1,08% em março, versus 0,92% do CDI, alcançando performance de 117,4% do CDI. O 
book de debêntures com remuneração em spread sobre o CDI foi destaque de performance, rendendo 121% 
do CDI e agregando 0,74% à cota no período. A carteira de crédito inicia o mês de abril com um carrego de 
CDI+2,05% a.a. (antes de taxas) e duration de 2,8 anos.  
 

Atribuição de performance 

XP Corporate Light FIRF CP LP 
 
O XP Corporate Light rendeu 1,06% em março, versus 0,92% do CDI, alcançando performance de 114,5% do 
CDI. O destaque de performance neste mês foi o book de debêntures com remuneração em spread sobre o 
CDI, rendendo 118% do CDI e agregando 0,62% à cota no período. A carteira de crédito inicia o mês de abril 
com um carrego de CDI+2,23% a.a. (antes de taxas)e duration de 2,5 anos.  
 

Atribuição de performance 

XP Corporate Plus FIC FIM CP 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/0413d4a4-3d31-42f7-99d4-4e492163382b
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O XP Corporate Plus rendeu 1,13% em março, versus 0,92% do CDI, alcançando performance de 122,2% do 
CDI. O destaque de performance neste mês foi o book de debêntures com remuneração em spread sobre o 
CDI, que apresentou retorno de 134% do CDI, agregando 0,61% à cota. A carteira de crédito inicia o mês de 
abril com um carrego de CDI+4,13% a.a. (antes de taxas) e duration de 2,8 anos. 
 

Atribuição de performance 

XP Corporate TOP CP FIRF LP 
 
O XP Corporate TOP rendeu 1,08% em março, versus 0,92% do CDI, alcançando performance de 117,1% do 
CDI. Como destaque de performance neste mês tivemos o book de debêntures com remuneração em spread 
sobre o CDI, rendendo 123% do CDI e agregando 0,64% à cota no período. A carteira de crédito inicia o mês de 
abril com um carrego de CDI+2,55%  a.a. (antes de taxas)  e duration de 2,8 anos. 
 

Atribuição de performance 

XP Crédito Estruturado 15 FIC FIRF CP LP 
 
No mês de Março, o Fundo entregou o retorno de 0,93%, equivalente a CDI + 0,09% a.a. O retorno no ano foi 
de 2,56% (CDI + 0,52% a.a.), em 12 meses foi de 7,29% (CDI + 0,82% a.a.) e desde o início de 21,52% (CDI + 
0,85% a.a.). 
 

Atribuição de performance 

XP Crédito Estruturado XP Seg Prev FIC FIRF 
 
No mês de Março, o Fundo entregou o retorno de 0,92%, equivalente a CDI + 0,01% a.a. O retorno no ano foi 
de 2,54% (CDI + 0,47% a.a.), em 12 meses foi de 7,26% (CDI + 0,80% a.a.) e desde o início de 10,02% (CDI + 
1,06% a.a.). 
 

Atribuição de performance 

XP Crédito Middle FIC FIM CP LP 
 
O XP Crédito Middle rendeu 1,23% em março, versus 0,92% do CDI, alcançando performance de 132,7% do 
CDI. A carteira de crédito, alocada nas cotas sênior e mezanino do FIDC Middle, apresenta spread de CDI+ 
4,90% e constitui 92% do patrimônio do fundo. 
 

Atribuição de performance 

XP Debentures Incentivadas Crédito Privado FIC FIM 
 
O XP Debêntures Incentivadas apresentou retorno de 2,69% em março, versus 1,57% do IMA-GERAL. A 
carteira de crédito inicia o mês de abril com um spread de 1,0% a.a. (antes de taxas) e duration de 5,1 anos. 
 

Atribuição de performance 

XP Debentures Incentivadas Hedge CP FIC FIM LP 
 
O XP Debêntures Incentivadas Hedge rendeu 0,99% em março, versus 0,92% do CDI, alcançando performance 
de 107,3% do CDI. A carteira de crédito inicia o mês de abril com um carrego de CDI+0,85% a.a. (antes de 
taxas) e duration de 4,8 anos.  
 

Atribuição de performance 

XP Horizonte XP Seg FI RF Prev 
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O XP Seguros FIRF Prev obteve rentabilidade de 1,17% em março, versus 0,92% do CDI, alcançando 
performance de 126,2% do CDI. Encerramos março com a exposição em NTN-Bs em 11,0% do patrimônio, 
versus 6,9% no fim de fevereiro. Este book de títulos públicos foi destaque e apresentou retorno de 258% do 
CDI. A carteira de crédito do fundo inicia março com carrego de CDI+2,19% a.a. (antes de taxas) e duration de 
3,1 anos.  
 

Atribuição de performance 

XP Icatu Horizonte Prev FIC FIRF 
 
O XP Horizonte Prev FIRF obteve rentabilidade de 1,16% em março, versus 0,92% do CDI, alcançando 
performance de 125,6% do CDI. Encerramos março com a exposição em NTN-Bs em 11,0% do patrimônio, 
versus 6,9% no fim de fevereiro. Este book de títulos públicos foi destaque e apresentou retorno de 258% do 
CDI. A carteira de crédito do fundo inicia março com carrego de CDI+2,19% a.a. (antes de taxas) e duration de 
3,1 anos.  
 

Atribuição de performance 

XP Inflação Referenciado IPCA FI Renda Fixa LP 
 
O XP Inflação Referenciado apresentou retorno de 2,88% em março, versus 2,61% do IMA-B 5. 
 

Atribuição de performance 

XP Macro Juros Ativo FIC FIRF LP // XP Macro Juros Ativo XP Seg FIE FIC FIRF 
 
No mercado externo, a bolsa americana (S&P) subiu 3,6% e recuperou parte das perdas no ano, diante do 
arrefecimento parcial do risco geopolítico. No Brasil, a bolsa continuou bem suportada e apresentou alta de 
6,1%, novamente devido ao grande fluxo de compra de investidores estrangeiros motivados em grande parte 
pela forte alta das commodities. No mês, o dólar caiu 8,8%. O fundo teve bons ganhos em uma posição 
aplicada em juros reais de médio prazo. 
 

Atribuição de performance 

XP Referenciado FI Referenciado DI CP 
 
O XP Referenciado FIRF DI CP rendeu 0,96% em março, versus 0,92% do CDI, alcançando performance de 
104,0% do CDI. Como destaque de performance neste mês tivemos o book de debêntures com remuneração 
em spread sobre o CDI, rendendo 119,9% do CDI e agregando 0,36% à cota no período. A carteira de crédito 
inicia o mês de abril com um carrego de CDI+1,31% a.a. (antes de taxas), e duration de 1,5 ano. 
 

Atribuição de performance 

XP Seg FI RF CP Prev 
 
O XP Seguros FIRF CP rendeu 1,07% em março, versus 0,92% do CDI, alcançando performance de 115,4% do 
CDI. O destaque de performance neste mês foi o book de debêntures com remuneração em spread sobre o 
CDI, que apresentou retorno de 120% do CDI e agregou 0,59% à cota no período. A carteira de crédito inicia o 
mês de abril com um carrego de CDI+1,90% a.a. (antes de taxas) e duration de 2,8 anos.  
 

Posicionamento Atual 
XP Crédito Estruturado 15 FIC FIRF CP LP // XP Crédito Estruturado XP Seg Prev FIC FIRF 
 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/18897562000145
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/29cc318d-24ba-4f37-acff-6857a2218e41
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/4e8f634c-bfe1-4f5f-a06b-b4058d71b7f3
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/34461635000108
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/aef54b29-62f2-444d-8d12-99897d9c46ad
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/30910166000106
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/0cfae2b7-1b54-4aa2-ae97-12b60246d88d
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/36352610000100
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O fundo investe aproximadamente 80% do patrimônio líquido em Tesouro LFT e os outros 20% em 
determinadas carteiras da família XPCE, como o book de Imobiliário focado em Project Finance, o book de 
Crédito Corporativo High Yield com garantia real, o book de Securitização e o book de Infraestrutura. 
 

Posicionamento Atual 
XP Crédito Middle FIC FIM CP LP 
 
O FIDC Middle encerrou o mês de março com 207 operações de 188 emissores, das quais 11 foram 
desembolsadas neste mês. Os setores de Agropecuária, Construção e Comércio agregam 40% do risco das 
operações do fundo. 
 

Posicionamento Atual 
XP Debentures Incentivadas Crédito Privado FIC FIM 
 
Os principais setores da carteira são Elétrico, Concessões Rodoviárias e Saneamento, considerados setores 
defensivos e que compõe 80% da alocação em crédito do fundo. A carteira de crédito é composta por 147 
ativos de 102 emissores diferentes, com exposição média de 1,0% do patrimônio por emissor. 90% do 
patrimônio do fundo possui rating entre AAA e A-. Em março o fundo comprou no mercado secundário 
debênture da CSN Mineração, reduzindo exposição em ativos com menor nível de spread na carteira. 
 

Posicionamento Atual 
XP Debentures Incentivadas Hedge CP FIC FIM LP 
 
Os principais setores da carteira são Elétrico, Rodovias, Saneamento e Terminais Portuários, considerados 
setores defensivos e que compõe 87% da alocação em crédito do fundo. A carteira de crédito é composta por 
82 ativos de 69 emissores diferentes, com exposição média de 1,3% do patrimônio por emissor. 94% do 
patrimônio do fundo possui rating entre AAA e A-. Todas as debêntures indexadas ao IPCA são hedgeadas via 
DAP (Contrato Futuro de Cupom de IPCA). Em março o fundo comprou no mercado secundário debêntures 
da Copel Geração e Equatorial Transmissora. 
 

Posicionamento Atual 
XP Horizonte XP Seg FI RF Prev // XP Icatu Horizonte Prev FIC FIRF 
 
Os principais setores são Elétrico, Rodovias, Saneamento e Instituições financeiras, considerados defensivos 
e que compõe 55% do crédito. A carteira de crédito é composta por 264 ativos de 126 emissores distintos, 
totalizando 46% do portfólio com exposição média por emissor de 0,4% do patrimônio. 94% da carteira possui 
rating entre AAA e A-. Em março o fundo comprou no mercado primário debêntures da Equatorial Energia, 
Sabesp, Arteris e Localiza. 
 

Posicionamento Atual 
XP Inflação Referenciado IPCA FI Renda Fixa LP 
 
As NTN-Bs representam 55,3% do patrimônio do fundo, enquanto as debêntures e letras financeiras somam 
41,5%. A carteira de NTN-Bs apresenta duration de 3,7 anos, com maior concentração  do risco de mercado 
no vértice de agosto/2028. A carteira de crédito é composta por ativos de 51 emissores, cuja exposição 
média é de 0,8% do patrimônio. 99% do patrimônio do fundo possui rating entre AAA e A-. 
 

Posicionamento Atual 
XP Macro Juros Ativo FIC FIRF LP // XP Macro Juros Ativo XP Seg FIE FIC FIRF 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/dd9ee8be-cda7-4922-af3e-eb4c8441a44d
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/3caf53f3-e61d-4586-b215-463d9e4c3304
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/8cfe7ba5-fbba-4ee2-ae51-f4af0c972ee8
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/32064950000176
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/18897562000145
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/29cc318d-24ba-4f37-acff-6857a2218e41
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/4e8f634c-bfe1-4f5f-a06b-b4058d71b7f3
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/34461635000108
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O BC surpreendeu em sua reunião ao sinalizar que está bem próximo do final do ciclo de alta de juros. Em 
nossa opinião, ele deverá elevar a Selic para níveis entre 12,75% e 13,0% e mantê-la nesses níveis até pelo 
menos o final de 2022. Diante de um cenário inflacionário ainda preocupante e de um BC que sinaliza estar 
bem próximo do fim do ciclo, consideramos que os títulos indexados a inflação voltaram a ter uma boa 
relação de risco x retorno. Ao longo do mês, o fundo aumentou a sua posição aplicada em juros reais de 
médio prazo. 
 

Posicionamento Atual 
XP Referenciado FI Referenciado DI CP 
 
O patrimônio do fundo está alocado em LFTs (49,1%), Debêntures (38,8%), Letras Financeiras (11,2%), CDBs 
(0,7%) e NPs (0,2%). Os principais setores da carteira são Instituições financeiras, Elétrico e Saneamento, 
setores defensivos e que compõe 65% da alocação de crédito do fundo. A carteira de crédito é composta por 
188 ativos de 98 emissores distintos, com exposição média de 0,5% por emissor. 98% do patrimônio do 
fundo possui rating entre AAA e A-. Em março, o fundo comprou no mercado primário debêntures da 
Equatorial Energia, Sabesp e Ecovias. 
 

Posicionamento Atual 
XP Seg FI RF CP Prev 
 
Os principais setores da carteira são Elétrico, Rodovias, Saneamento e Instituições financeiras, considerados 
setores defensivos e que compõe 57% da alocação em crédito do fundo. A carteira de crédito é composta por 
321 ativos de 156 emissores diferentes, com exposição média de 0,5% do patrimônio por emissor. 94% do 
patrimônio do fundo possui rating entre AAA e A-. Em março o fundo comprou no mercado primário 
debêntures da Equatorial Energia, Sabesp, Arteris, Ecovias, Localiza e Aliansce Sonae, além de letra financeira 
do Banco Itaú e Votorantim. 
 

 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/aef54b29-62f2-444d-8d12-99897d9c46ad
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/30910166000106
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XP SELECTION 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Selection Debentures Incentivadas FIC FIM CP 1.87% 2.85% 8.36% 6.59% - 1.97% -2.61% 64.06 

Selection RF High Yield FIC FIM CP Longo Prazo 1.06% 2.81% 8.98% 6.95% - 0.63% -0.46% 87.1 

Selection RF Light FIC FI CP LP 1.07% 2.81% 8.37% 6.04% 4.82% 0.39% -4.59% 499.56 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Selection Debentures Incentivadas FIC FIM CP 
 
Os fundos de Renda Fixa Pós-Fixados expostos ao universo de crédito "High Grade" tiveram mais um mês 
positivo, com o mercado secundário das debêntures mais líquidas tendo apresentado redução das taxas (o 
“spread de crédito” diminuiu). Como referência desse mercado, o índice IDA-DI rendeu 1,12% no mês. Já os 
fundos da categoria de crédito “high yield”, que são mais arrojados, tiveram um retorno mediano de 1,13% no 
mês, analisando-se uma amostra com mais de 50 fundos que acompanhamos. 
Por fim, em linha com a performance forte dos títulos públicos atrelados à inflação (Tesouro IPCA), ao longo 
do mês as debêntures de infraestrutura tiveram excelente desempenho. Como referência desse mercado, o 
índice IDA-IPCA Infraestrutura subiu 3,09% no período. 
 
O Selection Debêntures Incentivadas teve retorno de 1,87% no mês, contra 0,92% do CDI. Nos últimos 12 
meses, o retorno acumulado foi de 8,36%, contra 6,41% do CDI no mesmo período. 
 
No mês, destaque para a performance dos fundos: Capitania FIC Infra (3,42%), XP Debentures Incentivadas 
(2,69%) e ARX Elbrus Advisory FIC Infra (2,60%). 
 

Atribuição de performance 

Selection RF High Yield FIC FIM CP Longo Prazo 
 
Os fundos de Renda Fixa Pós-Fixados expostos ao universo de crédito "High Grade" tiveram mais um mês 
positivo, com o mercado secundário das debêntures mais líquidas tendo apresentado redução das taxas (o 
“spread de crédito” diminuiu). Como referência desse mercado, o índice IDA-DI rendeu 1,12% no mês. Já os 
fundos da categoria de crédito “high yield”, que são mais arrojados, tiveram um retorno mediano de 1,13% no 
mês, analisando-se uma amostra com mais de 50 fundos que acompanhamos. 
Por fim, em linha com a performance forte dos títulos públicos atrelados à inflação (Tesouro IPCA), ao longo 
do mês as debêntures de infraestrutura tiveram excelente desempenho. Como referência desse mercado, o 
índice IDA-IPCA Infraestrutura subiu 3,09% no período. 
 
O Selection RF High Yield teve retorno de 1,06% no mês, contra 0,92% do CDI. Nos últimos 12 meses, o 
retorno acumulado foi de 8,98%, contra 6,41% do CDI no mesmo período. 
 
No mês, destaque para a performance dos fundos: Canvas High Yield (1,51%), XP Special Situations (1,36%) e 
Empirica Lotus IPCA (1,22%). 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/aed8f578-9dec-48e8-b241-5d0567d1ddbb
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/50071c51-d744-4244-8a04-58061ea74a75
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Atribuição de performance 

Selection RF Light FIC FI CP LP 
 
Os fundos de Renda Fixa Pós-Fixados expostos ao universo de crédito "High Grade" tiveram mais um mês 
positivo, com o mercado secundário das debêntures mais líquidas tendo apresentado redução das taxas (o 
“spread de crédito” diminuiu). Como referência desse mercado, o índice IDA-DI rendeu 1,12% no mês. Já os 
fundos da categoria de crédito “high yield”, que são mais arrojados, tiveram um retorno mediano de 1,13% no 
mês, analisando-se uma amostra com mais de 50 fundos que acompanhamos. 
Por fim, em linha com a performance forte dos títulos públicos atrelados à inflação (Tesouro IPCA), ao longo 
do mês as debêntures de infraestrutura tiveram excelente desempenho. Como referência desse mercado, o 
índice IDA-IPCA Infraestrutura subiu 3,09% no período. 
 
O Selection RF Light teve retorno de 1,07% no mês, contra 0,92% do CDI. Nos últimos 12 meses, o retorno 
acumulado foi de 8,37%, contra 6,41% do CDI no mesmo período. 
 
No mês, destaque para a performance dos fundos: Icatu Vanguarda Credit Plus (1,35%), ARX Everest Advisory 
(1,17%) e Capitania Premium (1,14%). 
 

Posicionamento Atual 
Selection Debentures Incentivadas FIC FIM CP 
 
As maiores exposições individuais da carteira estão nos fundos: Capitania FIC Infra RF CP, JGP Debentures 
Incentivadas FIRF CP, ARX Elbrus Advisory FIC Infra RF, XP Debentures Incentivadas FIC FIM CP, ARX Hedge 
FIC Infra RF e XP Debentures Incentivadas Hedge FIC FIM CP LP. 
 

Posicionamento Atual 
Selection RF High Yield FIC FIM CP Longo Prazo 
 
As maiores exposições individuais da carteira estão nos fundos: Solis Capital Antares Advisory FIC FIM CP 
LP, Augme 90 FIC FIM CP, Empirica Lotus FIC FIM CP, Canvas High Yield Advisory FIC FIM CP, XP Credito 
Estruturado 360 FIC FIM CP e Selection RF Premium Master FIC FIM CP. 
 

Posicionamento Atual 
Selection RF Light FIC FI CP LP 
 
As maiores exposições individuais da carteira estão nos fundos: Augme 45 Advisory FIRF CP LP, SPX 
Seahawk Advisory FIRF CP LP, JGP Corporate Feeder III FIRF CP LP, Icatu Vanguarda Credit Plus FIRF CP, 
ARX Everest Advisory FIRF CP e Capitania Premium FIRF CP LP. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/35e67802-e664-4c3f-b523-9671f3577f8a
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/aed8f578-9dec-48e8-b241-5d0567d1ddbb
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/50071c51-d744-4244-8a04-58061ea74a75
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/35e67802-e664-4c3f-b523-9671f3577f8a
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MULTIMERCADO 
 

ACE CAPITAL 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

ACE Capital Advisory FIC FIM 3.02% 4.43% 10.42% 9.34% - 4.34% -4.65% 207.71 

Ace Capital Prev XP Seg FICFIM 2.82% 4.4% 9.04% - - 4.08% -1.91% 42.33 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

ACE Capital Advisory FIC FIM // Ace Capital Prev XP Seg FICFIM 
 
Choques inflacionários estão criando as condições para piora na inflação, levando BCs a repensarem o 
aperto monetário e discussão de que talvez o juro tenha que ser mais alto por mais tempo. Acontecendo uma 
revisão de juros nos EUA, entendemos que os mercados acionários estarão em situação bem frágil e 
delicada. No local, revisamos projeção do PIB de 22 para 1% (dinâmica melhor no setor de serviços, preços de 
commodities, impulso fiscal via corte de impostos e medidas do goberno). Inflação segue como grande 
desafio, revisamos projeção para o IPCA de 22 para 6,6% (impacto da guerra sobre as commodities e a 
dinâmica de alimentação mais desfavorável). O ambiente para inflação seguirá ruim, tornando desafiadora a 
tarefa do BC de encerrar o ciclo de alta dado pressões inflacionárias locais e no mundo. A principal 
contribuição veio de RF em posições tomadas em juros offshore (EUA e emergentes). A posição de Valor 
Relativo tomada em juros, vendida no dólar e vendido em bolsa também contribuiu positivamente. Moedas & 
Cupom registrou ganho com posições short USD contra o real e long em USD contra o iene. RV registrou 
perda, pois a posição líquida do fundo é vendida em bolsa global e local. 
 

Posicionamento Atual 
ACE Capital Advisory FIC FIM // Ace Capital Prev XP Seg FICFIM 
 
Portfólio direcionado para cenário global de inflação persistente e elevação dos juros, com eventuais 
consequências negativas nos mercados acionários. RF local posição aplicada em juros reais curtos e 
intermediários. EM juros nominais, estamos operando taticamente tomados. Do lado offshore, posição 
tomada em juros. Moedas e Cupom Cambial posição majoritariamente short USD e long em diferentes 
moedas (em especial o real), mantivemos o par long NZD e short AUD. Valor Relativo reduzimos posição 
comprada em real dado preço e consenso da tese no mercado. No offshore, posições vendidas em bolsas e 
bonds. RV posição líquida vendida Brasil e EUA, mas mantivemos posições compradas em algumas 
empresas locais em papéis domésticos cíclicos, acreditamos que a atividade pode surpreender 
positivamente. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/1a86ef5f-913f-4942-84f7-6441470f97eb
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/37541379000157
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ARX 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

ARX Extra FIC FIM 1.62% 6.44% 11.0% 18.13% 12.56% 8.62% -15.58% 537.88 

ARX Macro 15 Advisory FIC FIM 1.84% 4.98% - - - - -3.42% 65.57 

ARX Macro FIC FIM 1.84% 5.03% 11.79% 17.43% 11.89% 6.8% -14.15% 1011.16 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

ARX Extra FIC FIM 
 
A estratégia macro apresentou performance positiva em março, majoritariamente, por conta das posições de 
valor relativo na parte curta da curva de juros prefixada, aplicadas em juros reais e no book internacional. O 
detrator de retorno do mês foi a posição vendida em real. A estratégia Long Short teve ganho na carteira x 
índice e perda na estratégia de pares resultando em uma contribuição levemente positiva com um gross 
médio próximo de 75% e uma exposição comprada média ao redor de 1,4%. As contribuições positivas 
vieram de um par intersetorial entre uma empresa de varejo alimentar contra uma empresa do setor de 
farmácia, de um par intersetorial de uma empresa do setor de turismo contra uma empresa de aviação e das 
posições direcionais nos setores de oil e elétrico. Os detratores de retorno vieram de um par intrasetorial no 
setor de bancos e de um par intrasetorial no setor de siderurgia. 
 

Atribuição de performance 

ARX Macro 15 Advisory FIC FIM // ARX Macro FIC FIM 
 
A estratégia macro apresentou performance positiva em março, majoritariamente, por conta das posições de 
valor relativo na parte curta da curva de juros prefixada, aplicadas em juros reais e no book internacional. O 
detrator de retorno do mês foi a posição vendida em real.  
 

Posicionamento Atual 
ARX Extra FIC FIM 
 
Na parte macro, seguimos comprados na bolsa brasileira, com apenas uma redução na exposição comprada 
no setor de consumo discricionário. No book de moedas, possuímos posições vendidas no real e em um 
basket de moedas G10 contra o dólar. Em renda fixa, somos comprados em inflação implícita e aplicados em 
juros reais. Na parte internacional, adicionamos uma posição comprada em commodities e vendida em bolsa 
de países desenvolvidos. Na composição Long Short, temos uma posição comprada no setor de varejo, 
através de ações de empresas cujos resultados são mais sensíveis à normalização da atividade econômica 
diante do arrefecimento das medidas de restrição adotadas durante o período mais crítico da pandemia e 
também uma exposição na maior distribuidora de combustíveis do país. 
 

Posicionamento Atual 
ARX Macro 15 Advisory FIC FIM // ARX Macro FIC FIM 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/aa21add5-f0c2-4cb0-9eb4-e722ba30a557
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/79a739ea-554f-49a5-aaaf-f6b666c5ab90
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/524cc1fb-2751-43bc-965f-7b77627ef9f1
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/aa21add5-f0c2-4cb0-9eb4-e722ba30a557
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/79a739ea-554f-49a5-aaaf-f6b666c5ab90
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/524cc1fb-2751-43bc-965f-7b77627ef9f1
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Seguimos comprados na bolsa brasileira, com apenas uma redução na exposição comprada no setor de 
consumo discricionário. No book de moedas, possuímos posições vendidas no real e em um basket de 
moedas G10 contra o dólar. Em renda fixa, somos comprados em inflação implícita e aplicados em juros 
reais. Na parte internacional, adicionamos uma posição comprada em commodities e vendida em bolsa de 
países desenvolvidos. 
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AZ QUEST 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

AZ Quest Advisory Icatu Multi Prev FIC FIM 1.99% 4.16% 6.39% 4.34% 5.92% 2.41% -4.29% 156.2 

AZ Quest Advisory Total Return FIC FIM 0.97% 0.13% 4.83% 0.18% 2.06% 5.01% -10.76% 17.52 

AZ Quest Equity Hedge FIC FIM 0.91% 1.33% 4.39% 1.26% 2.71% 2.28% -4.69% 39.23 

AZ Quest Multi FIC FIM 1.96% 4.7% 5.54% 4.4% 5.25% 3.23% -5.89% 195.55 

AZ Quest Multi Max FIC FIM 3.16% 7.25% 5.44% 5.58% 6.82% 6.46% -11.95% 248.93 

AZ Quest Total Return FIC FIM 0.96% 0.13% 4.85% 0.2% 2.16% 4.97% -10.66% 98.84 

Az Quest Low Vol FIM 1.45% 3.78% 9.46% 5.2% 4.7% 1.48% -2.01% 200.74 

MZK Dinâmico Advisory FIC FIM 2.05% 4.59% 5.01% 7.29% 5.63% 4.0% -7.28% 75.06 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

AZ Quest Advisory Icatu Multi Prev FIC FIM // AZ Quest Multi FIC FIM // AZ Quest Multi Max FIC FIM // MZK 
Dinâmico Advisory FIC FIM 
 
O mês foi marcado pela continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia, concomitante ao início de 
conversações no sentido de encontrar uma resolução para o fim do conflito, contribuindo para um cenário de 
maior inflação e menor atividade. Essa conjuntura foi o estopim para que o ECB começasse a mudar seu 
discurso de retirada de estímulos monetários para um ritmo mais rápido, abrindo possibilidade de fim dos 
programas de compra de ativos no 3º tri, o que possibilitaria uma alta nas taxas de juros ainda em 2022 
(cenário cada vez mais provável). Nos EUA, o Fed subiu a taxa em 0,25%, e abriu de vez a possibilidade para 
altas maiores nas próximas reuniões. No Brasil, a inflação mantém-se persistente e elevando o pico em 12 
meses. Na última reunião, o BCB aumentou a SELIC em 1 p.p. para 11,75%, e indicou que para a próxima 
reunião haverá um aumento de igual magnitude, encerrando assim o ciclo de altas com a taxa básica em 
12,75%, nível suficiente para a convergência da inflação de 2023 à meta. A maior contribuição positiva para o 
fundo veio das posições vendidas na parte curta da curva DI, principalmente via opções de COPOM, que se 
beneficiaram das comunicações do BCB no final do mês.  
 

Atribuição de performance 

AZ Quest Advisory Total Return FIC FIM // AZ Quest Total Return FIC FIM 
 
O mês foi marcado pela continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia, concomitante ao início de 
conversações no sentido de encontrar uma resolução para o fim do conflito, contribuindo para um cenário de 
maior inflação e menor atividade. Essa conjuntura foi o estopim para que o ECB começasse a mudar seu 
discurso de retirada de estímulos monetários para um ritmo mais rápido, abrindo possibilidade de fim dos 
programas de compra de ativos no 3º tri, o que possibilitaria uma alta nas taxas de juros ainda em 2022 
(cenário cada vez mais provável). Nos EUA, o Fed subiu a taxa em 0,25%, e abriu de vez a possibilidade para 
altas maiores nas próximas reuniões. No Brasil, a inflação mantém-se persistente e elevando o pico em 12 
meses. Na última reunião, o BCB aumentou a SELIC em 1 p.p. para 11,75%, e indicou que para a próxima 
reunião haverá um aumento de igual magnitude, encerrando assim o ciclo de altas com a taxa básica em 
12,75%, nível suficiente para a convergência da inflação de 2023 à meta. Os setores que mais contribuíram 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/28911614000144
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/74fe82e7-b5a6-4f3e-ba33-37d29aca3731
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/cea12890-5ac4-49ff-9179-ae777285a8ee
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/14747acb-0530-4dbd-8db2-bf99fe624865
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/14747acb-0530-4dbd-8db2-bf99fe624865
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/7b955fbb-fb65-4478-b5ff-ee135f63ef85
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/7a186dfc-e87d-4c67-aee4-f9d0e2bd9f3d


 

                                                                                                                                                                                                107 

Abril 2021 

para o resultado foram Elétricas, Varejo e Telecom & IT, enquanto Petróleo & Petroquímica, Serviços 
Financeiros e Bens de Consumo foram os principais detratores. 
 

Atribuição de performance 

AZ Quest Equity Hedge FIC FIM 
 
O mês foi marcado pela continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia, concomitante ao início de 
conversações no sentido de encontrar uma resolução para o fim do conflito, contribuindo para um cenário de 
maior inflação e menor atividade. Essa conjuntura foi o estopim para que o ECB começasse a mudar seu 
discurso de retirada de estímulos monetários para um ritmo mais rápido, abrindo possibilidade de fim dos 
programas de compra de ativos no 3º tri, o que possibilitaria uma alta nas taxas de juros ainda em 2022 
(cenário cada vez mais provável). Nos EUA, o Fed subiu a taxa em 0,25%, e abriu de vez a possibilidade para 
altas maiores nas próximas reuniões. No Brasil, a inflação mantém-se persistente e elevando o pico em 12 
meses. Na última reunião, o BCB aumentou a SELIC em 1 p.p. para 11,75%, e indicou que para a próxima 
reunião haverá um aumento de igual magnitude, encerrando assim o ciclo de altas com a taxa básica em 
12,75%, nível suficiente para a convergência da inflação de 2023 à meta. Os setores que mais contribuíram 
para o resultado foram Varejo, Agronegócio e Telecom & IT, enquanto Petróleo & Petroquímica, Serviços 
Financeiros e Bens de Consumo foram os principais detratores. 
 

Atribuição de performance 

Az Quest Low Vol FIM 
 
Em março, o AZ Quest Low Vol voltou a apresentar resultado acima de seu objetivo de retorno de longo prazo 
(1,45%, correspondente a 157% do CDI), beneficiando-se do aumento de liquidez e do volume de negociações 
no mercado, em especial na estratégia de financiamento e reversão (papel/call/put). 
 

Posicionamento Atual 
AZ Quest Advisory Icatu Multi Prev FIC FIM // AZ Quest Multi FIC FIM // AZ Quest Multi Max FIC FIM // MZK 
Dinâmico Advisory FIC FIM 
 
A posição comprada em Real também apresentou contribuição relevante, assim como as demais exposições 
em moedas, que foram compra de Dólar Australiano e venda de Euro. Junto à venda do Euro, outra posição 
que contribuiu muito positivamente no mês foi a compra das taxas de juros europeias. As posições em renda 
variável resultaram em ganhos no mercado doméstico (com os fundos levemente comprado em Ibovespa ao 
longo do mês), e perdas na parte internacional acumuladas principalmente através da compra do MSCI China 
e venda de bolsas americanas (tanto S&P quanto Nasdaq). Por fim, houve uma perda relevante no começo do 
mês em posições vendidas na inflação implícita, que foram zeradas. 
 

Posicionamento Atual 
AZ Quest Advisory Total Return FIC FIM // AZ Quest Total Return FIC FIM 
 
Seguimos com exposição líquida comprada, principalmente, em Bancos, Elétricas e Telecom & IT, e vendida 
em Bens de Consumo, Assistência Médica e Rodovias. 
 

Posicionamento Atual 
AZ Quest Equity Hedge FIC FIM 
 
Seguimos com exposição líquida comprada, principalmente, em Bancos, Petróleo & Petroquímica e Telecom 
& IT, e vendida em Bens de Consumo, Assistência Médica e Rodovias. 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/29381b54-9bd9-48a1-b08b-f8b7a75fa03a
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/a8f3cd37-cbbb-457f-ad7c-1179174eca2b
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/28911614000144
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/74fe82e7-b5a6-4f3e-ba33-37d29aca3731
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/cea12890-5ac4-49ff-9179-ae777285a8ee
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/14747acb-0530-4dbd-8db2-bf99fe624865
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/14747acb-0530-4dbd-8db2-bf99fe624865
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/7b955fbb-fb65-4478-b5ff-ee135f63ef85
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/7a186dfc-e87d-4c67-aee4-f9d0e2bd9f3d
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/29381b54-9bd9-48a1-b08b-f8b7a75fa03a
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Posicionamento Atual 
Az Quest Low Vol FIM 
 
Seguimos utilizando estratégias de arbitragem de taxas de juros através de estratégias e ativos de renda 
variável, em especial financiamento (papel, call e put) e financiamento a termo. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/a8f3cd37-cbbb-457f-ad7c-1179174eca2b
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ABSOLUTE 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Absolute Alpha Global Advisory FIC FIM 0.8% 2.6% 6.8% 4.29% - 1.38% -1.1% 430.13 

Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 0.69% 3.01% 8.99% 6.45% - 4.09% -4.65% 80.12 

Absolute Hedge FIC FIM 3.03% 4.7% 10.42% 6.87% 6.33% 2.14% -2.61% 453.61 

Absolute Icatu I Prev FIC FIM 1.57% 2.47% 7.92% 5.07% 4.96% 1.91% -3.06% 126.09 

Absolute Vertex Advisory FIC FIM 5.32% 7.38% 15.87% 10.98% 9.47% 4.18% -5.24% 786.59 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Absolute Alpha Global Advisory FIC FIM 
 
No mês de março, a principal contribuição positiva veio do livro de Eventos Corporativos local. Neste livro, o 
principal ganho veio da posição Localiza/Unidas e Banco Pan/Mosaico. O livro offshore foi detrator de 
resultado, com destaque negativo para a operação de Avast/NortonLifeLock e positivos para a operação de 
Nuance/Microsoft, Tower Semiconductor/Intel e Cernar/Oracle. O livro de arbitragem linear contribuiu 
positivamente, com o destaque para as operações de termo, enquanto os livros Direcional com Assimetria e 
L&S não trouxeram resultados relevantes no mês. 
 

Atribuição de performance 

Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 
 
O fundo teve contribuição positiva em no livro local, enquanto o livro offshore foi detrator de performance. No 
primeiro, os ganhos vieram das posições de Localiza/Unidas e Banco Pan/Mosaico. No segundo, a posição 
de Avast/NortonLifeLock foi a principal detratora, enquanto as operações de Nuance/Microsoft, Tower 
Semiconductor/Intel e Cerner/Oracle destacaram-se positivamente. 
 

Atribuição de performance 

Absolute Hedge FIC FIM // Absolute Vertex Advisory FIC FIM 
 
O fundo apurou relevantes ganhos nas posições tomadas em juros americanos curtos e intermediários. 
Posições locais, uma tomada em juros nominais – em parte com hedge comprado no real – e outra aplicada 
em juro real longo também contribuiram positivamente. O livro de bolsa trouxe ganhos, especialmente via a 
carteira de ações locais contra índice, bem como o livro de moedas, onde o destaque foi a compra de 
BRLxUSD. 
 

Atribuição de performance 

Absolute Icatu I Prev FIC FIM 
 
O fundo apurou relevantes ganhos nas posições tomadas em juros americanos. Posições locais, uma 
tomada em juros nominais – em parte com hedge comprado no real – e outra aplicada em juro real longo 
também contribuiram positivamente. O livro de bolsa trouxe ganhos, especialmente via a carteira de ações 
locais contra índice, bem como o livro de moedas, onde o destaque foi a compra de BRLxUSD. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/588ae6d7-d7c7-4816-a791-fc175e63b863
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/1f560d4a-7821-4d7c-863c-1241e3dc34aa
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/313c7545-362f-4755-a456-9b1166649079
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/eaaccb10-fa3d-4e1b-8c85-1f30a3df17b2
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/29242441000181
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Posicionamento Atual 
Absolute Alpha Global Advisory FIC FIM 
 
O fundo veio aumentando gradualmente o risco alocado ao longo das últimas semanas, especialmente em 
operações em que aguardamos a conclusão no curto prazo. O portfólio  atualmente está com 26% de 
exposição em eventos offshore, através de 22 operações. Na parte local, há 3% alocado através de 4 
operações. Ainda, há 27% em termo e 4% bruto no livro L&S. 
 

Posicionamento Atual 
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 
 
O fundo veio aumentando gradualmente o risco alocado ao longo das últimas semanas, especialmente em 
operações em que aguardamos a conclusão no curto prazo e que trazem risco regulatório diminuto, ao nosso 
ver. O portfólio  atualmente está com 84% de exposição em eventos offshore, através de 22 operações. Na 
parte local, há 10% alocado através de 4 operações. 
 

Posicionamento Atual 
Absolute Hedge FIC FIM // Absolute Icatu I Prev FIC FIM // Absolute Vertex Advisory FIC FIM 
 
O fundo aumentou o risco em juros americanos no início do mês e veio reduzindo nas últimas semanas 
conforme ganhos foram apropriados. Essa posição foi mantida, porém em menor tamanho. Em moedas o 
fundo está com uma posição comprada em BRLxUSD enquanto em bolsas, há pequena exposição comprada 
no mercado local (carteira vs. índice) e no mercado americano – neste caso, operando taticamente. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/588ae6d7-d7c7-4816-a791-fc175e63b863
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/1f560d4a-7821-4d7c-863c-1241e3dc34aa
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/313c7545-362f-4755-a456-9b1166649079
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/29242441000181
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/eaaccb10-fa3d-4e1b-8c85-1f30a3df17b2
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ADAM CAPITAL 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Adam Icatu Prev FIC FIM 3.72% 8.99% 12.77% 11.28% 8.45% 7.1% -7.75% 1067.85 

Adam Macro Advisory FIC FIM 2.02% 3.77% 6.2% 3.19% 4.31% 9.3% -6.31% 199.0 

Adam Macro Strategy Advisory D60 FIC FIM 1.88% 3.97% 8.63% 4.2% 5.04% 9.2% -6.07% 145.84 

Adam Macro Strategy Advisory FIC FIM 1.88% 3.98% 8.55% 4.19% 5.04% 9.26% -6.11% 319.32 

Adam XP Seg Prev FIC FIM 3.75% 9.12% 12.87% 11.24% - 7.12% -7.78% 167.96 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Adam Icatu Prev FIC FIM // Adam XP Seg Prev FIC FIM 
 
No mês de março/22 a estratégia de previdência da Adam Capital apresentou resultado positivo para os 
portfólios de juros global e local, moedas, ações local e resultado negativo no portifólio de ações global. 
 

Atribuição de performance 

Adam Macro Advisory FIC FIM 
 
No mês de março/22 a estratégia ADAM MACRO apresentou resultado positivo para os portfólios de juros 
global e local, ações local e commodities, resultado negativo nos portifólios ações global e moedas. 
 

Atribuição de performance 

Adam Macro Strategy Advisory D60 FIC FIM // Adam Macro Strategy Advisory FIC FIM 
 
No mês de março/22 a estratégia ADAM MACRO STRATEGY apresentou resultado positivo para os portfólios 
de juros global, ações local e commodities, resultado negativo nos portifólios de ações global e moedas. 
 

Posicionamento Atual 
Adam Icatu Prev FIC FIM // Adam XP Seg Prev FIC FIM 
 
Para a estratégia ADAM PREV, terminamos o mês de março/22 comprados em Petrobrás, Vale e S&P, via 
bolsa local. Para o portfólio de juros, seguimos aplicados em taxas de Juros local, com limitações da 
legislação dos fundos de previdência privada. 
 

Posicionamento Atual 
Adam Macro Advisory FIC FIM 
 
Para a estratégia ADAM MACRO, terminamos o mês de março/22 com posição na bolsa americana em 
ações dos setores de tecnologia, como Google e Facebook, entre outros, bancos e meios de pagamento - 
Visa e Mastercard. Para o mercado local comprado em Petrobrás e Vale. Para o portfólio de moedas, 
seguimos com posições tanto nos mercados desenvolvidos quanto em mercados emergentes. Por fim, para 
o portfólio de Juros seguimos com posição nos mercados americano e local. 
 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/25681955000182
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/30998045000168
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/aa7ededd-37d2-42bd-9e92-d2810af954ea
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/947a1ff1-471f-417f-a089-23ec1aa04acc
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/35ca39c9-6090-486f-ae1c-19c96c7b9ed0
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/25681955000182
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/30998045000168
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/aa7ededd-37d2-42bd-9e92-d2810af954ea
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Posicionamento Atual 
Adam Macro Strategy Advisory D60 FIC FIM // Adam Macro Strategy Advisory FIC FIM 
 
Para a estratégia ADAM MACRO STRATEGY, terminamos o mês de março/22 com posição na bolsa 
americana em ações dos setores de tecnologia, como Google e Facebook, entre outros, bancos e meios de 
pagamento - Visa e Mastercard. Para o mercado local, comprado em Petrobrás e Vale. Para o portfólio de 
moedas, seguimos com posições tanto nos mercados desenvolvidos quanto em mercados emergentes. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/947a1ff1-471f-417f-a089-23ec1aa04acc
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/35ca39c9-6090-486f-ae1c-19c96c7b9ed0
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APEX 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Apex Equity Hedge Advisory FIC FIM 1.07% 3.21% - - - - -7.39% 8.9 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Apex Equity Hedge Advisory FIC FIM 
 
No mês de Março de 2022, o fundo APEX EQUITY HEDGE ADVISORY FIC FIM apresentou retorno de +1,07% e 
o CDI +0,92%. Os destaques positivos em termos absolutos foram em Consumo Básico, Varejo, Energia e 
Transporte.  Os destaques negativos em termos absolutos foram em Bancos, Alimentos e Bebidas, Papel e 
Celulose e Indústria.   
 

Posicionamento Atual 
Apex Equity Hedge Advisory FIC FIM 
 
O fundo terminou o mês com uma exposição líquida de 10% e bruta de 181%. A exposição bruta setorial do 
fundo está conforme a seguir: Financeiro e Outros 50,1%; Materiais Básicos 34,7%; Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis 17,8%; Consumo Cíclico 17,4%; Consumo Não Cíclico 20,7%; Bens Industriais 18,3%; 
Utilidade Pública 13,8%; Saúde 4,9%; Tecnologia da Informação 0,9%; Telecomunicações 1,2% e ETF 1,5%. 
*ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE 
INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/0faf6731-b37a-4550-bdb9-fe5a2884f023
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/0faf6731-b37a-4550-bdb9-fe5a2884f023
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ASSET 1 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

A1 Hedge Advisory FIC FIM -0.33% 0.22% 5.38% - - 2.73% -7.36% 95.42 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

A1 Hedge Advisory FIC FIM 
 
O fundo A1 Hedge FIC FIM obteve performance de -0,33% em março de 2022. Tivemos ganhos em posições 
compradas no BRL contra USD e EUR. No internacional tivemos ganhos com posições tomadas em juros 
americanos e com posições vendidas em bolsa americana e perdas em posições copradas em peso chileno 
e mexicano. Na renda fixa atuamos a maior parte do mês com posições tomadas no juros nominal e 
apostando na queda da inflação, que tiveram contribuição negativa para o fundo. Na bolsa tivemos ganhos 
com no book long & short apesar de termos atuado com o direcional neutro durante boa parte do mês. 
 

Posicionamento Atual 
A1 Hedge Advisory FIC FIM 
 
Seguimos com uma cabeça mais negativa no global, principalmente com a inflação nos EUA. Acreditamos 
que o FED segue atrás da curva no movimento de alta de juros. Portanto, temos posições tomadas em juros 
americanos e vendidos em bolsa nos EUA. 
No Brasil, o fluxo de capital que vimos nos últimos meses aliado ao juros mais alto e busca por commodities 
trouxe dinâmica positiva nos ativos locais. No entanto, seguimos preocupados com o fiscal e com o impacto 
da inflação na economia. Acreditamos que o BCB deve seguir com movimento de alta de juros para segurar 
expectativas de inflação. Seuimos com posições compradas no BRL e apostando na alta de juros. Em bolsa 
temos nomes ligados a commodities, no entando sem exposição direcional. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/df6d36ef-06c6-445e-9c67-f77ad0c79157
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/df6d36ef-06c6-445e-9c67-f77ad0c79157
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BTG PACTUAL 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

BTG Pactual Explorer FIM 2.87% 5.04% 10.64% 7.7% 5.88% 3.08% -6.88% 57.4 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

BTG Pactual Explorer FIM 
 
O fundo BTG Pactual Explorer FIM (“Explorer”) apresentou rentabilidade de 2,87% em março. No ano e em 12 
meses, o Explorer apresenta rentabilidade de 5,04% (ou 208% do CDI) e 10,64% (ou 166% do CDI), 
respectivamente.Na parte de renda fixa e moedas, a posição tomada na parte intermediária da curva de juros 
americana foi a mais relevante para performance dos fundos. As demais posições, em Brasil, Chile, Colômbia 
e câmbio, foram pouco relevantes. O mês de março foi marcado por uma alta do preço das commodities, 
levando a uma forte apreciação do Real. A moeda brasileira apreciou quase 9% em março, acumulando 
valorização de 17,6% no primeiro trimestre. Além disso, os indicadores econômicos melhores do que o 
esperado desde o fim do ano passado provocaram uma revisão positiva para as expectativas do PIB de 2022 
de 0,3% para 0,5%, valor agora em linha com a nossa projeção. Essa perspectiva de melhora do crescimento 
econômico, aliada à alta do preço das commodities, impulsionou o BRL e a bolsa brasileira.Revisamos o 
saldo comercial do Brasil para quase $90bi nesse ano e agora projetamos um superávit em conta corrente de 
0,4% do PIB.  
 

Posicionamento Atual 
BTG Pactual Explorer FIM 
 
No Brasil, continuamos observando inflação acima do esperado. A inflação de março e abril devem acumular 
alta de 2,80% ante 2,23% projetado pelo Banco Central, por exemplo, o que deve provocar uma nova alta das 
expectativas de inflação. Embora o Banco Central tenha indicado que a alta de 100 pontos-base da próxima 
reunião (maio) será a última do ciclo, nossa avaliação é que a inflação bem acima do esperado pode levar o 
BC a entregar uma alta adicional de juros de 50 pontos-base na reunião de junho. Vale ressaltar, no entanto, 
que a alta das expectativas precisa ser significativa para o BC mudar sua estratégia, já que a comunicação do 
presidente Roberto Campos tem sido bastante incisiva. O BC tem indicado que o juro real ex-ante atual é 
bastante contracionista e que a taxa de juros em 12,75% a.a. será suficiente para trazer a inflação para meta 
em 2023. Nossa projeção para 2022 está em 9,0% para 2023 em 5,4%, valores bem acima da meta (de 3,5% e 
3,25%, respectivamente). 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/5251b4b8-0f87-4ca0-a2b3-82f952964cc2
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/5251b4b8-0f87-4ca0-a2b3-82f952964cc2
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BV ASSET 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Votorantim FIC de FI Cambial Dólar -7.91% -14.73% -15.79% -4.57% 7.1% 14.73% -20.19% 232.68 

Dólar -7.81% -15.1% -16.84% -4.55% 6.73% 12.54% -20.2% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Votorantim FIC de FI Cambial Dólar 
 
A taxa de câmbio R$/US$ fechou março com uma valorização de +7,65% a R$4,76, uma variação acumulada 
no semestre de 14,55%. Se destacando em frente as principais moedas. Nos EUA, com a divulgação dos 
dados de inflação PCE de 6,4% anual, taxa mais elevada desde 1982 e com aumento nos pedidos de auxílio-
desemprego, nas próximas reuniões do FED, se espera um enrijecimento do aperto monetário. Em 
contrapartida, no cenário doméstico, a taxa de juros permanecendo atrativa de 11,75%, uma das maiores 
taxas nominais do mundo, a taxa de desemprego entregando um resultado melhor do que esperado, o 
conflito Rússia e Ucrânia, que teve início em fevereiro, ainda beneficiando países exportadores, com a 
apreciação nos preços das commodities, conduzindo fluxos estrangeiros para a bolsa local, com IBOVESPA 
tendo aumento de 6,06% no mês e 14,48% no ano.  Em suma, que se pese, a taxa de juros local atraindo 
investidores que estão em busca de maiores rendimentos e a alta de preços das commodities beneficiando o 
fator real.  
 

Posicionamento Atual 
Votorantim FIC de FI Cambial Dólar 
 
O fundo mantém exposição comprada no dólar futuro sempre do primeiro vencimento em aproximadamente 
99,7% do patrimônio líquido 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/dcd4717e-7f33-491c-9c89-79101548abb3
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/dcd4717e-7f33-491c-9c89-79101548abb3
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BAHIA 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Bahia AM Advisory FIC de FIM 2.74% 4.71% 5.36% 5.89% - 2.28% -6.6% 67.52 

Bahia AM Maraú Advisory FIC de FIM 4.13% 6.76% 8.02% 8.55% 5.05% 3.29% -8.67% 912.98 

Bahia AM Prev XP Seg FICFIM 0.96% 1.53% -0.12% - - 2.17% -3.0% 4.44 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Bahia AM Advisory FIC de FIM // Bahia AM Maraú Advisory FIC de FIM 
 
O fundo teve resultado positivo, com ganhos em Renda Fixa e em Bolsa. Em Renda fixa, os ganhos vieram de 
posições tomadas em juros nos Estados Unidos, no Canada, na Polônia e na África do Sul; compradas em 
inflação curta e tomadas em inclinação no Brasil; compradas em BRL, CAD e CLP; tomadas no cupom 
cambial e posições em volatilidade. As perdas vieram de posições tomadas em juros nominais no Brasil, 
compradas em AUD e vendidas em EUR e NZD. Em Bolsa, os ganhos vieram das posições compradas em 
commodities e empresas produtoras de commodities. As perdas vieram de posições relativas entre 
empresas americanas de valor e de crescimento, além de posições vendidas em seguradoras. 
A intensificação da guerra entre Rússia e Ucrânia e a reprecificação da política monetária dos principais 
bancos centrais pelo mundo continuaram sendo os principais determinantes dos mercados ao longo de 
março. A escalada nos conflitos e sanções elevaram riscos quanto a oferta de commodities em um contexto 
global de já elevadas pressões inflacionárias e demanda respostas mais contundentes de política monetária. 
No Brasil, os ativos continuaram com performances positivas no mês, especialmente o Real e a Bolsa. 
 

Atribuição de performance 

Bahia AM Prev XP Seg FICFIM 
 
O fundo teve resultado positivo, com ganhos em Renda Fixa e em Bolsa. Em Renda fixa, os ganhos vieram de 
posições compradas em inflação curta, tomadas em inclinação no Brasil, compradas em índices de 
empresas americanas e compradas em BRL, CAD e CLP. As perdas vieram de posições tomadas em juros 
nominais no Brasil e nos EUA, compradas em AUD e vendidas em EUR e NZD. Em Bolsa, os ganhos vieram 
das posições compradas em commodities e empresas produtoras de commodities. As perdas vieram de 
posições relativas entre empresas americanas de valor e de crescimento, além de posições vendidas em 
seguradoras. 
 
A intensificação da guerra entre Rússia e Ucrânia e a reprecificação da política monetária dos principais 
bancos centrais pelo mundo continuaram sendo os principais determinantes dos mercados ao longo de 
março. A escalada nos conflitos e sanções elevaram riscos quanto a oferta de commodities em um contexto 
global de já elevadas pressões inflacionárias e demanda respostas mais contundentes de política monetária. 
No Brasil, os ativos continuaram com performances positivas no mês, especialmente o Real e a Bolsa. 
 

Posicionamento Atual 
Bahia AM Advisory FIC de FIM // Bahia AM Maraú Advisory FIC de FIM 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/792c6cab-977e-4273-8364-c54bf30dd2fa
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/1ec02dbc-882b-4a4f-a03e-99af7b6f75c2
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/39281327000114
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/792c6cab-977e-4273-8364-c54bf30dd2fa
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/1ec02dbc-882b-4a4f-a03e-99af7b6f75c2
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Consideramos que a economia global deve seguir em expansão e o processo de aperto monetário será 
acelerado. Em Renda Fixa, temos posições tomadas em juros nos Estados Unidos, no Canada, na África do 
Sul e no Brasil; compradas em inflação curta e aplicadas em juros reais longos no Brasil; compradas em BRL, 
CAD e CLP; vendidas em NZD e posições em volatilidade. Em Bolsa, temos posições compradas no Setor 
Elétrico, Commodities e em Saúde; relativas com exposição líquida comprada em Consumo e Bancos; e 
vendidas em Seguradoras e Imobiliário. No exterior, temos posições relativas compradas em FAAMGs e 
Energia Solar – TAN e vendidas em S&P, Nasdaq e DAX. Também temos posições compradas em Petróleo e 
Milho. 
 

Posicionamento Atual 
Bahia AM Prev XP Seg FICFIM 
 
Consideramos que a economia global deve seguir em expansão e o processo de aperto monetário será 
acelerado. Em Renda Fixa, temos posições tomadas em juros no Brasil; compradas em inflação curta e 
aplicadas em juros reais longos no Brasil; compradas em BRL, CAD e CLP e vendidas em NZD. Em Bolsa, 
temos posições compradas no Setor Elétrico, Commodities e em Saúde; relativas com exposição líquida 
comprada em Consumo e Bancos; e vendidas em Seguradoras e Imobiliário. No exterior, temos posições 
relativas compradas em FAAMGs e Energia Solar – TAN e vendidas em S&P, Nasdaq e DAX. Também temos 
posições compradas em Petróleo e Milho. 
 

  

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/39281327000114
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BLUELINE 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Blue Alpha Advisory FIC FIM 5.01% 5.24% 7.45% 7.86% - 5.5% -4.1% 10.04 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Blue Alpha Advisory FIC FIM 
 
O cenário de alta de juros globais foi bastante favorável às nossas posições tomadas em juros e compradas 
em ativos expostos a commodities. Em março, o fundo Blue Alpha Master apresentou retorno de +5,40%, 
acumulando +9,9% nos últimos 12 meses. Já o Blue Alpha Advisory, descontando despesas, apresentou 
retorno +5,0% no mês passado e 7,45% nos últimos 12 meses. Grande parte do risco tem sido alocado em 
juros e esta classe de ativos contribuiu com +296bps no retorno do mês passado, com posições tomadas 
nos EUA, Europa e Latam. A carteira de câmbio também teve bom desempenho (+124bps), com posições 
compradas em moedas exportadoras de commodities e vendidas no JPY, que é vulnerável ao aumento de 
preços das commodities e está bem atrás na discussão de política monetária. Na bolsa, que colaborou com 
24bps no resultado, temos posições historicamente baixas e concentradas em setores também ligados a 
commodities em mercados desenvolvidos. 
 

Posicionamento Atual 
Blue Alpha Advisory FIC FIM 
 
Nossa leitura é de que os grandes temas que guiaram os mercados recentemente (normalização monetária 
nos desenvolvidos e avanço das commodities) deverão continuar a nortear os ativos em abril, mas a 
volatilidade deve aumentar depois de um período de intensa movimentação direcional. Dessa forma, 
continuamos baseando nosso portfólio no lado tomador de juros nominais—principalmente nos EUA, mas 
também na Europa e América Latina—e em ativos com exposição a commodities, tanto no front da bolsa 
como de taxas de câmbio. No mercado local, apesar de um certo aumento nos ruídos políticos e fiscais, 
assim como dados ainda muito ruins de inflação e crescimento, temos aproveitado o momento positivo do 
Real, que vem sendo lastreado pela busca de investidores por ativos ligados a commodities e carrego 
favorável. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/32330be8-0e52-4c59-8c15-1c50bbfa822d
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/32330be8-0e52-4c59-8c15-1c50bbfa822d


 

                                                                                                                                                                                                120 

Abril 2021 

CANVAS 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Canvas Enduro Advisory FIC FIM 5.27% 7.95% - - - - -8.85% 124.73 

Canvas Enduro Edge Advisory FIC 
FIM 

8.56% 12.25% 0.66% 10.11% 5.9% 13.13% -24.83% 2.34 

Canvas Icatu Prev FIC FIM Prev 3.54% 3.89% 2.04% 6.65% 4.51% 5.08% -14.04% 105.01 

Canvas Vector FIC FIM 2.27% -1.76% 1.23% 2.82% 1.85% 5.93% -19.08% 395.31 

Canvas Vector XP Seg Prev FICFIM 2.38% -3.31% -1.17% - - 7.01% -11.6% 2.2 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Canvas Enduro Advisory FIC FIM // Canvas Enduro Edge Advisory FIC FIM 
 
Quanto à performance do Fundo, na parte local houve ganhos nas estratégias aplicadas em juros nominais 
nas partes curta e intermediária da curva. Posições compradas em papéis atrelados à inflação nas partes 
curta e intermediária também apresentaram resultado positivo. Posições compradas em real também 
contribuíram para a performance positiva do mês. Por fim, posições em bolsa local apresentaram resultado 
positivo, principalmente via ações específicas.  Nos mercados internacionais, posições tomadas em juros 
americanos e de países emergentes contribuíram de forma positiva. Por outro lado, posições vendidas em 
bolsas internacionais foram detratoras de performance. O mercado de moedas apresentou resultado neutro. 
 

Atribuição de performance 

Canvas Icatu Prev FIC FIM Prev 
 
Quanto à performance do Fundo, na parte local houve ganhos nas estratégias compradas em papéis 
atrelados à inflação na parte intermediária da curva. Posições compradas em real também contribuíram para 
a performance positiva do mês. Por fim, posições em bolsa local apresentaram resultado positivo, via índice e 
via ações específicas.   
  
 

Atribuição de performance 

Canvas Vector FIC FIM // Canvas Vector XP Seg Prev FICFIM 
 
O mês de março foi marcado por movimentos generalizados de abertura nas taxas de juros, impulsionados 
pelo temor inflacionário em escala global. Nos outros países, a renda fixa acompanhou os movimentos do 
mercado americano. Para o Vector, essa dinâmica gerou perdas com o book de Juros DM e ganhos com 
Juros EM. Moedas globais apresentaram comportamento misto e, em sua maioria, de pouca amplitude frente 
ao dólar americano. No geral, o câmbio de desenvolvidos depreciou, o que levou a resultados negativos no 
book de Moedas DM, enquanto os emergentes se distribuíram entre valorizações e resultados neutros, 
gerando ganhos para Moedas EM. Em março, ativos cíclicos tiveram boa performance. O S&P 500 subiu 
3.6%, o melhor resultado mensal do ano, e o VIX, que mede a volatilidade da bolsa americana, apresentou 
queda expressiva. Os spreads de crédito corporativo mantiveram-se estáveis. Essas classes de ativo 
contribuíram positivamente com a cota do fundo. Por fim, as commodities de todos os setores mantiveram a 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/7888a986-feec-4dff-8cd9-dd601d8072ca
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/7da9c0e7-41c8-402d-af2b-edc4d9954d55
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/24405282000175
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/9fd09a45-a88c-4061-abdc-fb9a1a2352aa
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/37396759000145
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tendência dos últimos tempos e passaram por mais um mês de altas. O Vector registrou resultado positivo 
com essa classe de ativos. 
 

Posicionamento Atual 
Canvas Enduro Advisory FIC FIM // Canvas Enduro Edge Advisory FIC FIM 
 
No mercado local, posições aplicadas em juros nominais na parte curta da curva e tomadas na parte 
intermediária. Posições aplicadas em papeis atrelados à inflação na parte intermediária da curva. Em bolsa 
local posições compradas em ações específicas e posições vendidas em índice via opções. Posição 
comprada no real via opção. Na parte internacional, posições tomadas em juros americanos e emergentes 
específicos. Posiçao vendida em SPX 
 

Posicionamento Atual 
Canvas Icatu Prev FIC FIM Prev 
 
O Fundo possui posições aplicadas em juros nominais na parte curta da curva de juros. Posições aplicadas 
em papeis atrelados à inflação na parte intermediária da curva. Posições compradas em bolsa via índice e 
ações específicas e posições compradas em real. 
 

Posicionamento Atual 
Canvas Vector FIC FIM 
 
Em comparação com a carteira de fevereiro, os books de Juros DM e Juros EM tiveram suas parcelas de 
risco diminuídas. Parte dessa diminuição é devida ao acionamento de medidas de stoploss para as 
estratégias de Juros do Vector, enquanto outra parte pode ser explicada por reduções estruturais no risco 
alocado nessa classe de ativos. Além disso, houve aumento nas parcelas de risco de Crédito e Volatilidade. 
As outras classes passaram por ajustes de menor grau. No fim de março, o yield do Vector encontrava-se em 
CDI + 8.0% a.a., ao passo que o expected shortfall semanal do fundo era de 7.5% – isto é, existe, na janela de 
uma semana, 1% de chance de uma perda de 7.5%. 
 

Posicionamento Atual 
Canvas Vector XP Seg Prev FICFIM 
 
Em comparação com a carteira de fevereiro, os books de Juros DM e Juros EM tiveram suas parcelas de 
risco diminuídas. Parte dessa diminuição é devida ao acionamento de medidas de stoploss para as 
estratégias de Juros do Vector, enquanto outra parte pode ser explicada por reduções estruturais no risco 
alocado nessa classe de ativos. Além disso, houve aumento nas parcelas de risco de Crédito e Volatilidade. 
As outras classes passaram por ajustes de menor grau. No fim de março, o yield do Vector encontrava-se em 
CDI + 10.0% a.a., ao passo que o expected shortfall semanal do fundo era de 9.2% – isto é, existe, na janela de 
uma semana, 1% de chance de uma perda de 9.2%. 
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CLARITAS 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Claritas Advisory Icatu Prev FIM 1.15% 2.57% 4.83% 3.34% 4.99% 1.15% -1.33% 749.94 

Claritas Advisory XP Seg Prev FIE FIC FIM 1.18% 2.52% 4.71% 3.27% - 1.18% -1.33% 348.3 

Claritas Hedge Advisory FIC FIM Longo 
Prazo 

1.72% 3.79% - - - - -1.53% 63.7 

Claritas Institucional FIM 1.12% 2.63% 5.73% 3.73% 4.73% 0.79% -0.94% 778.76 

Claritas Long Short Advisory FIC FIM 0.64% 2.62% 6.89% 4.78% 5.12% 2.66% -5.65% 134.46 

Claritas Quant FIC FIM 1.96% 3.46% 15.66% 9.09% 9.81% 5.88% -3.72% 154.06 

Claritas Total Return Advisory FIC FIM 2.83% 6.23% - - - - -5.39% 126.55 

Claritas Total Return FIC FIM 2.79% 6.15% 5.28% 4.51% 8.18% 5.38% -5.47% 116.44 

Claritas Total Return XP Seg Prev FIE 
FICFIM 

2.37% 4.29% - - - - -4.45% 3.9 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Claritas Advisory Icatu Prev FIM // Claritas Advisory XP Seg Prev FIE FIC FIM // Claritas Hedge Advisory FIC 
FIM Longo Prazo // Claritas Institucional FIM // Claritas Total Return Advisory FIC FIM // Claritas Total Return 
FIC FIM // Claritas Total Return XP Seg Prev FIE FICFIM 
 
O mês de março foi de recuperação para os ativos de risco, apesar da continuidade da guerra na Ucrânia. O 
impacto inflacionário do conflito é sentido ao redor do mundo, com os dados de inflação divulgados ao longo 
do mês apresentando os primeiros sinais. Os dados de atividade seguiram firmes, enquanto os casos de 
covid ganharam destaque na China, levando ao retorno de medidas de lockdown. O FED iniciou o processo de 
alta dos juros e já sinalizou a possibilidade de uma aceleração no ritmo para as próximas reuniões, 
apresentando grande desconforto com o patamar estimulativo da política monetária. No ambiente 
doméstico, a curva de juros viu um alívio a partir da metade do mês, com o Banco Central procurando 
concluir o ciclo de alta de juros, a bolsa e o real seguiram em forte valorização. Na esfera política, o calendário 
eleitoral se aproxima, com movimentações maiores na viabilização de uma terceira via, além disso o reajuste 
dos servidores voltou às discussões com o início de greves. 
 

Atribuição de performance 

Claritas Long Short Advisory FIC FIM 
 
No mês, nossas posições voltadas ao mercado doméstico, como Simpar, Direcional e Multiplan, foram alguns 
dos principais destaques positivos, beneficiando-se da queda nos juros de longo prazo. 
Outro destaque positivo foi nossa posição comprada em Gerdau, que se beneficiou da expectativa do anúncio 
de novas medidas de estímulo econômico pelo governo chinês, que manteve a meta de crescimento de 5,5% 
no ano mesmo após a implementação de novos lockdowns para conter a piora da pandemia no país. 
Por outro lado, um dos principais destaques negativos foi nossa posição em Petrobras. Com a disparada do 
preço do petróleo nos mercados internacionais, que se manteve acima dos US$100/barril durante o mês, a 
Petrobras anunciou uma nova rodada de reajustes nos preços dos combustíveis nas refinarias. A medida 
gerou insatisfação no governo e culminou na demissão de Silva e Luna da presidência da estatal, 
pressionando as ações da empresa. 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/29626006000150
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/32755077000168
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https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d5739afb-6f23-40ae-89db-e81e46d951e4
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/bda897a0-2fe0-479b-9e08-9e019d637d5a
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Atribuição de performance 

Claritas Quant FIC FIM 
 
No mês de março tivemos performance positiva em todas as estratégias do fundo, contribuiu para isso o fato 
de todos os modelos terem se posicionado de forma liquidamente comprada em um mês que tivemos alta 
da bolsa brasileira (Ibovespa subiu 6,1% em março). Neste contexto, as estratégias de Momentum e Valor 
foram os destaques do mês, contribuindo com 0,83% e 0,49% para os resultados do fundo, respectivamente. 
No ano Momentum segue como destaque positivo, adicionando 1,30% ao fundo; Valor e Liquidez também 
têm resultados positivos e adicionam 0,35% e 0,26%, respectivamente. Tendência é o destaque negativo do 
ano, subtraindo 0,28% dos resultados. 
 

Posicionamento Atual 
Claritas Advisory Icatu Prev FIM // Claritas Hedge Advisory FIC FIM Longo Prazo // Claritas Institucional FIM 
 
Mantivemos o aspecto dinâmico nos Juros Nominais em relação aos Juros Reais - operando 
inclinações/inflação implícita, com resultado positivo. Aumentamos a posição tomada em Juros Americanos 
com bom resultado. Em bolsa, obtivemos retorno positivo com a exposição local, onde decidimos aumentar 
taticamente a alocação em ações de empresas ligadas a economia doméstica em detrimento de ações do 
setor de commodities. Tiveram destaque positivo posições no setor de Mineração e no setor Financeiro, e 
destaque negativo, as posições no setor de Petróleo e no setor de Aviação. As estratégias em bolsas globais 
apresentaram resultado neutro. No book de moedas, obtivemos retorno positivo no Real e em cross de 
países Desenvolvidos e Emergentes. 
 

Posicionamento Atual 
Claritas Advisory XP Seg Prev FIE FIC FIM 
 
Mantivemos o aspecto dinâmico nos Juros Nominais em relação aos Juros Reais - operando 
inclinações/inflação implícita, com resultado positivo. Aumentamos a posição tomada em Juros Americanos 
com bom resultado. Em bolsa, obtivemos retorno positivo com a exposição local, onde decidimos aumentar 
taticamente a alocação em ações de empresas ligadas a economia doméstica em detrimento de ações do 
setor de commodities. Tiveram destaque positivo posições no setor de Mineração e no setor Financeiro, e 
destaque negativo, as posições no setor de Petróleo e no setor de Aviação. As estratégias em bolsas globais 
apresentaram resultado neutro. No book de moedas, obtivemos retorno positivo no Real e em cross de 
países Desenvolvidos e Emergentes 
 

Posicionamento Atual 
Claritas Long Short Advisory FIC FIM 
 
Estamos com exposição Long (29.52%) Short (19.92%) Gross Exposure (49.45%) Net Exposure (9.60%) Beta 
Adjusted (11.47%) 
Nossas 5 principais posições são SIMH3 (2.22%) PETR4IBOV (2.14%) AMER3MELI34 (1.54%) GOAU4IBOV 
(1.53%) Short BPAC11 (1.12%) 
Nossos 5 principais setores são Transporte & Logística (2.86%) Petróleo e Gás (2.38%) Siderurgia & 
Metalurgia (2.30%) Elétricas - Disco/Integradas (2.07%) Agribusiness (1.67%) 
 

Posicionamento Atual 
Claritas Quant FIC FIM 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d89c3475-497b-4edb-960b-377dbf1cbb54
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https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/39034b34-03b0-4a36-aaee-6580c9850989
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d5739afb-6f23-40ae-89db-e81e46d951e4
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Seguindo a tendência dos últimos rebalanceamentos, o fundo voltou a aumentar sua exposição líquida e 
começou abril com posição comprada líquida de 39,8% (comparado com 35,3% no início de fevereiro), 
chegando próximo ao limite proposto para o fundo. É importante ressaltar que atualmente a carteira vendida 
tem apresentado uma maior sensibilidade aos movimentos de mercado do que a ponta comprada, então, ao 
ajustarmos essas exposições por seus betas, chegamos em uma exposição ponderada de cerca de 29%. O 
modelo de Tendência, que tipicamente é a principal fonte de exposição direcional do fundo, vinha com 
posição pequena nos últimos meses, mas para abril já se apresenta com posição comprada mais relevante 
(6,7%). Em termos de exposição bruta, o fundo seguiu reduzindo e passou de 80,1% para 74,1%. 
 

Posicionamento Atual 
Claritas Total Return Advisory FIC FIM // Claritas Total Return FIC FIM // Claritas Total Return XP Seg Prev 
FIE FICFIM 
 
Mantivemos o aspecto dinâmico nos Juros Nominais em relação aos Juros Reais - operando 
inclinações/inflação implícita, com resultado positivo. Aumentamos a posição tomada em Juros Americanos 
com bom resultado. Em bolsa, obtivemos retorno positivo com a exposição local, decidimos aumentar 
taticamente a alocação em ações de empresas ligadas a economia doméstica. Setores de destaque positivo, 
Mineração e Financeiro, e destaque negativo, no setor de Petróleo e no setor de Aviação. As estratégias em 
bolsas globais apresentaram resultado neutro. No book de moedas, obtivemos retorno positivo no Real e em 
cross de países Desenvolvidos e Emergentes. 
No book Long Short, o principal destaque positivo foi nossa posição em Simpar, Direcional, Multiplan e 
Gerdau. Petrobras foi um destaque negativo. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/bda897a0-2fe0-479b-9e08-9e019d637d5a
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/76723538-126e-4d74-9641-49a1a4093c98
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/37396828000110
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/37396828000110


 

                                                                                                                                                                                                125 

Abril 2021 

CLAVE 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Clave Alpha Advisory FIC FIM 3.65% 5.82% 9.92% 18.77% - 7.57% -23.61% 29.37 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Clave Alpha Advisory FIC FIM 
 
O fundo Clave Alpha Macro FIC FIM teve rentabilidade de +3,44% no mês de março, acumulando alta de 
+5,52% no ano e +9.65% nos últimos 12 meses, e +25.45% desde o início (vs. CDI de 7.98% no mesmo 
período). As principais contribuições positivas no mês foram os books Juro Global, Juros Brasil e BRL. A 
contribuição negativa mais relevante veio do book Ações Globais. Na segunda quinzena de março a 
comunicação do BC passou a ser mais enfática em relação à taxa SELIC terminal próxima a 12,75% a.a. 
fazendo com que as taxas curtas caíssem de forma significativa, o que nos levou a reduzir parte das 
posições aplicadas.  
 

Posicionamento Atual 
Clave Alpha Advisory FIC FIM 
 
O fundo ainda possui posições de inclinação de curva como parte da composição do portfólio. Olhando para 
o cenário prospectivo ainda vemos chances de o BC ter que iniciar um processo de redução de juros de 
forma acelerada antes do precificado atualmente pelo mercado, caso não surjam novos choques na inflação. 
Além disso, o fundo mantém posições compradas em BRL, comprada em commodities e tomada em juro 
real no book de Juros Globais. 
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DNA XP 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

DNA Brave FIA 4.76% 4.04% -6.1% - - 15.61% -20.43% 35.59 

DNA Defense FIC FIM CP 1.39% 1.78% 5.46% - - 1.9% -0.87% 69.85 

DNA Energy FIC FIM CP 2.1% 0.77% -0.27% 9.45% - 7.18% -8.56% 192.83 

DNA Energy Prev XP Seg FIM 2.44% 0.98% -1.78% - - 7.56% -10.2% 298.58 

DNA Serenity FIC FIM CP 1.17% 2.31% 6.7% - - 0.69% -0.18% 137.48 

DNA Strategy FIC FIM CP 1.63% 1.41% 3.59% 8.05% - 3.76% -2.47% 269.0 

DNA Vision FIC FIM CP 1.92% 0.67% 1.13% 8.59% - 5.82% -6.54% 140.75 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

DNA Brave FIA 
 
Em março o fundo subiu 4,75% ante o Ibovespa que subiu 6,06%. A bolsa brasileira foi o destauqe positivo, 
ainda que a indústria de gestão ativa siga com performance abaixo do índice. O eTrend All Star, smart beta de 
ações, foi um dos poucos fundos que superou o índice. Apesar da performance positiva da bolsa global, seus 
retornos foram inferiores ao do ibovespa, de forma que a classe contribuiu para que o fundo não superasse 
seu benchmark. 
 
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, voltou 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. 
 

Atribuição de performance 

DNA Defense FIC FIM CP 
 
Em março o fundo subiu 1,39% ante o CDI de 0,92%. Com a carteira do fundo quase 50% investida em ativos 
atrelados ao CDI, a classe de Pós-Fixado foi a que mais agregou resultado na carteira do fundo, com um bom 
mês para os ativos de crédito. As posições de inflação, ativos reais, renda variável global e multimercado 
também geraram retornos positivos, com especial destaque para inflação. A única classe detratora foi a 
Renda Fixa Global, que se prejudicou com a abertura dos juros futuros dos Estados Unidos. 
 
No mês, vimos o mercado global incorporar expectativas de um juros mais alto, 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, voltou 
a fechar o mês em alta após dois meses de retornos negativos. Ainda assim, entendemos que a situação 
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tende a prejudicar o lucro das empresas globais, de forma que este mês realizamos nova redução na posição 
com aumento na classe de ativos reais globais. 
 

Atribuição de performance 

DNA Energy FIC FIM CP 
 
Em março o fundo subiu 2,1% ante o CDI de 0,92%. Os principais destaques de performance positiva foram as 
posições de renda variável, tanto no Brasil como Global e a posição de ativos atrelados à inflação. As 
posições ativos reais e multimercado também geraram retornos positivos. A única classe detratora foi a 
Renda Fixa Global, que se prejudicou com a abertura dos juros futuros dos Estados Unidos. 
 
No mês, vimos o mercado global incorporar expectativas de um juros mais alto, 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, voltou 
a fechar o mês em alta após dois meses de retornos negativos. Ainda assim, entendemos que a situação 
tende a prejudicar o lucro das empresas globais, de forma que este mês realizamos nova redução na posição 
com aumento na classe de ativos reais globais. 
 

Atribuição de performance 

DNA Energy Prev XP Seg FIM 
 
Em março o fundo subiu 2,1% ante o CDI de 0,92%. Os principais destaques de performance positiva foram as 
posições de renda variável Brasilposição de ativos atrelados à inflação. As posições ativos reais e 
multimercado também geraram retornos positivos. A única classe detratora foi a Renda Variável Global, em 
especial na parte ativa. 
 
No mês, vimos o mercado global incorporar expectativas de um juros mais alto, 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, voltou 
a fechar o mês em alta após dois meses de retornos negativos. Ainda assim, entendemos que a situação 
tende a prejudicar o lucro das empresas globais, de forma que este mês realizamos nova redução na posição 
com aumento na classe de ativos reais globais. 
 

Atribuição de performance 

DNA Serenity FIC FIM CP 
 
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 mais alto, 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, voltou 
a fechar o mês em alta após dois meses de retornos negativos. Ainda assim, entendemos que a situação 
tende a prejudicar o lucro das empresas globais, de forma que este mês realizamos nova redução na posição 
com aumento na classe de ativos reais globais. 
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Atribuição de performance 

DNA Strategy FIC FIM CP 
 
Em março o fundo subiu 1,63% ante o CDI de 0,92%. Os principais destaques de performance positiva foram 
as posições de renda variável, tanto no Brasil como Global e a posição de ativos atrelados à inflação. As 
posições ativos reais e multimercado também geraram retornos positivos. A única classe detratora foi a 
Renda Fixa Global, que se prejudicou com a abertura dos juros futuros dos Estados Unidos. 
 
No mês, vimos o mercado global incorporar expectativas de um juros mais alto, 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, voltou 
a fechar o mês em alta após dois meses de retornos negativos. Ainda assim, entendemos que a situação 
tende a prejudicar o lucro das empresas globais, de forma que este mês realizamos nova redução na posição 
com aumento na classe de ativos reais globais. 
 

Atribuição de performance 

DNA Vision FIC FIM CP 
 
Em março o fundo subiu 1,41% ante o CDI de 0,92%. Os principais destaques de performance positiva foram 
as posições de renda variável, tanto no Brasil como Global e a posição de ativos atrelados à inflação. As 
posições ativos reais e multimercado também geraram retornos positivos. A única classe detratora foi a 
Renda Fixa Global, que se prejudicou com a abertura dos juros futuros dos Estados Unidos. 
 
No mês, vimos o mercado global incorporar expectativas de um juros mais alto, 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, voltou 
a fechar o mês em alta após dois meses de retornos negativos. Ainda assim, entendemos que a situação 
tende a prejudicar o lucro das empresas globais, de forma que este mês realizamos nova redução na posição 
com aumento na classe de ativos reais globais. 
 

Posicionamento Atual 
DNA Brave FIA // DNA Defense FIC FIM CP // DNA Energy FIC FIM CP // DNA Energy Prev XP Seg FIM // DNA 
Serenity FIC FIM CP // DNA Strategy FIC FIM CP // DNA Vision FIC FIM CP 
 
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. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f2f54880-34d2-4d07-8aec-14f5e5658675
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/4ccf967d-79cc-4605-8043-46cd04b2005d
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c9c8b1f6-371a-48bd-9b42-66bc4c1e3d9e
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/3e71bcd0-30ff-419e-be82-629a9673410a
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/0e5ce144-065c-44eb-aa2d-182076c6641a
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/35420731000170
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/ff2793b3-ab7f-4016-abe9-07d5e048a358
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/ff2793b3-ab7f-4016-abe9-07d5e048a358
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f2f54880-34d2-4d07-8aec-14f5e5658675
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/4ccf967d-79cc-4605-8043-46cd04b2005d
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EXPLORITAS 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Exploritas Alpha America Latina FIC FIM 3.95% 6.21% 20.18% 21.18% -4.68% 23.9% -49.06% 207.04 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Exploritas Alpha America Latina FIC FIM 
 
O fundo subiu 3.95% em março, sendo que o destaque do mês foi o book de ações que contribuiu 
positivamente com 204 bps, mesmo com uma posição net vendida de 10% e com o movimento positivo de 
6.1% do Ibovespa. Entre os papéis, a posição comprada em Adecoagro no setor agrícola se destacou, 
subindo 26.4% no mês. Carregamos essa posição por muito tempo no fundo e passamos a reduzi-la agora 
após os ganhos recentes. O book de bonds em dólares teve uma contribuição negativa de 88 bps, sendo que 
tivemos ganhos de 32 bps no carrego e perdas de 120 bps na parte cambial. Já no book de câmbio e cupom 
cambial, tivemos ganhos de 254 bps, sendo que 20% da contribuição veio de posições de inclinação na curva 
de cupom cambial. Na parte de juros, tivemos um mês bastante volátil, com os juros para jan23 chegando a 
abrir 80 bps na primeira metade do mês, mas uma devolução de boa parte desse movimento na segunda 
metade. No final, tivemos uma abertura de 25 bps da taxa de janeiro 23 no mês, o que equivale a uma 
abertura de 9 bps descontado o carry positivo de 16 bps. Mudanças e trades ao longo do mês nos fizeram 
ganhar 92 bps em juros mesmo estando aplicados e vendo a taxa curta abrir em março. 
 

Posicionamento Atual 
Exploritas Alpha America Latina FIC FIM 
 
Estamos agora com uma posição direcional perto de neutra em ações, reduzimos a posição aplicada nos 
juros curtos e devemos esperar melhores oportunidades para tomar posições relevantes em juros 
domésticos novamente. Voltamos a estar posicionados em cupom cambial, consideramos essa uma mistura 
de aposta em aumento dos juros americanos e uma posição comprada em aumento de risco doméstico 
brasileiro. As eleições brasileiras têm causado menos impacto no mercado do que imaginávamos, mas isso 
ainda pode mudar rapidamente sem aviso prévio, por isso acreditamos ser melhor nos concentrarmos em 
apostas relativas no curto prazo e guardar espaço para podermos aumentar a exposição direcional à medida 
que as oportunidades apareçam. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/9aa826e0-2ea1-4729-9b92-d8f61622e090
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/9aa826e0-2ea1-4729-9b92-d8f61622e090
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FORPUS 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Forpus Multiestratégia FIM LP 5.0% 10.59% 11.29% - - 10.65% -7.06% 167.26 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Forpus Multiestratégia FIM LP 
 
O Forpus Multiestrategia FIM LP subiu 5,00% em março contra uma alta de 0,93% do CDI no mesmo período. 
Os destaques positivos do mês foram posições nos setores de Ações (2,47%) e Renda Fixa (2,02%) Moedas 
(1,25%). 
 

Posicionamento Atual 
Forpus Multiestratégia FIM LP 
 
Acreditamos que as taxas de juros reais extremamente negativas nos países desenvolvidos devam continuar 
favorecendo o fortalecimento moedas de países emergentes. Este movimento pode criar espaço para o fim 
do ciclo de aperto monetário por parte do Banco Central já na próxima reunião do Copom. 
 
O Real mais forte nos fez reduzir um pouco a exposição em empresas exportadoras de commodities e 
aumentar em empresas de utilidade pública. Na carteira de proteções aumentamos recentemente posições 
em opções de venda nas bolsas americanas, principalmente nos setores de tecnologia e financeiro. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/43814feb-141d-49b5-93d9-bb792a3a73b5
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/43814feb-141d-49b5-93d9-bb792a3a73b5
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GAP 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Gap Absoluto FIC FIM 6.55% 10.86% 19.43% 17.03% 13.91% 7.56% -8.85% 485.6 

Gap Absoluto XP Seg IQ FICFIM 6.53% 10.81% 18.35% - - 7.62% -7.45% 90.07 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Gap Absoluto FIC FIM // Gap Absoluto XP Seg IQ FICFIM 
 
O resultado positivo do fundo em março veio principalmente de posições tomadas em juros americanos. 
Posições em juros nacionais, juros emergentes e no Real também foram positivas. Com o início da guerra na 
Ucrânia, o mercado apresentou um breve período de forte aversão ao risco. A tendência de alta dos juros, foi 
interrompida e os juros americanos chegaram a cair cerca de 50 bps. Aproveitamos esse movimento para 
iniciar posições relevantes tomadas em juros americanos. Em nossa visão, a mudança de postura do FED foi 
profunda e, apesar da guerra afetar o crescimento, ela certamente trará impactos inflacionários. Também 
mantivemos posições vendidas na bolsa americana que foram detratoras do resultado. Apesar da alta da 
inflação, da guerra e da alta de juros, o mercado conseguiu se recuperar. Nos mercados emergentes, nossa 
pequena posição tomada em juros na República Checa foi beneficiada pela guerra. No Chile, nossas posições 
aplicadas na parte longa da curva se beneficiaram com a decisão do BC subir a taxa de juros em “apenas” 
150 bps. No Brasil, o resultado positivo veio de posições aplicadas nos juros curtos e compradas no real.  
 

Posicionamento Atual 
Gap Absoluto FIC FIM // Gap Absoluto XP Seg IQ FICFIM 
 
No Brasil, seguimos com posições tomadas na inclinação da curva de juros e comprados no real. O BRL deve 
continuar se beneficiando do juro real elevado e das altas dos preços de commodities. Nos juros, a posição 
deve se beneficiar com o fim próximo do ciclo de aperto monetário e com os riscos eleitorais/fiscais que 
deverão persistir pelos próximos meses. Nos mercados internacionais, continuamos carregando posições 
vendidas na bolsa americana. É difícil saber até que ponto será necessário elevar a taxa de juros. Também 
iniciamos uma posição comprada no petróleo. As condições de oferta seguem apertadas e a demanda segue 
rodando em patamar elevado. No Chile, temos posições aplicadas na parte longa da curva e compradas na 
moeda e na Colômbia, temos pequenas posições vendidas na moeda. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/bf4ac45c-d86f-459b-b541-fa5fd826499e
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/35956326000171
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/bf4ac45c-d86f-459b-b541-fa5fd826499e
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/35956326000171
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GARÍN 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Garin Special FIM 0.64% 0.96% 0.65% 0.94% 4.37% 2.96% -3.0% 79.93 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Garin Special FIM 
 
O Garín Special é um multimercado de baixa volatilidade (2,78% nos últimos 12 meses) e tem como objetivo 
obter retornos superiores principalmente em períodos de alta volatilidade. Em março, nosso retorno foi de 
0,64%, sendo que a atribuição de performance foi de 0,14% para trading de curto prazo e de 0,53% para 
arbitragem de índice Bovespa. Além disso, nosso caixa alocado em títulos públicos pós-fixados livres de risco 
rentabilizou 0,27% no mês. Os custos operacionais ficaram em 0,3%.  Nossas posições de trading de curto 
prazo se concentraram em operações de arbitragens entre as ações ordinárias e preferenciais do Bradesco. 
 

Posicionamento Atual 
Garin Special FIM 
 
A distorção entre o valuation da bolsa brasileira e das bolsas internacionais e a procura dos investidores 
estrangeiros por produtores de commodities, continuou por atrair um grande fluxo de recursos para a bolsa 
brasileira. Além disto, passamos a ter caçadores de barganhas atuando no mercado nacional, em busca das 
ações de segunda e terceira linha. Para abril, esperamos muita volatilidade e mudanças bruscas de tendência 
em função da guerra no leste Europeu e dos cenários de estagflação mundial. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/72ccf094-0513-4276-910d-e71b3fc4aa10
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/72ccf094-0513-4276-910d-e71b3fc4aa10
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GAUSS 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Gauss Advisory FIC FIM 5.13% 3.47% -4.53% 8.79% 7.17% 7.21% -19.07% 329.0 

Gauss Icatu Prev FIC FIM 3.14% 3.76% 0.02% 4.37% 0.95% 4.22% -18.06% 11.98 

Gauss Panorama FIC FIM CP 2.88% 3.12% 2.31% - - 3.92% -6.22% 13.42 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Gauss Advisory FIC FIM 
 
Em março, o Gauss Advisory (“Fundo”) registrou ganho de 5,13%. A ofensiva russa sobre a Ucrânia perdurou 
durante o mês. Do lado positivo, apesar do cessar fogo ainda não ter sido atingido, têm-se evitado uma maior 
escalada da guerra para além do território ucraniano. Sobre política monetária, o Fed foi mais hawk que o 
esperado ao elevar os dots acima da precificação do mercado. Além disso, o presidente Powell minimizou os 
riscos de recessão no curto prazo, apesar do achatamento da curva de juros. Dessa forma, os índices de 
ações tiveram boa performance no mês (SPX +3.9%, Nikkei +5.8%, Ibov +6%). As commodities registraram 
novas altas (petróleo +4.8%, ferro +6.2%, cobre +6.7%, trigo +8.4%), e as treasuries abriram, principalmente na 
região curta (2y +90bps, 30y +29bps), refletindo a postura mais dura do Fed. As moedas de países ligados à 
exportação de commodities beneficiaram-se do apetite a risco positivo e fortalecimento dos seus termos de 
troca (AUD +3%, BRL +8%, ZAR +5%). Assim, o fundo registrou ganhos expressivos nas posições tomadas 
nas treasuries curtas e na Polônia, vendidas na inclinação das treasuries, compradas no real, vendidas no 
iene, no rublo e florim húngaro. 
 

Atribuição de performance 

Gauss Icatu Prev FIC FIM 
 
Em março, o Gauss Prev Icatu (“Fundo”) registrou ganho de 3,14%. A ofensiva russa sobre a Ucrânia perdurou 
durante o mês. Do lado positivo, apesar do cessar fogo ainda não ter sido atingido, têm-se evitado uma maior 
escalada da guerra para além do território ucraniano. Sobre política monetária, o Fed foi mais hawk que o 
esperado ao elevar os dots acima da precificação do mercado. Além disso, o presidente Powell minimizou os 
riscos de recessão no curto prazo, apesar do achatamento da curva de juros. Dessa forma, os índices de 
ações tiveram boa performance no mês (SPX +3.9%, Nikkei +5.8%, Ibov +6%). As commodities registraram 
novas altas (petróleo +4.8%, ferro +6.2%, cobre +6.7%, trigo +8.4%), e as treasuries abriram, principalmente na 
região curta (2y +90bps, 30y +29bps), refletindo a postura mais dura do Fed. As moedas de países ligados à 
exportação de commodities beneficiaram-se do apetite a risco positivo e fortalecimento dos seus termos de 
troca (AUD +3%, BRL +8%, ZAR +5%). Assim, o fundo registrou ganhos expressivos nas posições tomadas 
nas treasuries curtas e na Polônia, vendidas na inclinação das treasuries, compradas no real, vendidas no 
iene, no rublo e florim húngaro. 
 

Atribuição de performance 

Gauss Panorama FIC FIM CP 
 
Em março, o Gauss Panorama (“Fundo”) registrou ganho de 2,88%. A ofensiva russa sobre a Ucrânia perdurou 
durante o mês. Do lado positivo, apesar do cessar fogo ainda não ter sido atingido, têm-se evitado uma maior 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d3e60b58-0aef-4927-966b-697bc2feb40b
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/26343792000190
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/6fd5d5b0-5570-4fcd-b35e-d861b217c6bd
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escalada da guerra para além do território ucraniano. Sobre política monetária, o Fed foi mais hawk que o 
esperado ao elevar os dots acima da precificação do mercado. Além disso, o presidente Powell minimizou os 
riscos de recessão no curto prazo, apesar do achatamento da curva de juros. Dessa forma, os índices de 
ações tiveram boa performance no mês (SPX +3.9%, Nikkei +5.8%, Ibov +6%). As commodities registraram 
novas altas (petróleo +4.8%, ferro +6.2%, cobre +6.7%, trigo +8.4%), e as treasuries abriram, principalmente na 
região curta (2y +90bps, 30y +29bps), refletindo a postura mais dura do Fed. As moedas de países ligados à 
exportação de commodities beneficiaram-se do apetite a risco positivo e fortalecimento dos seus termos de 
troca (AUD +3%, BRL +8%, ZAR +5%). Assim, o fundo registrou ganhos expressivos nas posições tomadas 
nas treasuries curtas e na Polônia, vendidas na inclinação das treasuries, compradas no real, vendidas no 
iene, no rublo e florim húngaro. 
 

Posicionamento Atual 
Gauss Advisory FIC FIM // Gauss Icatu Prev FIC FIM // Gauss Panorama FIC FIM CP 
 
No mercado externo, mantemos a preferência por ações ligadas à reabertura no Japão, airlines e 
hospitalidade nos Estados Unidos. Além disso, mantemos a posição vendida na inclinação das treasuries, 
compradas em dólar contra uma cesta de moedas (como iene e zloty polonês), reduzimos as posições 
tomadas na Polônia, e adicionamos posições tomadas na Turquia. No mercado local, reduzimos as posições 
compradas no real e mantemos as compradas na inclinação da curva de juros nominal. Por fim, mantemos 
posições relevantes compradas na debênture participativa de Vale e em ações selecionadas com hedge no 
índice. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d3e60b58-0aef-4927-966b-697bc2feb40b
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/26343792000190
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/6fd5d5b0-5570-4fcd-b35e-d861b217c6bd
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GENOA 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Genoa Capital Radar Advisory FIC 
FIM 

4.32% 6.83% 17.2% - - 3.89% -4.27% 456.75 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Genoa Capital Radar Advisory FIC FIM 
 
As principais contribuições positivas para a rentabilidade do mês vieram novamente da posição comprada no 
real e das posições tomadas em juros e comprada em inflação nos EUA. Também ganhamos na compra de 
inflação e nas posições em juros e em renda variável direcional no Brasil. Em contrapartida, perdemos com a 
posição tomada em juros no Chile e nas posições de valor relativo em ações brasileiras. 
 

Posicionamento Atual 
Genoa Capital Radar Advisory FIC FIM 
 
Seguimos comprados no real contra o dólar e uma cesta de moedas. Nos juros locais, invertemos a posição 
e estamos atualmente aplicados em juros nominais. Seguimos apostando na desinclinação da curva e 
diminuímos a posição comprada em inflação curta. Mantemos a compra no dólar de Singapura contra uma 
cesta de moedas. Nos EUA, diminuímos a posição tomada na parte curta da curva. Estamos zerados em 
juros na Colômbia e diminuímos a posição tomada no Chile. Na renda variável, voltamos a ficar liquidamente 
comprados em ações no Brasil. Nas apostas de valor relativo, seguimos comprados em bancos, empresas de 
petróleo, materiais básicos, energia renovável e energia elétrica; e continuamos vendidos em ETFs globais, 
em tecnologia nos EUA, e em alimentos e bebidas e consumo discricionário no Brasil. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/838a2efa-690c-46c9-9183-59c05dc36e19
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/838a2efa-690c-46c9-9183-59c05dc36e19
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GIANT STEPS 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Giant Darius Advisory FIC FIM 3.43% 4.91% - - - - -2.12% 334.14 

Giant Darius FIC FIM 3.38% 4.85% 12.42% 6.4% 8.29% 4.29% -4.02% 153.33 

Giant Prev FIE FIC FIM 3.03% 2.9% 7.89% 5.01% - 2.81% -3.25% 396.62 

Giant Sigma Advisory FIC FIM 4.42% 2.73% 9.18% 7.51% - 6.08% -9.67% 541.91 

Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 4.45% 6.06% 15.86% - - 5.85% -5.25% 1236.53 

Giant Zarathustra FIC FIM 4.46% 6.05% 15.71% 8.71% 12.3% 5.81% -4.95% 535.06 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Giant Darius Advisory FIC FIM // Giant Darius FIC FIM // Giant Zarathustra Advisory FIC FIM // Giant 
Zarathustra FIC FIM 
 
O fundo terminou o mês de março com resultado extremamente positivo. O fundo obteve ganhos em todas 
as classes de ativo. Os principais destaques ficaram para o book de moedas, que conseguiu capturar muito 
bem a desvalorização do dólar contra uma cesta de moedas, e para o book de commodities. As posições 
tomadas em juros ao redor do globo e compradas em ações também contribuíram positivamente para o 
resultado do mês.  
 

Atribuição de performance 

Giant Prev FIE FIC FIM 
 
O fundo terminou o mês de março com resultado extremamente positivo. Os principais ganhos vieram das 
posições vendidas em dólar e compradas em commodities. As principais detratoras de performance foram 
as posições compradas em juros globais.  
 

Atribuição de performance 

Giant Sigma Advisory FIC FIM 
 
O fundo terminou o mês de março com resultado extremamente positivo. Os principais ganhos ficaram para 
as posições compradas em real contra outras moedas, inflação e commodities. Em ações, os ganhos foram 
distribuídos nas bolsas americana, brasileira, australiana e do Reino Unido. As posições em juros foram as 
únicas detratoras de performance, mas tiveram um impacto leve na cota do fundo.   
 

Posicionamento Atual 
Giant Darius Advisory FIC FIM // Giant Darius FIC FIM // Giant Zarathustra Advisory FIC FIM // Giant 
Zarathustra FIC FIM 
 
O fundo começa abril com uma redução da posição tomada em juros no Brasil e um aumento no consumo 
de risco do book de commodities. O fundo segue tomado em juros em diversos países, comprado em bolsas 
ao redor do globo e vendido em dólar, principalmente contra o real. 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/fdabbe4a-4a8c-499a-8df8-d09c29cc3f9e
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/80375506-cfc4-4bfa-838b-d2c7a7f5d295
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/2d937f7a-e6e2-444c-9e68-aae5f1cde7b6
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/36354e92-1aa2-4fb1-b099-11920cb1e202
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/36354e92-1aa2-4fb1-b099-11920cb1e202
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/32847791000186
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/be42e3db-9fc7-4fc4-a043-d2df9cf0170e
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/fdabbe4a-4a8c-499a-8df8-d09c29cc3f9e
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/80375506-cfc4-4bfa-838b-d2c7a7f5d295
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/2d937f7a-e6e2-444c-9e68-aae5f1cde7b6
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/36354e92-1aa2-4fb1-b099-11920cb1e202
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/36354e92-1aa2-4fb1-b099-11920cb1e202
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Posicionamento Atual 
Giant Prev FIE FIC FIM 
 
O fundo começa abril com uma redução nas posições em equities e em juros ao redor do globo. O fundo 
segue com um viés vendido em dólar contra uma cesta de moedas e comprado em commodities. 
 

Posicionamento Atual 
Giant Sigma Advisory FIC FIM 
 
O fundo começa abril com uma redução nas posições em juros nominal. Em menor medida, o fundo também 
diminuiu as posições compradas em ações e commodities. 
 

  

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/32847791000186
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/be42e3db-9fc7-4fc4-a043-d2df9cf0170e
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GREENBAY 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Greenbay Convex Advisory FIC FIM 0.71% 1.69% - - - - -6.08% 19.18 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Greenbay Convex Advisory FIC FIM 
 
O fundo Greenbay Convex Advisory FIC FIM teve performance de 0.71% no mês de março. O destaque foi 
nossa posição de valor relativo (vendida em usdbrl e vendida em índice bovespa). Assim, o mercado de 
moedas apresentou a maior contribuição positiva, 0.65% no mês, enquanto renda variável teve perdas de 
0.47%. Na parte de renda variável, além da ponta vendida em bolsa da posição de valor relativo, o hedge da 
carteira de ações também foi um detrator. Já no mercado de renda fixa, o fundo teve ganhos marginais de 
0.13%. Posições aplicadas na parte curta da curva de juros ganharam enquanto posições tomadas em 
inclinação perderam. 
 

Posicionamento Atual 
Greenbay Convex Advisory FIC FIM 
 
Mantemos a posição de valor relativo vendida em dólar e vendida em Ibovespa futuro com base no cenário 
de manutenção dos juros em patamares elevados ao longo do ano. Na parte de renda fixa temos posições 
aplicadas nos vértices mais curtos da curva e compradas em inclinação de juros. Ainda que o fim do 
processo de elevação dos juros possa ser adiado na margem, acreditamos que ambas as posições deverão 
performar com a redução da inflação à frente. Projetamos um IPCA de 3,3% em 2023, muito próximo do 
centro da meta. Por fim, nossa carteira de ações segue 100% protegida com posições vendidas no índice 
Ibovespa, por conta do cenário juros elevados, baixo crescimento e maior volatilidade. Adicionalmente, temos 
trabalhado com posições táticas vendidas no índice futuro de bolsa. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/273a6f95-b49c-431a-9d70-10df55e68311
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/273a6f95-b49c-431a-9d70-10df55e68311
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GRIMPER 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Grimper Blanc Advisory FIC FIM 1.07% 0.44% 1.86% - - 3.23% -2.49% 214.77 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Grimper Blanc Advisory FIC FIM 
 
O mês de março foi particularmente volátil para os ativos de risco no mercado global.  Neste contexto, as 
posições em EURBRL e tomadas em juros globais contribuíram com ganhos, assim como as posições 
aplicadas em bonds da América Latina.  Por outro lado, as nossas posições em crédito de carbono, hedge em 
bolsas globais e long-short em bolsa local trouxeram perdas para o portfólio. 
 

Posicionamento Atual 
Grimper Blanc Advisory FIC FIM 
 
Seguimos com uma visão bastante construtiva para o complexo commodities em função dos estoques e 
capex baixos (5-6% do PL entre Oil, Ouro, Metais básicos e agrícolas), infelizmente as restrições de oferta 
esperadas pelo confronto entre Rússia e Ucrânia exacerbam tais problemas. As pressões inflacionárias, 
finalmente reconhecidas pelo FED, nos fez subir as posições tomadas em juros nos EUA para 300% PL em 
equivalente ano.  Seguimos com uma leve posição vendida em bolsas globais por acreditar que os riscos 
para enfraquecimento importante da atividade cresceram substancialmente (-1,5% do PL) e carregamos 
cerca de 3% comprados em bolsa local.  Já no câmbio, carregamos uma posição long BRL vs EUR (18% do 
PL) que deve se beneficiar do diferencial de juros e dos ganhos nos termos de troca. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/5344f0b7-9bbd-4556-b871-b165475fafe4
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/5344f0b7-9bbd-4556-b871-b165475fafe4
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IP CAPITAL PARTNERS 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

IP Value Hedge FIC FIM IE -1.41% -1.77% 2.12% 16.65% 10.9% 10.43% -19.42% 894.29 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

IP Value Hedge FIC FIM IE 
 
O IP Value Hedge fechou o trimestre com queda de 1,8% vs um retorno positivo de 2,4% do CDI. Em 3 anos o 
fundo acumula um retorno de 36,4% vs 14,7% do CDI (247% do CDI). 
 
É incrível como a psicologia dos mercados mudam em espaços de tempo tão curtos. Até pouco tempo atrás, 
as ações da Berkshire Hathaway - maior posição do Value Hedge ao longo dos últimos anos - eram tidas 
como “dead-money”.  
 
Suas ações estavam fora de moda. Em um mundo de cabeça para baixo com juro zero, cashflows 
substanciais (e crescentes), mais valiam projeções de crescimento exponencial, números de TAM (total 
addressable market) superlativos, generosos pacotes de incentivos para o management (leia-se: muita 
diluição para os acionistas), resultados cheios de ajustes e itens não recorrentes que teimam em recorrer - 
sem falar nos prejuízos constantes.  
 
Berkshire foi a maior contribuição para o fundo no mês, seguida de Multiplan, Amazon e Google. Do lado 
negativo, Charter e XP foram os destaques.  
 

Posicionamento Atual 
IP Value Hedge FIC FIM IE 
 
A balança de Buffett/Graham pode tardar, mas os preços dos negócios sempre convergem para seus 
valores. As ações de Berkshire, que chegaram a negociar a preços que implicavam suas subsidiárias a um 
valuation de apenas 6,5x lucro (after tax!), de repente, como em um passe de mágica, voltaram a moda. As 
ações acumulam valorização de cerca de 30% em 12 meses, 78% em 2 anos e 107% em 5 anos (ou seja, 
15,6% ao ano). Boring is beautiful! 
 
Apesar de ainda acharmos os níveis de preço para a empresa atrativos, após tal valorização é bem provável 
que os retornos prospectivos ficaram menores. Temos, portanto, reduzido nosso investimento em Berkshire 
e realocado o capital entre outras companhias igualmente especiais, cujas ações negociam a preços 
bastante atrativos. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/dd50882d-0585-494a-9343-a6c3b784b410
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/dd50882d-0585-494a-9343-a6c3b784b410
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IBIUNA 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Ibiuna Hedge FIC FIM 3.78% 6.51% 12.01% 10.35% 10.93% 4.01% -2.78% 1701.16 

Ibiuna Hedge STH Advisory FIC FIM 5.31% 8.83% 15.73% 14.53% 16.06% 5.98% -5.33% 2697.97 

Ibiuna Long Short Advisory FIC FIM -0.53% 6.81% 12.71% 9.64% 8.89% 7.5% -11.14% 234.28 

Ibiuna Prev Icatu FIC FIM 4.97% 7.94% 14.17% 13.22% 12.29% 4.99% -5.8% 465.84 

Ibiuna Prev XP Seg FICFIM 4.98% 7.92% 14.32% - - 4.99% -2.68% 125.57 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Ibiuna Hedge FIC FIM // Ibiuna Hedge STH Advisory FIC FIM // Ibiuna Prev Icatu FIC FIM // Ibiuna Prev XP 
Seg FICFIM 
 
O principal destaque seguiu com o livro de juros, refletindo nossa tese em posições tomadas em curvas 
globais, com destaque para Estados Unidos, Alemanha, Israel e República Tcheca. No livro de moedas, o 
principal destaque positivo foi a posição vendida em dólar contra o real. O livro sistemático também 
contribuiu positivamente para o mês.  
Nosso principal tema de investimentos em 2022 se mantém: o avanço da normalização monetária pelo 
mundo diante do contraste entre taxas globais de inflação nos níveis mais altos em 40 anos e o atraso de 
bancos centrais em reagir a pressões de alta mais disseminadas e persistentes do que antecipado. No Brasil, 
os ativos financeiros seguem mostrando resiliência diante de incertezas globais mesmo depois de forte rally 
do Ibovespa e do Real desde o início do ano. Este cenário provavelmente reflete uma combinação entre 
posição geográfica distante do conflito bélico, condição de exportador de commodities agrícolas, um nível já 
alto de juros e um maior apetite a risco por Emergentes na América Latina neste primeiro trimestre. 
 

Atribuição de performance 

Ibiuna Long Short Advisory FIC FIM 
 
O principal destaque positivo ficou no setor de consumo básico, com posições em empresas farmacêuticas e 
de aluguel de carros. Do lado negativo, o setor de energia se destacou com posições em empresas 
petrolíferas.  
O cenário doméstico no Brasil continua ainda relativamente estável, com a atividade econômica mostrando 
sinais de fraqueza e índices inflacionários bastante elevados. Apesar desta relativa estabilidade, os ativos 
brasileiros tiveram uma boa performance com o Real valorizando +8% frente ao Dólar Americano, a curva de 
juros caindo por volta de 1 ponto percentual e a bolsa subindo +6,1%. No exterior, a alta generalizada dos 
preços de commodities persiste. Conforme comentamos, aparentemente o conflito entre Ucrânia e Rússia 
caminha para tornar-se um evento regional, porém de longa duração. O banimento quase completo da Rússia 
do ciclo de comércio global continua impactando os custos das matérias primas e cadeias de produção pelo 
mundo. Como consequência, os mercados voltaram a precificar altas sucessivas das taxas de juros pelo 
mundo. 
 

Posicionamento Atual 
Ibiuna Hedge FIC FIM // Ibiuna Hedge STH Advisory FIC FIM // Ibiuna Prev Icatu FIC FIM // Ibiuna Prev XP 
Seg FICFIM 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/bd9f6fff-4e7f-4dd8-9a09-fced50709aae
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/b1ef254e-000c-4f4a-968a-1a4d6ee70be7
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/18041877000196
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/36620088000191
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/36620088000191
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/7f8a09da-6bdb-4a43-8813-a341878afb08
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/bd9f6fff-4e7f-4dd8-9a09-fced50709aae
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/b1ef254e-000c-4f4a-968a-1a4d6ee70be7
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/18041877000196
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/36620088000191
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/36620088000191
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Na renda fixa no Brasil, mantemos a alocação a posições compradas em inflação implícita, e aumentamos 
posições aplicadas em juros reais e trades de valor relativo nas curvas de juro real e de implícitas. No mundo 
desenvolvido, seguimos com viés tomador de juros em países do G10 diante de pressões persistentes de 
inflação, principalmente nos EUA. No mundo emergente, depois de forte performance nos últimos doze 
meses, reduzimos posições tomadas em juros principalmente no Leste Europeu. Apesar de uma baixa 
exposição direcional em moedas, seguimos em março com exposição tática ao Real, parte dela protegida por 
exposição vendida no índice Bovespa. 
 

Posicionamento Atual 
Ibiuna Long Short Advisory FIC FIM 
 
No Brasil, o governo federal decidiu novamente trocar o presidente da Petrobras. Apesar de ser um direito do 
controlador, estas trocas continuadas (claramente causadas pelos aumentos de preços dos derivados de 
petróleo no mercado doméstico) apenas causam ruído e testam a governança corporativa. Esperamos a 
continuidade da política de preços da companhia, além da manutenção das estratégias de investimentos e 
financeira. Em relação aos ativos domésticos, continuamos aumentando nossas posições em Ecorodovias 
(ECOR3). Apesar da recente mudança de presidente, a empresa continua focando sua estratégia de longo 
prazo no setor de rodovias, procurando melhorar ainda mais sua alocação de capital. Hoje enxergamos a 
ação da empresa oferecendo uma atrativa taxa de retorno de 11% acima da inflação. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/7f8a09da-6bdb-4a43-8813-a341878afb08
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ICATU VANGUARDA 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 
2030 FIC FIM Prev 

2.72% 4.26% 3.24% 8.3% 6.82% 5.16% -14.85% 403.48 

Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 
2040 FIC FIM Prev 

3.78% 6.59% 0.23% 11.04% 6.19% 9.2% -26.73% 393.74 

Icatu Vanguarda Multiestratégia 
Arrojado FIC FIM Prev 

3.16% 6.68% 1.96% 10.5% 5.28% 7.77% -27.34% 174.59 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2030 FIC FIM Prev // Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2040 FIC 
FIM Prev // Icatu Vanguarda Multiestratégia Arrojado FIC FIM Prev 
 
O mês de março mostrou continuidade da ofensiva russa à Ucrânia com ampliação das sanções econômicas 
de diversos países à Rússia. Houve volatilidade resultante das diversas tentativas de algum cessar-fogo ao 
longo do mês, sem sucesso. As pressões inflacionárias seguem crescendo, conforme aumentam as tensões, 
e os efeitos secundários negativos já são refletidos em alguns indicadores qualitativos globais de atividade 
econômica. Com a ameaça inflacionária, o Fed manteve discurso mais duro, aumentando as apostas de altas 
de juros de 50bps. O movimento de aperto da política monetária amplia a discussão sobre os riscos de uma 
recessão. O Banco Central do Brasil, no outro sentido, trouxe em março a intenção de finalizar o ciclo de alta 
de juros em 12,75%, apesar de indicar nova alta de 100bps da Selic na próxima reunião do Copom. O 
ambiente fiscal continua arriscado, com aumento dos pleitos por reajuste ao funcionalismo público e pressão 
política sobre a Petrobras. 
 

Posicionamento Atual 
Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2030 FIC FIM Prev 
 
Data alvo é estratégia de investimentos onde o portfólio é montando visando a utilização de recursos em uma 
data futura. A gestão do Fundo funciona como um piloto automático para o investidor. 
A Icatu Vanguarda fica encarregada de ajustar a composição da carteira do Fundo no decorrer do tempo, 
rebalanceando anualmente, visando adequar os investimentos ao prazo remanescente. 
Focamos nas decisões de investimentos, não sendo influenciado por movimentos de curto prazo e tornando 
o produto bastante eficiente por eliminar a necessidade de migração de produto ao longo da vida. 
No ano de 2022 a alocação do portfólio é de aproximadamente: 16% em Renda Variável, 20,5% em inflação 
longa, 35,5% em inflação curta, 6,0% em pré-fixado e 21,5% em CDI. 
 

Posicionamento Atual 
Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2040 FIC FIM Prev 
 
Data alvo é estratégia de investimentos onde o portfólio é montando visando a utilização de recursos em uma 
data futura. A gestão do Fundo funciona como um piloto automático para o investidor. 
A Icatu Vanguarda fica encarregada de ajustar a composição da carteira do Fundo no decorrer do tempo, 
rebalanceando anualmente, visando adequar os investimentos ao prazo remanescente. 
Focamos nas decisões de investimentos, não sendo influenciado por movimentos de curto prazo e tornando 
o produto bastante eficiente por eliminar a necessidade de migração de produto ao longo da vida. 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/7190746000154
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/7190735000174
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/7190735000174
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/3537456000183
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/7190746000154
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/7190735000174
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No ano de 2022 a alocação do portfólio é de aproximadamente: 40,0% em Renda Variável, 36,0% em inflação 
longa, 15,0% em inflação curta, 4,0% em pré-fixado e 6,0% em CDI. 
 

Posicionamento Atual 
Icatu Vanguarda Multiestratégia Arrojado FIC FIM Prev 
 
Data alvo é estratégia de investimentos onde o portfólio é montando visando a utilização de recursos em uma 
data futura. A gestão do Fundo funciona como um piloto automático para o investidor. 
A Icatu Vanguarda fica encarregada de ajustar a composição da carteira do Fundo no decorrer do tempo, 
rebalanceando anualmente, visando adequar os investimentos ao prazo remanescente. 
Focamos nas decisões de investimentos, não sendo influenciado por movimentos de curto prazo e tornando 
o produto bastante eficiente por eliminar a necessidade de migração de produto ao longo da vida. 
No ano de 2022 a alocação do portfólio é de aproximadamente: 60,0% em Renda Variável, 31,5% em inflação 
longa, 3,0% em pré-fixado e 3,5% em CDI. 
 

  

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/3537456000183
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ITAÚ 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Itaú Hedge Plus Advisory FIC FIM 3.65% 6.36% - - - - -2.4% 62.36 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Itaú Hedge Plus Advisory FIC FIM 
 
Com a continuidade do conflito entre Rússia e Ucrânia no mês de março, os mercados seguiram bastante 
voláteis, puxados principalmente pelos preços de commodities agrícolas e de energia, que oscilaram em 
grande amplitude. Mesmo com eventual encerramento do conflito, as consequências futuras da alteração do 
ecossistema energético na Europa, menos dependente da Rússia, e a discussão sobre a intensidade e prazo 
das sanções que permanecerão, trazem muitas incertezas. A inflação global segue pressionada e, nos 
Estados Unidos. o FED reconhece a necessidade de um aperto mais rápido e intenso, referendando a 
precificação para cima dos juros a mercado. No Brasil, o Banco Central sinalizou a possibilidade do 
encerramento do ciclo de alta da taxa SELIC na próxima reunião, levando também a uma reprecificação dos 
juros locais, apesar da inflação bem acima da meta. Neste contexto, capturamos os movimentos dos juros 
americanos e da inflação para cima no Brasil, trazendo resultados positivos. A maior contribuição, porém, 
veio da nossa posição vendida em dólar contra o real, que se beneficiou do bom momento na margem que as 
condições macroeconômicas propiciam à valorização da nossa moeda. 
 

Posicionamento Atual 
Itaú Hedge Plus Advisory FIC FIM 
 
O cenário geopolítico ainda demanda cautela. No entanto, apesar de utilizar instrumentos que oferecem 
maior proteção ao portfólio, voltamos a aumentar o risco gradualmente nas principais teses de investimento. 
No book local seguimos vendidos em dólar contra o real e levemente comprados em bolsa. Na parcela de 
juros, estamos sem posição direcional no momento, trabalhando apenas com posições relativas entre 
vértices da curva. Na parcela internacional, seguimos como principal tese a compra de taxa de juros 
americanos de curto prazo. Acreditamos na aceleração do ritmo de altas do FED e em uma taxa terminal 
mais alta do que a precificação da curva apresenta. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f246f00b-d6ce-4b00-882a-896861022216
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f246f00b-d6ce-4b00-882a-896861022216
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JGP 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

JGP Max Advisory FIC FIM 1.21% 2.6% 5.11% 4.41% 5.39% 1.42% -0.98% 128.7 

JGP Multimercado Prev Advisory XP 
Seg FICFI 

2.04% 3.08% 1.2% 3.85% - 3.76% -6.77% 205.07 

JGP Prev Multimercado Icatu FICFI 2.03% 3.0% 1.45% - - 3.57% -6.3% 24.96 

JGP Strategy Advisory FIC FIM 1.57% 3.19% 5.93% 4.92% 6.29% 2.38% -2.09% 560.15 

JGP SulAmérica FIM CP 2.1% 3.27% 1.75% 4.38% 5.69% 3.68% -6.39% 1296.91 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

JGP Max Advisory FIC FIM // JGP Multimercado Prev Advisory XP Seg FICFI // JGP Prev Multimercado Icatu 
FICFI // JGP Strategy Advisory FIC FIM // JGP SulAmérica FIM CP 
 
O mês de março começou com aumento da volatilidade e mau desempenho dos ativos financeiros globais 
na esteira do conflito entre Rússia e Ucrânia, iniciado no fim de fevereiro. O S&P 500 chegou a cair, mas se 
recuperou ao longo do mês. As taxas de juros deram um salto, resultado do fato de os números de inflação 
nos EUA estarem surpreendendo para cima e, além disso, da percepção de que a inflação global será mais 
alta por causa do conflito no leste europeu. As bolsas da Europa também sentiram mais fortemente as 
notícias da guerra, mas conseguiram se recuperar na 2ª metade do mês. Na China, aumentaram os casos de 
Covid, abrangendo regiões que são muito importantes economicamente. Tudo indica que as políticas fiscal e 
monetária serão relaxadas, como já vem ocorrendo 
No Brasil, apesar do cenário global turbulento, o mês foi de ganhos nos principais ativos. O índice Ibovespa 
subiu, o Real teve forte apreciação contra o Dólar, enquanto as taxas de juros fecharam no mesmo patamar, 
mas tendo um comportamento distinto durante o mês. O Banco Central (BC) sinalizou, na sua comunicação 
pós Copom, a intenção de interromper o ciclo de alta na próxima reunião (maio) com uma alta final de 100 
bps. 
 

Posicionamento Atual 
JGP Max Advisory FIC FIM // JGP Strategy Advisory FIC FIM 
 
Em março, tivemos ganhos no book de renda fixa através de posições tomadas em juros americanos, 
aplicados em DIs e comprados em NTN-B. Em moedas, houve pequenos ganhos em posições táticas em 
dólar contra real. Já no book de renda variável, as posições vendidas em DAX contribuíram positivamente e 
foram parcialmente compensadas por posições vendidas em S&P. Seguimos com posições aplicadas em DIs 
e tomadas em juros americanos e temos uma pequena venda de dólar contra real. Já em renda variável, 
estamos com pequenas posições compradas em ações brasileiras e americanas, ao passo que ainda 
possuímos venda dos índices S&P e DAX. 
 

Posicionamento Atual 
JGP Multimercado Prev Advisory XP Seg FICFI // JGP Prev Multimercado Icatu FICFI // JGP SulAmérica FIM 
CP 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/79d0ae18-d49a-4a5e-2c21-08d542f411ef
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/34474500000187
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/38015773000114
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/38015773000114
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/2c2db584-68ab-497d-b00b-8f10a7feba95
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/22759978000174
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/79d0ae18-d49a-4a5e-2c21-08d542f411ef
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/2c2db584-68ab-497d-b00b-8f10a7feba95
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/34474500000187
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/38015773000114
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/22759978000174
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/22759978000174
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Em março, tivemos ganhos no book de renda fixa através de posições tomadas em juros americanos, 
aplicados em DIs e comprados em NTN-B. Já no book de renda variável, as posições vendidas em DAX e S&P 
contribuíram negativamente e foram compensadas por posições compradas em ações brasileiras. Seguimos 
com posições compradas em NTN-Bs, aplicadas em DIs e tomadas em juros americanos e temos uma 
pequena venda de dólar contra real. Já em renda variável, estamos com posições compradas em ações 
brasileiras e americanas. 
 

  



 

                                                                                                                                                                                                148 

Abril 2021 

KADIMA 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Icatu Seg Kadima FIM CP Prev 2.19% 0.93% 7.73% 10.7% 9.28% 3.32% -12.05% 485.23 

Kadima High Vol FIM 4.04% 1.53% 7.23% 5.29% 4.77% 5.95% -6.19% 1336.91 

Kadima II FIC de FIM 2.47% 1.8% 6.67% 4.97% 4.65% 3.05% -3.35% 489.12 

Kadima Long Short Plus FIA 2.55% 0.33% 7.52% 9.61% 8.16% 4.96% -12.84% 192.72 

Kadima Long Term FIM 4.99% 4.2% 16.56% 7.19% 10.63% 7.18% -8.75% 31.47 

Kadima XP Seg Prev FIE FIC FIM 2.21% 0.86% 7.67% 10.72% - 3.32% -12.16% 875.06 

Kadima XP Seg Prev Long Short FICFIM 3.04% 1.51% - - - - -2.95% 32.53 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Icatu Seg Kadima FIM CP Prev // Kadima XP Seg Prev FIE FIC FIM 
 
As maiores contribuições para a boa performance do fundo ao longo do mês de março vieram dos modelos 
seguidores de tendência de curto e longo prazos aplicados nos juros, beneficiando-se do significativo 
movimento de queda das taxas locais obsevado no período. Adicionalmente, o modelo de fatores na sua 
versão long-short também foi outro destaque positivo. No lado negativo, o modelo seguidor de tendência de 
curto prazo aplicado no dólar contribuiu de forma marginalmente negativa para o desempenho do fundo. 
 

Atribuição de performance 

Kadima High Vol FIM 
 
As maiores contribuições para a boa performance do fundo ao longo do mês de março vieram dos modelos 
seguidores de tendência de curto e longo prazos aplicados nos juros, beneficiando-se do significativo 
movimento de queda das taxas locais obsevado no período. Adicionalmente, os modelos seguidores de 
tendência de longo prazo aplicados no dólar, aproveitando-se do movimento de desvalorização da moeda, e o 
modelo de alocação sistemática entre diferentes classes de ativos também foram outros destaques 
positivos. No lado negativo, o modelo seguidor de tendência de curto prazo aplicado no dólar contribuiu de 
forma marginalmente negativa para o desempenho do fundo.  
 

Atribuição de performance 

Kadima II FIC de FIM 
 
As maiores contribuições para a boa performance do fundo ao longo do mês de março vieram dos modelos 
seguidores de tendência de curto e longo prazos aplicados nos DIs, beneficiando-se do significativo 
movimento de fechamento da curva de juros obsevado no período. Adicionalmente, os modelos seguidores 
de tendência de longo prazo aplicados no dólar, aproveitando-se do movimento de desvalorização da moeda, 
e o modelo de alocação sistemática entre diferentes classes de ativos também foram outros destaques 
positivos. No lado negativo, o modelo seguidor de tendência de curto prazo aplicado no dólar contribuiu de 
forma marginalmente negativa para o desempenho do fundo.  
 

Atribuição de performance 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/15862867000123
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/30898110000183
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/5a3e92c3-ccf7-472f-a8de-f36f92a8c2a3
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/ab4b91b9-3f77-4069-ab42-bab714996949
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Kadima Long Short Plus FIA 
 
O Kadima Long Short Plus FIA é um fundo long short. O modelo de fatores na versão long-short é o principal 
responsável por gerar essa alocação. Adicionalmente, também estão presentes no fundo outros modelos 
operando diversas classes de ativos no Brasil e exterior, com a finalidade de aumentar a geração de 
resultados. Finalmente, alguns modelos podem aproveitar oscilações na bolsa para capturar oportunidades 
de curto prazo, fazendo a exposição net do fundo na bolsa oscilar de -20% a +50%. 
As maiores contribuições para a boa performance ao longo do mês de março vieram dos modelos 
seguidores de tendência de curto e longo prazos aplicados nos juros, beneficiando-se do significativo 
movimento de queda das taxas locais obsevado no período. Adicionalmente, os modelos seguidores de 
tendência de longo prazo aplicados no dólar, aproveitando-se do movimento de desvalorização da moeda, o 
modelo de alocação sistemática entre diferentes classes de ativos e o modelo de fatores na sua versão long-
short também foram outros destaques positivos. No lado negativo, o modelo seguidor de tendência de curto 
prazo aplicado no dólar contribuiu de forma marginalmente negativa para o desempenho do fundo. 
 

Atribuição de performance 

Kadima Long Term FIM 
 
O Kadima LT FIM é um fundo de gestão predominantemente sistemática, cujo portfólio é composto por um 
subconjunto dos modelos também presentes no Kadima Master FIM, porém com maior foco em estratégias 
de longo prazo. Os modelos seguidores de tendência de longo prazo aplicados nos mercados de câmbio e 
juros foram os principais responsáveis pela performance positiva do fundo ao longo do mês de março. 
Adicionalmente, o modelo de alocação sistemática entre diferentes classes de ativos também foi um 
destaque positivo no período. 
 

Atribuição de performance 

Kadima XP Seg Prev Long Short FICFIM 
 
As maiores contribuições para a boa performance do fundo ao longo do mês de março vieram dos modelos 
seguidores de tendência de longo prazo aplicados nos juros, beneficiando-se do significativo movimento de 
queda das taxas locais, e no dólar, aproveitando-se do movimento de desvalorização da moeda. 
Adicionalmente, o modelos de fatores na sua versão long-short também contribuiu positivamente para o 
desempenho no período. 
 

Posicionamento Atual 
Icatu Seg Kadima FIM CP Prev // Kadima XP Seg Prev FIE FIC FIM 
 
O fundo segue com alocações que visam uma otimização do portfólio de modelos matemáticos que 
possuimos, com as devidas restrições de legislação do segmento de previdência aberta. Acreditamos na 
capacidade do fundo de gerar bons resultados no longo prazo. 
 

Posicionamento Atual 
Kadima High Vol FIM // Kadima II FIC de FIM 
 
A maior alocação de risco do fundo segue nos modelos seguidores de tendência de curto prazo, que 
historicamente tem um melhor desempenho médio em cenários de maior volatilidade. 
 

Posicionamento Atual 
Kadima Long Short Plus FIA 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/49712ffb-dd61-44d6-93d3-143c5da5d5ce
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e35ecfdf-e1a3-41b4-a185-be30b712e67d
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/40635009000193
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/15862867000123
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/30898110000183
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/5a3e92c3-ccf7-472f-a8de-f36f92a8c2a3
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/ab4b91b9-3f77-4069-ab42-bab714996949
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/49712ffb-dd61-44d6-93d3-143c5da5d5ce
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Seguimos confiantes na capacidade do fundo gerar bons resultados através da combinação entre uma 
exposição a fatores de risco e os demais modelos, beneficiando os investidores no longo prazo através da 
geração de alfa. 
 

Posicionamento Atual 
Kadima Long Term FIM 
 
Acreditamos no potencial das estratégias de longo prazo presentes no Kadima LT em gerar retornos 
interessantes no longo prazo, principalmente quando ajustados ao risco. 
 

Posicionamento Atual 
Kadima XP Seg Prev Long Short FICFIM 
 
Seguimos confiantes na capacidade do fundo gerar bons resultados através da combinação entre uma 
exposição a fatores de risco e aos demais modelos, beneficiando os investidores no longo prazo através da 
geração de alfa. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e35ecfdf-e1a3-41b4-a185-be30b712e67d
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/40635009000193
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KAIRÓS 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Kairós Macro Advisory FIC FIM 5.8% 9.21% 7.4% 9.55% - 6.91% -10.1% 11.26 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Kairós Macro Advisory FIC FIM 
 
Março apresentou 2 momentos distintos: a continuidade da aversão ao risco com a guerra na Ucrânia e as 
fortes sanções econômicas impostas à Rússia. Isso exacerbou a alta das commodities e seguiu 
impulsionando a inflação e perspectivas de inflação ao redor do mundo. Ao longo do mês tentativas de 
mediação ocorreram, gerando expectativas de que o conflito e as sanções fossem ter vida curta e 
contribuindo para as recuperações das bolsas. Assim, ao mesmo tempo que muitas bolsas terminaram o 
mês no terreno positivo, vimos uma forte alta de commodities e das curvas de juros dos países 
desenvolvidos. Em meio a isso o dólar se apreciou frente à cesta de moedas, mas com moedas de 
produtores de commodities ganhando terreno frente ao USD. O Brasil foi beneficiado com alta da bolsa e 
valorização do Real, por ser um país que hoje apresenta juros reais muito elevados e uma bolsa com alta 
participação de commodities, e não porque tenha feito algo digno de nota na condução da política fiscal. 
Atribuição de performance do mês foi: commodities (+2,69%), juros (+1,73%), moedas (+1,09%), renda fixa 
(+1,05%), ações (-0,45%) e despesas de (-0,30%). 
 

Posicionamento Atual 
Kairós Macro Advisory FIC FIM 
 
Aperto nas condições financeiras com diminuição da liquidez internacional, a duração do conflito na Ucrânia 
e as sanções econômicas à Rússia exacerbam os riscos inflacionários pela pressão em commodities. O FED 
deverá subir mais os juros do que o precificado no mercado, mas os riscos de provocar uma recessão 
crescem, ainda que esse não seja nosso caso base para o ano de 2023. No Brasil, com as eleições 
presidenciais mais competitivas e polarizadas, excesso de gastos, e um BC restritivo, o mercado seguirá 
volátil. Seguimos com a maior parte do risco alocado em ativos externos, com posições em commodities e 
em curva de juros americana, posições pequenas em bolsas globais, e um portfólio balanceado, em especial 
no Brasil onde seguimos não vendo razão para grandes posições direcionais. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/4990f9d6-32a9-472f-b3c7-68c72a665816
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/4990f9d6-32a9-472f-b3c7-68c72a665816
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KAPITALO 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Kapitalo K10 Advisory FIC FIM 4.55% 8.65% 20.46% 20.78% - 5.66% -10.72% 721.32 

Kapitalo K10 Global Prev XP Seg 
Advisory FICFIM 

4.64% 8.77% - - - - -2.9% 343.66 

Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 2.49% 5.04% 12.02% 11.56% 6.9% 4.73% -14.43% 1258.32 

Kapitalo Zeta Advisory FIC FIM 3.94% 6.81% 16.61% 17.64% 8.88% 8.0% -24.64% 406.39 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Kapitalo K10 Advisory FIC FIM // Kapitalo K10 Global Prev XP Seg Advisory FICFIM 
 
O balanço de riscos tornou-se ainda mais desfavorável em relação à inflação global, que se mantém em 
patamares elevados e exige que os principais bancos centrais atuem para frear a aceleração de preços. 
Nos EUA, O FOMC iniciou o ciclo de alta de juros com uma elevação de 25bps, conforme o esperado. Mas 
também sinalizou a possibilidade de aumento do ritmo de altas e o início próximo da redução de seu balanço. 
Na Europa, apesar das incertezas com a guerra, o ECB anunciou que esta adiantando o tapering e o fim das 
compras para o 3T. 
Na China, a meta de crescimento de 5,5% até o final de 2022 parece mais distante. Os dados de crédito de 
fevereiro foram fracos e o mercado imobiliário piorou na margem. Com o objetivo de mitigar o impacto dos 
lockdowns, as autoridades desenharam pacotes de isenções fiscais aos serviços mais afetados. 
No Brasil, os juros reais elevados devem impactar a atividade. A combinação de inflação pior com mercado 
de trabalho aquecido exige uma política monetária mais restritiva, ainda que o BCB tenha sinalizado o final do 
ciclo de alta está próximo.  
Em relação à performance, contribuíram positivamente as posições de juros, commodities, moedas e bolsa. 
 

Atribuição de performance 

Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM // Kapitalo Zeta Advisory FIC FIM 
 
O balanço de riscos tornou-se ainda mais desfavorável em relação à inflação global, que se mantém em 
patamares elevados e exige que os principais bancos centrais atuem para frear a aceleração de preços. 
Nos EUA, O FOMC iniciou o ciclo de alta de juros com uma elevação de 25bps, conforme o esperado. Mas 
também sinalizou a possibilidade de aumento do ritmo de altas e o início próximo da redução de seu balanço. 
Na Europa, apesar das incertezas com a guerra, o ECB anunciou que esta adiantando o tapering e o fim das 
compras para o 3T. 
Na China, a meta de crescimento de 5,5% até o final de 2022 parece mais distante. Os dados de crédito de 
fevereiro foram fracos e o mercado imobiliário piorou na margem. Com o objetivo de mitigar o impacto dos 
lockdowns, as autoridades desenharam pacotes de isenções fiscais aos serviços mais afetados. 
No Brasil, os juros reais elevados devem impactar a atividade. A combinação de inflação pior com mercado 
de trabalho aquecido exige uma política monetária mais restritiva, ainda que o BCB tenha sinalizado o final do 
ciclo de alta está próximo. 
 Em relação à performance, contribuíram positivamente as posições de juros, commodities, moedas e bolsa. 
 

Posicionamento Atual 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c37131d7-8c6b-43ab-9aef-25f8939690af
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/40679129000192
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/329879fc-1def-4023-bc43-971b52939d56
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/03171c4a-849d-4f98-b6bc-c354b914f4d3
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Kapitalo K10 Advisory FIC FIM // Kapitalo K10 Global Prev XP Seg Advisory FICFIM 
 
Em moedas, mantivemos as posições vendidas no peso colombiano, no rand sul-africano e no euro contra o 
dólar, além das compradas no peso mexicano, no shekel israelense e na coroa norueguesa contra o dólar. 
Adicionamos posições compradas no dólar australiano e no dólar canadense contra o dólar. 
Em commodities, mantivemos as posições compradas em alumínio, PGMs, soja e petróleo além das 
vendidas em chumbo e ouro. Adicionamos posições compradas no zinco, no cobre, e no milho. 
Em bolsa, adicionamos posições vendidas na bolsa americana e na bolsa mexicana. 
Em juros, mantivemos as posições tomadas em juros dos EUA e em Polônia. Zeramos a posição tomada em 
África do Sul e a comprada em implícita do Brasil. Adicionamos uma posição tomada em Brasil e uma 
aplicada em México. 
 

Posicionamento Atual 
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM // Kapitalo Zeta Advisory FIC FIM 
 
Em juros, mantivemos posições tomadas nos EUA e reduzimos posições aplicadas na Europa, posições 
compradas em inflação no Brasil, posições tomadas no México, na República Tcheca, na Polônia e no Reino 
Unido e zeramos posições tomadas no Chile.  
Em bolsa, mantivemos posições compradas e de valor relativo em ações brasileiras e zeramos posições 
compradas em ações globais. 
Em moedas, abrimos posições vendidas no peso colombiano, aumentamos posições vendidas no dólar 
americano e posições compradas no peso mexicano, no dólar canadense e no yuan chinês. Zeramos 
posições compradas no rand sul-africano e posições vendidas na libra esterlina e no peso chileno.  
Em commodities, abrimos posições compradas no ouro, no milho e no trigo. Aumentamos posições 
compradas no petróleo e no cobre. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c37131d7-8c6b-43ab-9aef-25f8939690af
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/40679129000192
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/329879fc-1def-4023-bc43-971b52939d56
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/03171c4a-849d-4f98-b6bc-c354b914f4d3
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LEGACY 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Legacy Capital Advisory FIC FIM 5.0% 10.66% 16.06% 15.77% 12.01% 5.31% -11.8% 1887.68 

Legacy Capital Prev Advisory XP Seg 
FICFIM 

4.17% 8.45% 12.33% - - 4.29% -2.91% 379.28 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Legacy Capital Advisory FIC FIM // Legacy Capital Prev Advisory XP Seg FICFIM 
 
As posições tomadas em juros externos, comprada em inflação implícita curta local, a posição comprada em 
petróleo e os livros de operações compartilhadas e volatilidade foram as maiores contribuidoras para o bom 
resultado do fundo em março. Já as posições em bolsa externa e local contribuíram negativamente para o 
resultado. 
Nos EUA, o mercado de trabalho segue muito forte. A taxa de desemprego pode atingir 3,5% nos próximos 
meses – e o quadro de elevada inflação e escassez de mão de obra deve levar à aceleração do crescimento 
dos salários. Como os juros reais permanecem negativos, a despeito da recente abertura das taxas, é 
provável que o FED endureça ainda mais o discurso, e a curva passe a apreçar, ao longo do tempo, uma taxa 
de juros terminal mais elevada.  
No Brasil, a atividade econômica segue firme, lastreada por um bom ritmo das concessões de crédito e do 
mercado de trabalho, podendo o crescimento do PIB no 1S 22 se aproximar de 1%. Os juros reais elevados e 
o aumento do endividamento das famílias, no entanto, devem impulsionar a inadimplência, com consequente 
queda do nível de consumo e desaceleração da atividade econômica no 2º semestre do ano.     
 

Posicionamento Atual 
Legacy Capital Advisory FIC FIM // Legacy Capital Prev Advisory XP Seg FICFIM 
 
Tendo em vista o cenário discutido, o portfolio segue com posições vendidas em bolsas globais, tomadas em 
juros, e compradas em ouro e petróleo. Estabelecemos uma posição simultaneamente vendida em USDMXN 
e na bolsa mexicana, posição que segue o mesmo racional que a vendida em USDBRL e Ibov, que 
mantivemos durante bastante tempo. A troca da geografia é motivada pelo fato de o processo de subida de 
juros no México ainda estar em pleno desenvolvimento, ao contrário do Brasil, onde ele se encaminha para 
seu encerramento.  No Brasil, mantemos a posição comprada em inflação implícita curta, que deverá seguir 
se beneficiando do cenário de inflação elevada. Mantemos também a posição comprada em inclinação de 
juros, que, com a proximidade do fim do ciclo de alta na SELIC, tende a performar. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/eea8c539-4ca1-4ca9-a5ba-a633a3a73bd5
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/34287126000100
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/eea8c539-4ca1-4ca9-a5ba-a633a3a73bd5
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/34287126000100
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MACRO CAPITAL 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Macro Capital One Advisory FIC FIM 0.27% 2.27% -1.66% 3.81% - 5.69% -12.11% 5.88 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Macro Capital One Advisory FIC FIM 
 
A performance foi positiva em março, com destaque para o desempenho das alocações em renda fixa global, 
renda variável no Brasil e inclinação da curva de juros, o que contrabalançou o resultado negativo advindo das 
posições em inflação implícita e em moedas globais. O resultado da posição tomada em juros globais 
beneficiou-se do forte movimento de alta dos juros registrado nos mercados da maior parte dos países 
desenvolvidos, com destaque para os EUA e a Área do Euro. A posição comprada em ações no Brasil 
contribuiu significativamente para a performance, enquanto as posições compradas em S&P e em Latam 
tiveram leve resultado positivo. A carteira de valor relativo em renda variável no Brasil teve desempenho 
desfavorável, com as alocações em papéis de maior liquidez e de commodities não sendo suficientes para 
compensar as perdas em ações de menor liquidez. As posições locais vendidas em inflação implícita e em 
juros prefixados tiveram resultados negativos, em parte por conta da expectativa dos efeitos da guerra na 
Ucrânia na inflação.  
 

Posicionamento Atual 
Macro Capital One Advisory FIC FIM 
 
Elevamos nossa exposição bruta em ações no Brasil, tanto de maneira direcional como em valor relativo. Os 
valuations parecem muito descontados. Dado o fluxo para o mercado de renda variável, é provável que 
aumente a demanda por ações de valor. Reduzimos a exposição líquida na bolsa americana, mas mantendo 
opções de compra para junho. No mercado de moedas, zeramos as exposições em JPY e AUD, e 
mantivemos as posições compradas em EUR e CAD contra USD e CHF. Concentramos nossa exposição em 
renda fixa global na venda de títulos americanos. Em commodities, mantivemos uma exposição comprada 
em cobre. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/cbdfa9a3-8b27-4e04-864d-58b952601304
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/cbdfa9a3-8b27-4e04-864d-58b952601304
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MERAKI CAPITAL 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Meraki Equity Hedge FIC FIM 0.83% 2.53% 3.85% - - 2.37% -3.04% 514.49 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Meraki Equity Hedge FIC FIM 
 
No mês de março o fundo Meraki Equity Hedge subiu 0,83%, com contribuições positivas vindo dos livros de 
renda fixa, moedas e ações. Ao longo do mês, à medida que fomos ganhando mais clareza quanto aos temas 
macroeconômicos, como comportamento das curvas de juros, inflação e conflito entre Rússia e Ucrânia, 
aumentamos a posição net comprada do fundo. Por fim, no livro de ações, estão entre os destaques que 
contribuíram positivamente para carteira, nossas posições em BBDC4, VALE3  e SBFG3, enquanto do lado 
negativo, ficaram, PETR4, BABA34 e BIDI11.  
 

Posicionamento Atual 
Meraki Equity Hedge FIC FIM 
 
Ao longo do último mês, o tema principal no cenário internacional foi o conflito entre Rússia e Ucrânia e seus 
impactos econômicos. Acreditamos que a principal preocupação é em relação ao efeito inflacionário advindo 
do choque de commodities. No cenário doméstico, também vemos uma inflação mais pressionada. No 
entanto, o BC foi explícito que deseja terminar o ciclo de alta de juros. Ao nos aproximarmos do fim deste 
ciclo, enxergamos boas oportunidades no setor de consumo e algumas small caps, que estão com um 
valuation ainda atrativo e podem voltar a ganhar momento – principais adições da carteira no mês. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/0f5c3354-4a2d-475d-865f-76be8f960392
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/0f5c3354-4a2d-475d-865f-76be8f960392
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MOAT 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Moat Capital Equity Hedge Advisory FIC 
FIM 

-0.09% 1.62% - - - - -3.41% 378.65 

Moat Capital Equity Hedge FIC FIM -0.1% 1.6% 9.6% 13.46% 10.22% 5.51% -9.47% 539.6 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Moat Capital Equity Hedge Advisory FIC FIM 
 
O destaque positivo ficou novamente na posição entre ETF de Brasil em dólar e vendido em índices da bolsa 
americana, assim como em pares no setor de proteínas e petróleo. Já o maior destaque negativo ficou em 
pares no setor financeiro (local e global). A exposição bruta do fundo encerrou o mês próxima de 150% e uma 
exposição líquida próxima do neutro (zero).  
 

Atribuição de performance 

Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 
 
O destaque positivo ficou novamente na posição entre ETF de Brasil em dólar e vendido em índices da bolsa 
americana, assim como em pares no setor de proteínas e petróleo. Já o maior destaque negativo ficou em 
pares no setor financeiro (local e global). A exposição bruta do fundo encerrou o mês próxima de 150% e uma 
exposição líquida próxima do neutro (zero). 
 

Posicionamento Atual 
Moat Capital Equity Hedge Advisory FIC FIM // Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 
 
O contexto global (preço de commodities elevado) e os juros elevados seguem beneficiando o fluxo para o 
Brasil, favorecendo os ativos de risco. O dólar seguiu sua trajetória de queda observada desde o início do ano. 
As eleições devem começar a ganhar destaque no noticiário com o afunilamento dos candidatos e a 
formação das coligações.Diante de um cenário global com enormes desafios inflacionários e preços 
assimetricamente negativos (vs fundamentos), permanecemos cautelosos com os mercados externos. Já no 
cenário local, seguimos mais confiantes uma vez que a maior parte do ajuste monetário já foi realizada, 
preços ainda muito atrativos e um mercado de ações com empresas predominantemente de valor com bons 
fundamentos. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/7c09394d-336c-431f-b245-7159cf8930b5
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/49cdafe3-6ec3-458f-b65a-8ee56204e21c
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/7c09394d-336c-431f-b245-7159cf8930b5
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/49cdafe3-6ec3-458f-b65a-8ee56204e21c
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NAVI 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Navi Long Short FIC FIM -1.14% 0.63% 7.63% 5.37% 5.22% 4.11% -4.03% 375.2 

Navi Long Short Icatu Prev FIM -0.42% 0.32% 6.43% 4.51% 5.06% 3.92% -4.05% 47.39 

Navi Long Short XP I Seg Prev FICFIM -0.43% 0.08% 6.14% 3.95% - 3.88% -4.04% 106.53 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Navi Long Short FIC FIM // Navi Long Short Icatu Prev FIM // Navi Long Short XP I Seg Prev FICFIM 
 
Em março, as principais contribuições positivas vieram dos setores de Utlities e Varejo. O primeiro foi 
favorecido por conta do recente follow-on, enquanto o segundo se beneficou pelos fortes resultados 
reportados, além de perspectiva de crescimento. No campo negativo, o ruído político pelo aumento dos 
preços dos combustíveis e possível mudança no management impactaram o setor de Energia. A boa 
dinâmica da bolsa brasileira se manteve, com o índice subindo 6% no mês, o que fez o Ibovespa acumular 
alta acima de 15% no primeiro trimestre do ano. O bom resultado dos ativos brasileiros segue determinado 
principalmente por fatores globais, com as economias produtoras de comodities se beneficiando da alta de 
preço desses bens por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia. A forte entrada de capital estrangeiro 
também contribuiu positivamente. Nos dados econômicos, o período também foi marcado pelo mercado 
revendo positivamente suas projeções para o ano no âmbito fiscal e na atividade. Por outro lado, a inflação 
segue pressionada, mas o Banco Central sinalizou estar próximo do fim do ciclo de aperto monetário. 
 

Posicionamento Atual 
Navi Long Short FIC FIM // Navi Long Short Icatu Prev FIM // Navi Long Short XP I Seg Prev FICFIM 
 
Mantemos um portfolio balanceado em termos setoriais na parte comprada e bastante líquido. Em relação ao 
direcional, ajustaremos o risco do fundo de acordo com o cenário. As maiores posições se concentram nos 
setores de Energia e Utilities. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/018e8fdf-869f-4ae9-a9e5-0711652623f6
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/27328750000143
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/32990465000123
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/018e8fdf-869f-4ae9-a9e5-0711652623f6
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/27328750000143
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/32990465000123
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NEO 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

NEO ARGO LS ADV FIC FIM -0.15% 0.43% 5.3% 7.57% 5.17% 5.23% -4.58% 23.3 

Neo Multi Estratégia 30 FIC FIM 1.83% 5.19% 3.8% 6.11% 7.69% 5.58% -5.16% 433.05 

Neo Provectus I FIC FIM 2.37% 6.81% 3.22% 7.83% 9.9% 8.33% -8.15% 406.65 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

NEO ARGO LS ADV FIC FIM 
 
Este mês a estratégia INTER setorial teve desempenho positivo, contudo não suficiente para compensar as 
perdas nas estratégias INTRA setorial e Estrutura de capital.  Na estratégia “Estrutura de capital” o destaque 
negativo ficou por conta do relativo entre as ações do grupo Gerdau. O relativo entre Bradespar e Vale trouxe 
ganhos, atenuando a performance do book. As posições “INTRA-setoriais”, que juntas perfazem a maior 
alocação do fundo, foram as maiores detratoras do retorno do mês, com destaque para os setores de 
Materiais Básicos e Telecom. Em termos de posições específicas, destacamos as posições relativas 
compradas em Usiminas e Tim como responsáveis de performance negativa. Do lado positivo tivemos ganho 
na posição relativa comprada em Carrefour no setor de Consumo não-cíclico. A estratégia “INTER-setorial” 
teve desempenho positivo explicado pelas posições relativas compradas em Hypera e em Seguradoras. 
 

Atribuição de performance 

Neo Multi Estratégia 30 FIC FIM 
 
Tivemos perda de 0,19% na estratégia de ações. Neste resultado tivemos ganho de 0,18% em posições 
direcionais principalmente no setor financeiro. Nas operações de long short tivemos perda de 0,37%, 
principalmente nos setores de materiais e telecomunicações. Na estratégia de juros local tivemos ganho de 
1,36% com o principal ganho vindo de operação de inclinação na curva de inflação implícita. Tivemos ainda 
ganho em posição comprada em inclinação na parte longa da curva. Na estratégia de juros internacional e 
moedas tivemos perda de 0,06%, sendo os maiores ganhos em posições compradas em juros nos EUA, e 
maior perda a posição em compra da moeda do Japão contra Suíça. 
 

Atribuição de performance 

Neo Provectus I FIC FIM 
 
Tivemos perda de 0,28% na estratégia de ações. Neste resultado tivemos ganho de 0,26% em posições 
direcionais principalmente no setor financeiro. Nas operações de long short tivemos perda de 0,54%, 
principalmente nos setores de materiais e telecomunicações. Na estratégia de juros local tivemos ganho de 
2,03% com o principal ganho vindo de operação de inclinação na curva de inflação implícita. Tivemos ainda 
ganho em posição comprada em inclinação na parte longa da curva. Na estratégia de juros internacional e 
moedas tivemos perda de 0,09%, sendo os maiores ganhos em posições compradas em juros nos EUA, e 
maior perda a posição em compra da moeda do Japão contra Suíça. 
 

Posicionamento Atual 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d51408e0-a2da-4c03-ac98-951e235f8a6f
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/6d2550a0-c681-4c19-b3a5-1c8c826c4e0d
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/2699e46b-2e9a-4978-9644-ccd5b228b55c
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NEO ARGO LS ADV FIC FIM 
 
Mantemos a nossa visão de que o cenário ainda é bastante incerto. No front externo, as pressões 
inflacionárias persistem e aumentam a probabilidade de uma propagação mais intensa para outros setores 
da economia, o que levaria os bancos centrais a elevarem de forma mais intensa as taxas de juros. No front 
doméstico, temos eleições presidenciais pela frente e as agendas dos principais candidatos ainda não está 
clara. Assim, continuamos com uma carteira orientada para posições com forte geração de caixa e onde 
ainda enxergamos assimetrias positivas para o valuation no cenário atual. 
 

Posicionamento Atual 
Neo Multi Estratégia 30 FIC FIM 
 
Hoje temos aproximadamente 2% do portfolio comprado em ações, sendo as maiores posições no setor de 
saúde e financeiro. Nas posições long-short  as maiores posições estão nos setores de telecomunicações, 
financeiro e materiais. Além disso temos posições relevantes em estrutura de capital e no setor de shoppings 
contra varejo. Na estratégia de juros temos posições de venda de inclinação entre os vencimentos de 2 e 5 
anos, e compra de inclinação na parte longa da curva. Zeramos a posição de inflação implícita. Na estratégia 
de juros internacional as maiores posições são venda da moeda da Suíça contra um grupo de países, compra 
de taxa de juros nos EUA e posição de diferencial de juros na Europa. 
 

Posicionamento Atual 
Neo Provectus I FIC FIM 
 
Hoje temos aproximadamente 3% do portfolio comprado em ações, sendo as maiores posições no setor de 
saúde e financeiro. Nas posições long-short  as maiores posições estão nos setores de telecomunicações, 
financeiro e materiais. Além disso temos posições relevantes em estrutura de capital e no setor de shoppings 
contra varejo. Na estratégia de juros temos posições de venda de inclinação entre os vencimentos de 2 e 5 
anos, e compra de inclinação na parte longa da curva. Zeramos a posição de inflação implícita. Na estratégia 
de juros internacional as maiores posições são venda da moeda da Suíça contra um grupo de países, compra 
de taxa de juros nos EUA e posição de diferencial de juros na Europa. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d51408e0-a2da-4c03-ac98-951e235f8a6f
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/6d2550a0-c681-4c19-b3a5-1c8c826c4e0d
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/2699e46b-2e9a-4978-9644-ccd5b228b55c
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NEST 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Nest Absolute Return FIM 1.33% 2.59% 1.99% 10.47% 4.12% 5.03% -17.9% 41.79 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Nest Absolute Return FIM 
 
O fundo obteve retorno positivo no mês, acompanhando a alta da bolsa. As posições setoriais foram as 
principais responsáveis pelos ganhos e o book de trading obteve retorno positivo. 
A guerra entre Rússia e Ucrânia continuou a gerar manchetes e trazer volatilidade para os mercados. O 
conflito está aumentando a pressão sobre os principais bancos centrais, que continuam enfrentando uma 
aceleração sem precedentes recentes nos índices de inflação. Nesse contexto, o Federal Reserve já iniciou o 
ciclo de aperto monetário com um aumento de 0,25% e está cada vez mais hawkish, com o mercado vendo 
como provável um aumento de 0,50% nas próximas três reuniões. A China também viveu um mês de março 
turbulento, na medida em que o país continua enfrentando uma crise no setor imobiliário e um aumento 
recorde nos casos de Covid-19. 
No Brasil, o Banco Central continuou o ciclo de aumento de juros, levando a SELIC para 11,75%. No entanto, a 
inflação segue acelerando no país, com a prévia do IPCA registrando 0,99% em março. Com isso, as 
expectativas de inflação estão desencorando e já estão acima da meta para o ano de 2023. 
 

Posicionamento Atual 
Nest Absolute Return FIM 
 
O fundo encerrou o mês 25% comprado, lembrando que o fundo deve se manter comprado entre 10% e 50% 
do patrimônio. As maiores posições setoriais foram nos setores de utlities (3,60%) e mineração (3,52%). 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/ae6f419d-e7c0-470b-a774-00830de8c700
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/ae6f419d-e7c0-470b-a774-00830de8c700
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NOVUS 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Novus Capital Prev Advisory Icatu FIM 1.86% 2.94% 2.52% 4.84% 4.33% 3.6% -4.93% 39.05 

Novus Institucional FIC FIM 1.74% 3.41% 5.34% 5.45% 5.14% 1.62% -1.67% 308.85 

Novus Macro D5 FIC FIM 3.49% 6.18% 2.09% 7.4% 5.14% 6.62% -10.19% 25.44 

Novus Macro FIC FIM 3.5% 6.21% 2.09% 7.38% 5.08% 6.62% -10.2% 78.19 

Novus Prev Institucional XP Seg FICFIM 1.1% 2.04% - - - - -2.18% 3.81 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Novus Capital Prev Advisory Icatu FIM 
 
O Novus Prev Advisory apresentou resultado de 1,87% no mês, com ganhos em renda fixa, renda variável e 
moedas. 
No cenário internacional, o mês começou com a escalada das tensões entre Rússia e Ucrânia, levando à 
implementação de sanções, e posterior evolução do conflito com o início das negociações - ainda há dúvidas 
sobre a possibilidade de um cessar fogo no curto prazo. Além disso, o Fed deu início ao ciclo de elevação de 
juros, observados o nível de aperto do mercado de trabalho e a inflação elevada. Na Ásia, os casos de 
coronavírus seguem piorando, e as respostas, apesar de mais flexíveis, tendem a afetar a atividade. Já no 
Brasil, o Copom elevou a Selic e sinalizou a proximidade do fim do ciclo de alta. Porém, observamos uma 
inflação persistentemente elevada, reforçada pelo choque no preço das commodities. No cenário político, 
está em curso uma importante mudança no comando da Petrobrás, e houve reposicionamento partidário de 
alguns nomes visados para a eleição presidencial. 
 

Atribuição de performance 

Novus Institucional FIC FIM 
 
O Novus Institucional apresentou resultado de 1,74% no mês, com ganhos em renda fixa, renda variável e 
moedas. 
No cenário internacional, o mês começou com a escalada das tensões entre Rússia e Ucrânia, levando à 
implementação de sanções, e posterior evolução do conflito com o início das negociações - ainda há dúvidas 
sobre a possibilidade de um cessar fogo no curto prazo. Além disso, o Fed deu início ao ciclo de elevação de 
juros, observados o nível de aperto do mercado de trabalho e a inflação elevada. Na Ásia, os casos de 
coronavírus seguem piorando, e as respostas, apesar de mais flexíveis, tendem a afetar a atividade. Já no 
Brasil, o Copom elevou a Selic e sinalizou a proximidade do fim do ciclo de alta. Porém, observamos uma 
inflação persistentemente elevada, reforçada pelo choque no preço das commodities. No cenário político, 
está em curso uma importante mudança no comando da Petrobrás, e houve reposicionamento partidário de 
alguns nomes visados para a eleição presidencial. 
 

Atribuição de performance 

Novus Macro D5 FIC FIM 
 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/26180316000104
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/b5b16cb9-219b-40c8-884e-86d16bf1eb34
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/854cda44-b3d7-4b38-bf8f-940e31476d6e
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O Novus Macro D5 apresentou resultado de 3,49% no mês, com ganhos em renda fixa, renda variável e 
moedas. 
No cenário internacional, o mês começou com a escalada das tensões entre Rússia e Ucrânia, levando à 
implementação de sanções, e posterior evolução do conflito com o início das negociações - ainda há dúvidas 
sobre a possibilidade de um cessar fogo no curto prazo. Além disso, o Fed deu início ao ciclo de elevação de 
juros, observados o nível de aperto do mercado de trabalho e a inflação elevada. Na Ásia, os casos de 
coronavírus seguem piorando, e as respostas, apesar de mais flexíveis, tendem a afetar a atividade. Já no 
Brasil, o Copom elevou a Selic e sinalizou a proximidade do fim do ciclo de alta. Porém, observamos uma 
inflação persistentemente elevada, reforçada pelo choque no preço das commodities. No cenário político, 
está em curso uma importante mudança no comando da Petrobrás, e houve reposicionamento partidário de 
alguns nomes visados para a eleição presidencial. 
 

Atribuição de performance 

Novus Macro FIC FIM 
 
O Novus Macro apresentou resultado de 3,50% no mês, com ganhos em renda fixa, renda variável e moedas. 
No cenário internacional, o mês começou com a escalada das tensões entre Rússia e Ucrânia, levando à 
implementação de sanções, e posterior evolução do conflito com o início das negociações - ainda há dúvidas 
sobre a possibilidade de um cessar fogo no curto prazo. Além disso, o Fed deu início ao ciclo de elevação de 
juros, observados o nível de aperto do mercado de trabalho e a inflação elevada. Na Ásia, os casos de 
coronavírus seguem piorando, e as respostas, apesar de mais flexíveis, tendem a afetar a atividade. Já no 
Brasil, o Copom elevou a Selic e sinalizou a proximidade do fim do ciclo de alta. Porém, observamos uma 
inflação persistentemente elevada, reforçada pelo choque no preço das commodities. No cenário político, 
está em curso uma importante mudança no comando da Petrobrás, e houve reposicionamento partidário de 
alguns nomes visados para a eleição presidencial. 
 

Atribuição de performance 

Novus Prev Institucional XP Seg FICFIM 
 
O Novus Prev Institucional apresentou resultado de 1,10% no mês, com ganhos em renda fixa, renda variável 
e moedas. 
No cenário internacional, o mês começou com a escalada das tensões entre Rússia e Ucrânia, levando à 
implementação de sanções, e posterior evolução do conflito com o início das negociações - ainda há dúvidas 
sobre a possibilidade de um cessar fogo no curto prazo. Além disso, o Fed deu início ao ciclo de elevação de 
juros, observados o nível de aperto do mercado de trabalho e a inflação elevada. Na Ásia, os casos de 
coronavírus seguem piorando, e as respostas, apesar de mais flexíveis, tendem a afetar a atividade. Já no 
Brasil, o Copom elevou a Selic e sinalizou a proximidade do fim do ciclo de alta. Porém, observamos uma 
inflação persistentemente elevada, reforçada pelo choque no preço das commodities. No cenário político, 
está em curso uma importante mudança no comando da Petrobrás, e houve reposicionamento partidário de 
alguns nomes visados para a eleição presidencial. 
 

Posicionamento Atual 
Novus Capital Prev Advisory Icatu FIM // Novus Institucional FIC FIM // Novus Prev Institucional XP Seg 
FICFIM 
 
Em renda fixa Brasil, estamos com posições aplicadas na parte curta da curva de juros, e no juro real via 
NTN-B curta. Em renda fixa internacional, seguimos tomados no juro americano. Em moedas, estamos 
expostos ao real via EWZ. Em renda variável, estamos comprados em Brasil e vendidos em EUA, 
majoritariamente via índice. 
 

Posicionamento Atual 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/63af366d-eb81-4732-bc14-87bdc4a9c70e
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/38249045000177
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/26180316000104
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/b5b16cb9-219b-40c8-884e-86d16bf1eb34
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/38249045000177
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/38249045000177
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Novus Macro D5 FIC FIM // Novus Macro FIC FIM 
 
Em renda fixa Brasil, estamos com posições aplicadas na parte curta da curva de juros, e no juro real via 
NTN-B curta. Em renda fixa internacional, encurtamos nossa posição tomada no juro americano (1, 2 e 5 
anos). Em moedas, estamos comprados no peso mexicano e expostos ao real via EWZ. Em renda variável, 
estamos comprados em Brasil e vendidos em EUA, majoritariamente via índice. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/854cda44-b3d7-4b38-bf8f-940e31476d6e
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/63af366d-eb81-4732-bc14-87bdc4a9c70e
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OCCAM BRASIL 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Occam Equity Hedge FIC FIM 1.02% 2.01% 4.49% 4.62% 5.83% 1.84% -1.58% 762.29 

Occam Icatu Prev FIC FIM 0.85% 1.88% 4.19% 3.57% 4.39% 1.56% -1.75% 178.07 

Occam Institucional FIC FIM II 0.67% 1.71% 4.93% 4.04% 4.75% 0.72% -0.76% 827.09 

Occam Long & Short Plus FIC FIM 0.1% -0.68% -1.13% 3.56% 5.05% 4.39% -7.52% 191.04 

Occam Retorno Absoluto Advisory FIC 
FIM 

1.17% 2.16% 4.38% 6.74% - 3.27% -3.21% 1993.29 

Occam Retorno Absoluto FIC FIM 1.17% 2.16% 4.38% 6.7% 8.64% 3.27% -3.09% 1700.82 

Occam XP Seg Prev FIC FIM 0.94% 1.98% 4.17% 4.06% - 1.91% -1.91% 119.04 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Occam Equity Hedge FIC FIM // Occam Icatu Prev FIC FIM // Occam Retorno Absoluto Advisory FIC FIM // 
Occam Retorno Absoluto FIC FIM // Occam XP Seg Prev FIC FIM 
 
Observamos, ao longo do mês de março, um endurecimento na retórica dos principais bancos centrais a 
despeito dos impactos negativos na atividade econômica oriundos do conflito na Europa. O aperto monetário 
precificado pelo mercado não será suficiente para ancorar as expectativas de inflação. Dito isso, 
reequilibramos nossas posições tomadas em juros em favor de países que consideramos mais atrasados no 
ciclo de aperto monetário. Aumentamos as posições nos EUA e Europa, em detrimento de posições menores 
na América Latina. No livro de moedas, optamos por posições com menor exposição às commodities e com 
políticas monetárias menos restritivas. No mês, as bolsas tiveram forte desempenho, com o Ibovespa 
(+6.1%) mais uma vez performando melhor que o S&P (+3.6%). A alta das commodities seguiu como o tema 
mais relevante, com destaque para as altas de ativos que acompanhamos de perto como minério de ferro 
(+13%), petróleo (+7%) e urânio (+20%). O setor de energia, após o forte desempenho no período, segue como 
destaque da carteira do fundo, junto com bancos e tecnologia. 
 

Atribuição de performance 

Occam Institucional FIC FIM II 
 
Observamos, ao longo do mês de março, um endurecimento na retórica dos principais bancos centrais a 
despeito dos impactos negativos na atividade econômica oriundos do conflito na Europa. O aperto monetário 
precificado pelo mercado não será suficiente para ancorar as expectativas de inflação. Dito isso, 
aumentamos as posições tomadas em juros nominais nos EUA, pois os consideramos mais atrasados no 
ciclo de aperto monetário. No Brasil, a convergência da inflação para a meta continuou se tornando mais 
desafiadora por conta do cenário externo. As bolsas tiveram forte desempenho em março, com o Ibovespa 
(+6.1%) mais uma vez performando melhor que o S&P (+3.6%). A alta das commodities seguiu como o tema 
mais relevante, com destaque para as altas de ativos que acompanhamos de perto como minério de ferro 
(+13%), petróleo (+7%) e urânio (+20%). O setor de energia, após o forte desempenho no período, segue como 
destaque da carteira do fundo, junto com bancos e tecnologia. 
 

Atribuição de performance 

Occam Long & Short Plus FIC FIM 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/a777b9ca-600b-4f4f-98a4-58b127b929db
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/17685620000104
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/6a794ab8-cdf3-4b90-8dc3-30575f26b2dd
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/8c78bff8-2275-443f-90c0-afc8940ea312
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/32312361000160
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/5a0b8b21-313a-4ebd-901f-978f17bd063b
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/de4fc670-4739-4a5e-8be6-18b9c5a488fa
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As bolsas tiveram forte desempenho em março, com o Ibovespa (+6.1%) mais uma vez performando melhor 
que o S&P (+3.6%). A alta das commodities seguiu como o tema mais relevante, com destaque para as altas 
de ativos que acompanhamos de perto como minério de ferro (+13%), petróleo (+7%) e urânio (+20%). O setor 
de energia, após o forte desempenho no período, segue como destaque da carteira do fundo, junto com 
bancos e tecnologia. 
 

Posicionamento Atual 
Occam Equity Hedge FIC FIM // Occam Icatu Prev FIC FIM // Occam Retorno Absoluto Advisory FIC FIM // 
Occam Retorno Absoluto FIC FIM // Occam XP Seg Prev FIC FIM 
 
A conjuntura internacional segue evoluindo na direção de um mundo mais inflacionário à frente. Portanto, 
estamos com posições tomadas em juros de países que consideramos mais atrasados no ciclo de aperto 
monetário, como nos EUA e Europa. No câmbio, seguimos acreditando que o dólar se fortalecerá, mas 
optamos por readequar essa posição contra uma cesta de países desenvolvidos.  A bolsa brasileira deve 
continuar performando melhor que a de seus pares e, por isso, voltamos a aumentar a exposição direcional 
em Brasil. Por outro lado, reduzimos nossas posições externas, especialmente no setor de energia, após o 
forte desempenho no período. Na parte vendida, reduzimos as posições nos setores domésticos pela sua 
underperformance recente e melhor perspectiva para a bolsa brasileira. 
 

Posicionamento Atual 
Occam Institucional FIC FIM II 
 
A conjuntura internacional segue evoluindo na direção de um mundo mais inflacionário à frente. Portanto, 
mantemos as posições tomadas em juros nominais dos EUA, que consideramos mais atrasados no ciclo de 
aperto monetário. No câmbio, seguimos acreditando que o dólar se fortalecerá, mas optamos por readequar 
essa posição. A bolsa brasileira deve continuar performando melhor que a de seus pares e, por isso, voltamos 
a aumentar a exposição direcional doméstica. Continuamos otimistas com as oportunidades de geração de 
valor neste cenário de divergência nos fundamentos entre diferentes mercados e setores. 
 

Posicionamento Atual 
Occam Long & Short Plus FIC FIM 
 
Seguimos acreditando que a bolsa brasileira deve continuar performando melhor que a de seus pares e, por 
isso, voltamos a aumentar a exposição direcional em Brasil. Por outro lado, reduzimos nossas posições 
externas, especialmente no setor de energia, após o forte desempenho no período. Na parte vendida, 
reduzimos as posições nos setores domésticos pela sua underperformance recente e melhor perspectiva 
para a bolsa brasileira. Continuamos otimistas com as oportunidades de geração de valor neste cenário de 
divergência nos fundamentos entre diferentes mercados e setores. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/a777b9ca-600b-4f4f-98a4-58b127b929db
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/17685620000104
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/6a794ab8-cdf3-4b90-8dc3-30575f26b2dd
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/8c78bff8-2275-443f-90c0-afc8940ea312
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/32312361000160
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/5a0b8b21-313a-4ebd-901f-978f17bd063b
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/de4fc670-4739-4a5e-8be6-18b9c5a488fa
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OPPORTUNITY 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Opportunity Icatu Prev FIM 2.6% 4.79% 10.8% 12.01% 8.18% 2.97% -12.36% 164.75 

Opportunity Market FIC DE FIM 1.67% 3.01% 7.46% 6.53% 5.12% 1.31% -6.66% 104.42 

Opportunity Total FIC de FIM 2.66% 3.88% 10.12% 11.98% 7.45% 3.1% -16.48% 1161.56 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Opportunity Icatu Prev FIM 
 
O desempenho do fundo foi impactado positivamente pelas posições em juros internacionais com 1,7% e 
bolsa Brasil com 0,3%. Já a principal atribuição negativa foi através de bolsa internacional com -0,2%. 
 

Atribuição de performance 

Opportunity Market FIC DE FIM 
 
O desempenho do fundo foi impactado positivamente pela posição em juros internacionais, com 0,7%. No 
período o fundo não teve posições com perdas relevantes. 
 

Atribuição de performance 

Opportunity Total FIC de FIM 
 
O desempenho do fundo foi impactado positivamente pelas posições em ações domésticas com 0,3% e juros 
internacionais com 1,7%. No período o funo não teve posições com perdas relevantes. 
 

Posicionamento Atual 
Opportunity Icatu Prev FIM // Opportunity Market FIC DE FIM // Opportunity Total FIC de FIM 
 
No mercado internacional, nossa principal estratégia continua sendo a de procurar exposições que se 
beneficiem da alta de juros. Destaque para posições na parte curta da curva norte-americana, que embora já 
tenha avançando significativamente, ainda indica uma taxa terminal baixa, em nossa visão. No mercado 
acionário, iniciamos posição vendida na bolsa norte-americana por meio de opções de índices. Já em 
moedas, adicionamos posição comprada em Dólar contra o Euro e o Pound, com o objetivo de explorar a 
diferenciação nos processos de normalização de política monetária entre as economias avançadas a favor 
dos EUA. No mercado de commodities, diante de uma assimetria de riscos que nos parece claramente altista, 
adicionamos posição comprado em petróleo. 
 

  

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/30869348000180
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/abc2f018-1638-49df-896f-b4230de4b09b
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/41c49480-276a-448d-9783-fd1d947e6314
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/30869348000180
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/abc2f018-1638-49df-896f-b4230de4b09b
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/41c49480-276a-448d-9783-fd1d947e6314
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PACIFICO 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Pacifico Macro Advisory FIC FIM 1.29% 2.03% 2.4% - - 4.54% -4.23% 132.56 

Pacifico Macro FIC FIM 1.3% 2.03% 2.38% 2.6% 3.95% 4.55% -5.89% 194.48 

Pacifico Macro Prev Advisory XP Seg 
FIC FIM 

1.13% 2.34% 2.14% 2.24% - 4.2% -6.32% 14.59 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Pacifico Macro Advisory FIC FIM // Pacifico Macro FIC FIM // Pacifico Macro Prev Advisory XP Seg FIC FIM 
 
o FUNDO encerrou o mês com retornos positivos. As maiores contribuições vieram das posições de renda 
fixa e moedas internacionais e bolsa local. As posições em juros Brasil tiveram impacto negativo no mês. 
Mantivemos posição comprada em renda variável local e tomada na taxa de juros de 10 anos dos Estados 
Unidos. Iniciamos posição comprada do real contra o dólar e voltamos a montar posição vendida em bolsa 
norte-americana.  
 

Posicionamento Atual 
Pacifico Macro Advisory FIC FIM // Pacifico Macro FIC FIM // Pacifico Macro Prev Advisory XP Seg FIC FIM 
 
O principal assunto do mês foi a continuidade da guerra entre Rússia e Ucrania e seu impacto no cenário 
macro global. Na nossa avaliação, o PIB da Zona do Euro deve ser impactado em -1,5 pp, nos EUA em -0,5 pp 
e o no Brasil vemos impacto líquido neutro. 
O Fed seguiu seu plano de normalização da política monetária e acelerou o caminho até a taxa neutra.  
No Brasil, o Copom comunicou que espera encerrar ciclo de alta de juros na próxima reunião em 12,75%. Os 
dados de atividade e fiscal continuaram surpreendendo positivamente e o risco de cauda da eleição segue 
reduzido, com movimentos pragmáticos ao centro dos dois principais candidatos. Essa melhora dos 
fundamentos domésticos atrelada à taxa de juros real elevada fez com que os ativos brasileiros 
apresentassem melhor performance. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/bdaee741-6037-4dd2-8c50-f001c87bec1b
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/56687583-8cd4-4612-baab-d4f97bb53a30
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/33755685000135
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/bdaee741-6037-4dd2-8c50-f001c87bec1b
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/56687583-8cd4-4612-baab-d4f97bb53a30
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/33755685000135
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PANAMBY 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Panamby Inno FIC FIM 1.22% 2.19% 1.58% 4.2% - 6.01% -11.52% 49.62 

Panamby Multimercado FIE I Icatu Prev 
FI 

1.45% 2.71% 1.33% - - 6.65% -8.32% 4.54 

SulAmérica Panamby Inno Prev FIE I FIC 
FIM 

1.34% 2.41% - - - - -6.73% 1.13 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Panamby Inno FIC FIM // Panamby Multimercado FIE I Icatu Prev FI // SulAmérica Panamby Inno Prev FIE I 
FIC FIM 
 
Os fundos da Panamby Capital tiveram performance positiva em função da correta leitura da inflação e juro, 
em especial nos instrumentos de juro internacional e brasileiro. 
 
O Real valorizou 9% no mês e 17% no ano, até então a melhor moeda emergente em 2022, e o fluxo que 
sustenta essa alta continuará dependendo da evolução dos fatores discutidos. Mesmo com a expressiva 
valorização da moeda, a expectativa de inflação doméstica não recuou, sendo que o Copom declarou a 
intenção de encerrar o ciclo de alta da taxa básica de juro em 12,75%, em maio.  
Nesse ambiente cheio de novidades, o fluxo para ativos brasileiros está forte por vários motivos, 
impulsionando o Real e Ibovespa. No início do ano somente subiam as ações de “valor”, porém, agora está 
havendo busca também por empresas de “crescimento”, em especial para empresas que já estejam dando 
lucro. Como destaque empresas de consumo e e-commerce subiram mais de 10% no mês, enquanto 
tecnologia continua sofrendo. Bolsas americanas, europeias e brasileira subiram. 
Portanto, as principais posições dos Fundos da Panamby Cap se fundamentam na normalização monetária 
em curso e no consequente reflexo no preço dos ativos. 
  
 

Posicionamento Atual 
Panamby Inno FIC FIM // Panamby Multimercado FIE I Icatu Prev FI // SulAmérica Panamby Inno Prev FIE I 
FIC FIM 
 
A atenção se voltou ao necessário combate inflacionário, instrumentos e implicações. Houve significativo 
ajuste das expectativas do juro americano que caminha para chegar em torno de 3% aa mais cedo que se 
imaginava. O receio de desaceleração econômica, e até recessão, ainda segura um pouco essa trajetória de 
alta, porém, se estivermos certos e a atividade econômica americana e mundial se mantiver, a correção de 
juro nos EUA e Europa será considerável.  
 
Acreditamos que, mesmo que os preços de commodities se estabilizem, dificilmente ocorrerá queda forte – 
as ofertas de Rússia e Ucrânia não serão reestabelecidas no curto prazo. Diante disso, o cenário mais 
provável é o de mais pressão inflacionária e posterior desinflação lenta, resultando mais aperto monetário 
nos avançados e emergentes. A desaceleração do crescimento econômico mundial também é o mais 
provável e o risco de cauda é a estagnação.  
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/8db10377-0ded-4e11-bfee-858e5d2f12da
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/37332385000102
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/39598187000102
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/39598187000102
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/8db10377-0ded-4e11-bfee-858e5d2f12da
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/37332385000102
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/39598187000102
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/39598187000102
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Para reduzir a inflação é necessário reduzir a demanda agregada e isso significa apertar as condições 
financeiras. Conforme esse processo evolua, ações americanas, que tem múltiplos altos, deverão se ajustar 
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PERFIN 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Perfin Equity Hedge FIC FIM 1.5% 1.66% -16.1% -0.58% -5.15% 13.41% -31.07% 32.78 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Perfin Equity Hedge FIC FIM 
 
O principal destaque positivo do mês foi Totvs que mostrou, mais uma vez, um resultado com um excelente 
mix de resiliência e crescimento. A cia continua outperformando seus pares do setor de tecnologia, devido às 
suas opcionalidades de crescimento e seu poder de repassar preços em um cenário inflacionário. O mercado 
provavelmente começa a perceber que o crescimento de suas novas linhas de negócio são sustentáveis 
neste patamar, e que a linha “core” tem cada vez mais capacidade de upsell/cross-sell para crescer duplo-
dígito. Esses fatores têm gerado um re-rate da ação e seu múltiplo, no relativo intra-setorial. Outras 
contribuições positivas vieram no setor de commodities, reflexo da contínua alocação por parte de 
investidores estrangeiros neste segmento, opcionalidades específicas para empresas de mineração e 
petróleo e desdobramentos da guerra entre  Rússia e Ucrânia 
 

Posicionamento Atual 
Perfin Equity Hedge FIC FIM 
 
Na parte comprada construímos um portfólio de empresas para performar bem sob os riscos: o processo 
inflacionário global advindo da alta das commodities (impacto da guerra Ucrânia x Rússia), incertezas em 
relação ao crescimento do PIB nacional com inflação alta e processo de deterioração da percepção de risco 
Brasil advindo das incertezas eleitorais (risco fiscal). Os principais temas da carteira são: 1) empresas com 
potencial de repasse de preço 2) empresas com alto potencial de crescimento dentro de suas indústrias, mas 
que possuem uma maior elasticidade ao crescimento do PIB, dado a maior sensibilidade ao repassar preço 
ao consumidor com impacto em volume de venda 3) commodities metálicas, agrícolas e de energia. O 
direcional do fundo está em +17% e possui limites de -20 a +80% 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e71e3e9d-ad2a-4b2d-9a38-adc966c6e5f3
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e71e3e9d-ad2a-4b2d-9a38-adc966c6e5f3
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PERSEVERA 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Persevera Compass Advisory FIC FIM 1.93% 0.64% 0.15% 0.22% 2.59% 5.1% -9.63% 41.27 

Persevera Compounder I Prev XP Seg FIC FIM 1.49% 0.77% 2.64% 2.0% - 4.84% -7.44% 8.44 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Persevera Compass Advisory FIC FIM 
 
No mês de março, o Persevera Compass FIC apresentou uma performance de +1,93%. As posições 
compradas em Real agregaram +99 bps, as exposições a commodites – especialmente petróleo – 
agregaram 49 bps e as ações locais +25 bps. Na ponta negativa, as posições vendidas em índices na bolsa 
americana detraíram 40 bps e as posições aplicadas na curva juros norte-americana subtraíram 35 bps 
 

Atribuição de performance 

Persevera Compounder I Prev XP Seg FIC FIM 
 
No mês de março, o Persevera Compounder FIC apresentou uma performance de +1,54%. Os principais 
fatores que contribuíram para o resultado foram as posições comprada em Real, 65 bps, e em ações na bolsa 
local (colocar as principais), 57 bps. Na ponta negativa, as posições vendidas em índices na bolsa americana, 
-40 bps foram os principais detratores. 
 

Posicionamento Atual 
Persevera Compass Advisory FIC FIM 
 
No Brasil, o elevado diferencial de juros, a alta dos preços de commodities e os resultados fiscais recentes 
continuaram trazendo apreciação do Real e alta do Ibovespa. Aumentamos a posição aplicada em juros 
nominais para 2 anos (2024, 2025 e 2027). Já no mercado internacional, mantivemos posições aplicadas em 
US Treasury de 10 anos e taticamente posições tomadas em juros nominais europeus. Temos posições 
compradas no Real entre 5% e 10% da carteira e no dólar neozelandês (0,75%) e, vendidas no Euro (3%) e na 
Libra Esterlina (2%) versus o dólar. Na bolsa local, nossas principais posições são Alliar, Suzano, BTG Pactual, 
Petro Rio e Infracommerce. Para bolsas globais, estamos vendidos nos índices S&P, Nasdaq e Russell 2000. 
Em Commodities, continuamos comprados ouro e petróleo. 
 

Posicionamento Atual 
Persevera Compounder I Prev XP Seg FIC FIM 
 
No Brasil, o elevado diferencial de juros, a alta dos preços de commodities e os resultados fiscais recentes 
continuaram trazendo apreciação do Real e alta do Ibovespa. Aumentamos a posição aplicada em juros 
nominais para 2 anos (2024, 2025 e 2027). Apesar da boa performance do Real no último mês, continuamos 
achando que há mais espaço para apreciação. Temos mantido posições compradas entre 5% e 10% da 
carteira. O portfólio também tem posições compradas no dólar neozelandês (0,5%) e vendidas no Euro (3,5%) 
e na Libra Esterlina (2%) versus o dólar. Para renda variável local, nossas principais posições são Alliar, Petro 
Rio, Suzano, BTG Pactual, e Infracommerce. Para bolsas globais, estamos vendidos no índice S&P. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/7338d386-27e4-4b80-a9cc-502d9fa546f3
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/34400740000137
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/7338d386-27e4-4b80-a9cc-502d9fa546f3
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/34400740000137


 

                                                                                                                                                                                                173 

Abril 2021 

POLO 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Polo Macro FIM -1.53% -4.83% -4.33% 10.15% -2.93% 26.38% -38.71% 85.45 

Polo Norte I Long Short FIC FIM -1.15% -4.18% -5.64% 5.17% 2.75% 12.68% -15.88% 152.51 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Polo Macro FIM 
 
Março foi marcado pela ratificação do aperto monetário nos Estados Unidos, já amplamente esperado pelo 
mercado, e pelo endurecimento do discurso dos membros do comitê de política monetária do banco central 
americano. Embora a tensão geopolítica tenha se reduzido ao longo do mês, as implicações do conflito entre 
Rússia e Ucrânia continuaram reverberando no mercado, afetando sobretudo os preços das commodities, 
que permaneceram em patamares elevados. No Brasil, o Copom prosseguiu com o aperto monetário, 
elevando a Selic em 100 pontos-base e sinalizando apenas mais um aperto de mesma magnitude à frente, 
portanto um fim de ciclo em patamar inferior ao precificado na curva de juros. As principais contribuições 
positivas no mês vieram da estratégia de juros globais, sobretudo as tomadas em juros alemães, americanos, 
poloneses e sul-africanos, e da posição comprada em real. As contribuições negativas vieram sobretudo do 
livro de moedas, particularmente da exposição ao rublo, e da posição aplicada em juros no Brasil. 
 

Atribuição de performance 

Polo Norte I Long Short FIC FIM 
 
O Polo Norte I LS FIC FIM teve um resultado negativo de 1,15% no mês de março. O setor que teve a maior 
contribuição no mês foi o setor de eletricidade, com a posição comprada em Omega Energia e Energias do 
Brasil. Outro resultado positivo, foi no setor de varejo, com a posição em comprada em Assaí e vendida em 
outra empresa do mesmo setor. Do lado das contribuições negativas, o setor de Construção Civil, foi o 
principal detrator com a nossa posição em Tenda. O setor de educação também teve uma performance 
negativa, com a posição comprada em YDUQ e vendida em outra companhia do setor. 
 

Posicionamento Atual 
Polo Macro FIM 
 
Em renda fixa, o fundo segue com posição aplicada em juros nominais no Brasil e no México e tomada em 
juros nos EUA, na Europa, na África do Sul e no Chile. Iniciamos posição tomada no juro real americano. Em 
moedas, reduzimos a posição comprada em real e zeramos posição comprada no rublo. Estamos vendidos 
no rand sul-africano, no peso chileno e no peso colombiano. Iniciamos posição comprada no iene japonês 
contra o euro. Em renda variável, as posições compradas mais relevantes são em bancos europeus, em cesta 
de empresas argentinas e em cesta do setor de consumo no Brasil. O fundo segue com posição vendida 
principalmente em bolsa americana e no Ibovespa. 
 

Posicionamento Atual 
Polo Norte I Long Short FIC FIM 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e7b92e6f-84e3-4d9a-b4fb-fac8dec41243
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/8fbca359-04bc-4178-959f-2ab25ce5c1d9
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e7b92e6f-84e3-4d9a-b4fb-fac8dec41243
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/8fbca359-04bc-4178-959f-2ab25ce5c1d9
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Iniciamos o mês com a nossa maior posição sendo Tenda. Outra posição de destaque é no setor de saúde, 
comprada em KORA e vendida em outra companhia do setor. 
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PORTO SEGURO 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Porto Seguro Macro FIC FIM 1.83% 4.04% 3.31% 8.18% 7.78% 4.51% -6.34% 304.99 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Porto Seguro Macro FIC FIM 
 
Os mercados, progressivamente, passaram a incorporar os principais efeitos da invasão russa na Ucrânia e 
as sanções impostas a Rússia no cenário de normalização de política monetária que domina ambiente 
macroeconômico global. Inflação mais alta por mais tempo e risco de desabastecimento de diversas 
commodities são as principais consequências econômicas do conflito.  
 
Ainda assim, tanto o FED quanto o ECB sinalizaram que seus planos de normalização de política monetária 
seguem inalterados ainda que o ritmo e o tamanho do ciclo ainda estejam em aberto.   
 
No mês de março, os principais índices de ações apresentaram retornos positivos. Na Zona do Euro, o índice 
Euro Stoxx 50 caiu 0,5%. Nos Estados Unidos, o S&P500 ganhou 3,59% e o Nasdaq subiu 4,22%.  
 
As taxas de juros subiram na maioria dos países. A taxa de 10 anos em Dólar subiu 51bps para 2,338%. O 
Dólar americano apresentou valorização de 1,67% em relação às moedas de países desenvolvidos. Entre as 
commodities, o petróleo subiu 5,37%.  
  
No Brasil, o Real apresentou valorização de 7,97%. O Ibovespa ganhou 6,06%. Os juros pré-fixados para um 
ano subiram 24bps para 12,72%, enquanto as taxas de 10 anos cederam 7bps para 11,52%.    
 

Posicionamento Atual 
Porto Seguro Macro FIC FIM 
 
Continuamos sem posição em renda variável internacional. Mantemos posições de valor relativo com 
exposição bastante reduzida em renda variável doméstica.  
 
Seguimos vendidos no Euro e atuando taticamente em moedas de países desenvolvidos e emergentes, 
inclusive no Real. Nas commodities, seguimos comprados em petróleo, zeramos posição em ouro e 
adicionamos o açúcar. 
  
Na renda fixa internacional, reduzimos posições tomadas em juros nos Estados Unidos. Aumentamos 
posição aplicada no Chile e Mexico. Na renda fixa local, seguimos aplicados no ramo curto da curva pré-
fixada e adicionamos posição em NTN-B. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/41d216db-0cad-497a-b66a-85aa1504ce11
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/41d216db-0cad-497a-b66a-85aa1504ce11
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QUANTITAS 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Quantitas FIC FIM Mallorca 2.41% 6.15% 11.04% 13.66% 10.33% 3.9% -6.69% 1337.62 

Quantitas Galápagos FIM 2.93% 5.43% 10.09% 10.32% 11.56% 2.42% -2.41% 172.85 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Quantitas FIC FIM Mallorca 
 
Em março'22, os destaques positivos do fundo foram as posições compradas em bolsa local. Os books de 
juros e inflação também contribuíram de forma positiva para o desempenho no mês. 
Rentabilidade do mês: +2,41%  
Atribuição: Juros: +0,08%; Títulos Pub/Priv: -0,03%; Inflação: 0,49%; Ouro: +0,003%; Long & Short: +0,05%; 
Quant: 0,0%; Juros EUA: +0,08%; Bolsa Direcional: +1,14%; Moedas: 0,00%; Custos: -0,34%. 
 

Atribuição de performance 

Quantitas Galápagos FIM 
 
Em março'22, o destaque positivo foi a posição comprada de inflação implícita de 2022. Também tiveram 
contribuição positiva as posições de valor relativo na curva nominal intermediária.  
 

Posicionamento Atual 
Quantitas FIC FIM Mallorca 
 
Seguimos reduzindo a posição comprada em bolsa local de 15% do PL para 12% do PL. Voltamos uma 
posição tática de venda na bolsa americana (3% do PL). Em juros, inciamos gradualmente algumas posições 
compradas em taxa de curto prazo (até 6 meses). Nos EUA, ainda permanecemos com uma posição 
comprada em taxa de 10 anos bastante reduzida. Em inflação, realizamos resultados na posição comprada 
de IPCA de curto prazo (ano de 2022), permanecendo agora com posição reduzida. Por fim, em câmbio, 
nossa posição atual é próxima ao neutro. 
 

Posicionamento Atual 
Quantitas Galápagos FIM 
 
Na curva de juros, a sinalização da proximidade de fim de ciclo por parte do BC e a queda acentuada do dólar 
permitiram uma queda relevante na curva de juros, que em nossa avaliação começa a tornar atrativa a 
compra de taxas nos trechos mais curtos. Dito isso, iniciamos gradualmente algumas posições compradas 
em taxa de curto prazo (até 6 meses). Em inflação, após elevação significativa da implícita do ano de 2022, 
nossa percepção de assimetria na direção de novas altas neste trecho ainda existe, mas está menor. 
Optamos por realizar os resultados da posição comprada em IPCA de curto prazo (ano de 2022), 
permanecendo agora com posição reduzida. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/3d54dcab-2d05-4221-a4cd-0208089cb6ef
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/35256a76-d3b2-49ae-9c11-68e1c491374d
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/3d54dcab-2d05-4221-a4cd-0208089cb6ef
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/35256a76-d3b2-49ae-9c11-68e1c491374d
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RPS 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

RPS Equity Hedge Advisory D15 FIC FIM 1.28% 2.24% 3.0% 6.57% - 4.78% -8.16% 23.42 

RPS Prev Absoluto FICFIM 1.45% 2.55% 3.8% 5.0% - 3.81% -4.89% 10.38 

RPS Total Return Advisory D60 FIC FIM 1.46% 2.42% - - - - -9.04% 57.35 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

RPS Equity Hedge Advisory D15 FIC FIM // RPS Prev Absoluto FICFIM // RPS Total Return Advisory D60 FIC 
FIM 
 
O fundo obteve uma performance positiva em março. Novamente nossa exposição em commodities foi o 
grande destaque positivo no mês. Outra contribuição relevante foram nossas duas posições no mercado de 
juros (aplicada nos juros brasileiros e tomado nos juros americanos). No mercado doméstico destaque para 
papéis defensivos como Hypera e Assaí. Dentre os detratores, o destaque para nossa exposição ao tema de 
construtoras de baixa renda (MRV e Tenda).  
 

Posicionamento Atual 
RPS Equity Hedge Advisory D15 FIC FIM // RPS Prev Absoluto FICFIM // RPS Total Return Advisory D60 FIC 
FIM 
 
Continuamos enxergando um cenário desafiador para ativos de risco a frente, com alta volatilidade e perfil de 
retorno ruim. Ainda sofreremos os impactos dos gargalos na produção e redução da oferta global de 
commodities, com consequência direta em um ambiente ainda mais inflacionário. Isso fará com que o Banco 
Central Americano acelere o ritmo de retirada de estímulos à frente, gerando um aperto nas condições 
financeiras. Fenômeno já refletido na inclinação da curva de juros, nas taxas de hipotecas e nos spreads no 
mercado de crédito americano. Portanto, esperamos uma desaceleração econômica mais acentuada do que 
esperado anteriormente. Apesar disso, nossa maior alocação de risco segue sendo o tema de commodities 
devido a dinâmicas específicas de oferta e demanda. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/53d1ee3c-335e-401c-917e-987b366e2265
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/31340875000166
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/0ea2f1c7-5451-4abd-b3dc-eb5974ea81ff
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/0ea2f1c7-5451-4abd-b3dc-eb5974ea81ff
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/53d1ee3c-335e-401c-917e-987b366e2265
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/31340875000166
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/0ea2f1c7-5451-4abd-b3dc-eb5974ea81ff
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/0ea2f1c7-5451-4abd-b3dc-eb5974ea81ff
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REAL INVESTOR 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Real Investor FIM -0.15% 0.23% 8.6% 8.15% 11.92% 6.6% -10.52% 220.5 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Real Investor FIM 
 
Em Março o Real Investor FIM teve uma performance de -0,15% (versus 0,93% do CDI), principalmente pelo 
fato de nossa carteira long ter apresentado um resultado abaixo do Ibovespa, apesar de estarmos levemente 
direcional na posição comprada, com próximo de 12% de exposição líquida Brasil. 
 
A estratégia Macro teve uma contribuição negativa para o Real Investor FIM no mês de março. As operações 
que contribuíram para este resultado negativo incluem: tomado em taxa de juro local e vendido em futuro de 
S&P. Enquanto isso, a posição vendida em dólar ante o Real contribuiu positivamente 
 
O mês de março foi marcado por intensa volatilidade: início do mês de forte aversão a risco devido ao conflito 
entre Rússia e Ucrânia e aumento das sanções por parte dos países ocidentais. Principais impactos incluem 
alta nos preços de commodities, riscos inflacionários (em um cenário de inflação já bastante elevada) e 
reação dos bancos centrais na condução da política monetária. 
 
Os ativos brasileiros tiveram destaque no mês. Brasil é beneficiado pelos preços das commodities e país 
caminha para o fim do ciclo de aperto monetário, enquanto outros países estão iniciando o processo de 
normalização. 
 

Posicionamento Atual 
Real Investor FIM 
 
Seguimos bastante otimistas com a nossa carteira long versus nossa carteira vendida, mantendo uma 
posição levemente direcional. 
A estratégia Macro mantém posição tomada em taxa de juro dos EUA, um viés pessimista para bolsa 
americana, e posições otimistas para ativos brasileiros, com proteções no mercado de renda fixa local. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/a4d4a2a9-5e3f-498f-aa4a-58a75beff48b
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/a4d4a2a9-5e3f-498f-aa4a-58a75beff48b


 

                                                                                                                                                                                                179 

Abril 2021 

SPX 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

SPX Lancer Advisory Icatu Prev FIC 
FIM 

6.08% 10.68% 14.9% 11.74% 8.86% 5.63% -4.1% 322.17 

SPX Lancer XP Seg Prev FIC FIM 6.0% 10.53% 14.68% 11.82% - 5.57% -4.06% 360.73 

SPX Nimitz Feeder FIC de FIM 7.34% 13.15% 17.71% 16.05% 12.98% 6.75% -4.42% 976.11 

SPX Nimitz Gripen Advisory FIC 
FIM 

7.34% 13.14% 17.68% 15.93% 12.88% 6.8% -4.34% 1631.77 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

SPX Lancer Advisory Icatu Prev FIC FIM // SPX Lancer XP Seg Prev FIC FIM 
 
Nas moedas, seguimos com posições compradas no dólar americano contra uma cesta de moedas de 
países desenvolvidos e emergentes.  
No book de ações, nos EUA seguimos privilegiando os setores mais defensivos em relação a ativos mais 
cíclicos. Na Europa, seguimos com exposição ao tema de transição energética e no setor de defesa, além de 
uma posição comprada na bolsa chinesa. No Brasil, aumentamos posições vendidas em empresas do setor 
financeiro listadas no exterior e continuamos com nossas posições compradas no setor de Transporte e 
posições relativas no setor de Consumo e Óleo & Gás. 
No book de juros, continuamos com alocações favoráveis a alta de juros em alguns países desenvolvidos e 
alguns casos específicos em emergentes. No Brasil, estamos aplicados em juros reais na parte intermediária 
da curva. 
Nas commodities, seguimos com posições compradas em metais industriais, energia e créditos de carbono e 
reduzimos alocação em soja. 
 

Atribuição de performance 

SPX Nimitz Feeder FIC de FIM // SPX Nimitz Gripen Advisory FIC FIM 
 
Nas moedas, seguimos com posições compradas no dólar americano contra uma cesta de moedas de 
países desenvolvidos e emergentes.  
No book de ações, nos EUA seguimos privilegiando os setores mais defensivos em relação a ativos mais 
cíclicos. Na Europa, seguimos com exposição ao tema de transição energética e no setor de defesa, além de 
uma posição comprada na bolsa chinesa. No Brasil, aumentamos posições vendidas em empresas do setor 
financeiro listadas no exterior e continuamos com nossas posições compradas no setor de Transporte e 
posições relativas no setor de Consumo e Óleo & Gás. 
No book de juros, continuamos com alocações favoráveis a alta de juros em alguns países desenvolvidos e 
alguns casos específicos em emergentes. No Brasil, estamos aplicados em juros reais na parte intermediária 
da curva. 
Nas commodities, seguimos com posições compradas em metais industriais, energia e créditos de carbono e 
reduzimos alocação em soja. 
No mercado de crédito americano, aumentamos a alocação em títulos de investment grade. Na América 
Latina continuamos posicionados em nomes específicos, usando hedges para imunizar movimentos de juros 
nos mercados desenvolvidos. 
 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/28692448000132
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/31569954000143
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/9fa3d13c-67b7-4f38-b6b2-536d3cf3b7ae
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/5db0c671-c9a3-46c7-b306-427e1febdf33
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Posicionamento Atual 
SPX Lancer Advisory Icatu Prev FIC FIM // SPX Lancer XP Seg Prev FIC FIM // SPX Nimitz Feeder FIC de FIM 
// SPX Nimitz Gripen Advisory FIC FIM 
 
Os bancos centrais dos países desenvolvidos seguem se movendo na direção de redução do estímulo 
monetário. O Fed iniciou o ciclo de altas em março indicando altas em todas as reuniões a partir de agora, 
incluindo altas de 50 bps. O Banco Central Europeu está caminhando para acabar ainda em 2022 com a 
política de juros negativos iniciada em 2014. A atividade global foi forte no 1o trimestre do ano, mas deve 
desacelerar nos próximos meses pelos efeitos da guerra na Ucrânia e a política chinesa de "zero covid". 
 No Brasil, a atividade tem mostrado uma resiliência maior do que a esperada, levando o mercado a revisar o 
PIB para cima. Enquanto isso, a inflação segue sendo um grande foco de preocupação. Entretanto, o câmbio 
tem mostrado forte apreciação, o que deve contribuir para amenizar pressões inflacionárias. O Banco Central 
continuou o seu processo de aperto monetário, mas sinalizou que deseja fazer uma pausa para avaliar os 
próximos passos. 
 

  

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/28692448000132
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/31569954000143
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/9fa3d13c-67b7-4f38-b6b2-536d3cf3b7ae
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/5db0c671-c9a3-46c7-b306-427e1febdf33
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Abril 2021 

SANTANDER 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

SAM Rates and FX Mult FIC FI 0.92% 2.48% 5.43% 2.96% 3.57% 0.97% -1.04% 5.15 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

SAM Rates and FX Mult FIC FI 
 
No mês de março, acompanhamos a manutenção das tensões geopolíticas, com efeitos altistas para o 
processo inflacionário global e negativo para as projeções de crescimento da atividade econômica. Pelo lado 
da política monetária, o Federal Reserve promoveu a primeira elevação da taxa básica de juros desde 2018 e 
sinalizou postura prospectiva dura, deixando em aberto possíveis rodadas de aperto monetário mais incisivo, 
a fim de frear o ímpeto inflacionário. Localmente, também acompanhamos alta do juro básico. À frente, 
porém, a postura menos restritiva adotada pelo Banco Central nos dá indicações que o ciclo de aperto 
monetário se encontra em seu estágio final. Nesse sentido, juros futuros a nível global produziram 
movimento de abertura, resultando em um ambiente adverso para a Renda Fixa internacional, o que 
adicionou valor para as posições tomadas em juros da Treasury americana. Em termos cambiais, a tendência 
dos últimos meses se manteve e o fluxo estrangeiro favoreceu a performance positiva do Real, apesar do 
fortalecimento do Dólar internacionalmente, de forma a detrair valor do portfólio. Para a parcela de caixa do 
portfólio, observamos estabilização na performance das LFTs, que obtiveram retornos em linha com o CDI. 
 

Posicionamento Atual 
SAM Rates and FX Mult FIC FI 
 
Prospectivamente, nos manteremos atentos principalmente com a inflação americana, a tomada de decisão 
dos principais bancos centrais e os desdobramentos dos conflitos geopolíticos no leste europeu. Localmente, 
inflação e próximos passos do Copom. À frente, seguiremos adotando viés de alta para os juros futuros 
internacionais, em razão do agravamento do cenário de estagflação global, fruto da interrupção de cadeias 
produtivas e da manutenção das tensões geopolíticas. Para o câmbio, seguimos com visão no ponto neutro, 
dado o curto prazo de expressivo fluxo estrangeiro, mas que pode ser revertido pelo cenário estrutural 
desafiador. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/bda2519e-d572-49ea-8042-64348e3df804
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/bda2519e-d572-49ea-8042-64348e3df804
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SHARP 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Sharp Long Short 2X Advisory FIC FIM 0.01% 2.87% 7.99% - - 3.17% -2.34% 33.31 

Sharp Long Short 2X FIM 0.02% 2.89% 8.03% 8.41% 12.02% 3.17% -2.92% 1459.19 

Sharp Long Short FIM 0.29% 2.51% 6.36% 5.44% 7.42% 1.77% -1.43% 152.41 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Sharp Long Short 2X Advisory FIC FIM // Sharp Long Short 2X FIM // Sharp Long Short FIM 
 
O mercado acionário local teve um excelente desempenho ao longo do mês. Diferentemente dos primeiros 
dois meses do ano, onde empresas produtoras de commodities apresentaram forte valorização dado o bom 
momento do ciclo, neste mês observou-se um avanço de preços das ações mais ligadas à economia 
doméstica, com destaque para as varejistas. A leitura é que o ambiente está marginalmente favorável, com 
expectativas já ajustadas, um cenário eleitoral mais previsível, um custo de oportunidade menos alto e preços 
das ações relativamente atrativos. Nossa postura mais defensiva recente acabou reduzindo os ganhos 
potenciais ao longo do mês, apesar dos investimentos em Renner e Assaí terem contribuído favoravelmente.  
Os destaques positivos e negativos do fundo, por Estratégia, foram: (1) Pares - P: Consumo, Combustível, 
Locadoras / N: Bancos e Siderurgia, (2) Double Alpha - P: Hedge Cambial, Bancos Médios (short) e Índices 
(short) / N: Ecommerce (short), Petróleo (short) e Bancos Médios (long), (3) Carteira vs Índice - P: 
Supermercado (over), Consumo (over) e Transporte (over) / N: Bancos Médios (over), Petróleo (over) e Bens 
de Capital (under), (4) Bond vs Equity - Sem destaques. 
 

Posicionamento Atual 
Sharp Long Short 2X Advisory FIC FIM // Sharp Long Short 2X FIM 
 
Nos mercados globais, o foco tem sido na emergência da inflação em alguns países desenvolvidos e os 
possíveis ajustes nas políticas monetárias para lidar com esse fenômeno. Em paralelo, as tensões da guerra 
na Ucrânia parecem ter arrefecido, e o cenário de escalada, ao menos temporariamente, afastado. Seguimos 
com um grupo diversificado de empresas que depende menos da dinâmica de crescimento local ou mesmo 
global para continuar suas trajetórias de geração de valor ou mesmo manter suas operações estáveis e 
entregar um bom retorno para os acionistas. 
Atualmente, a exposição do fundo é - Bruta: 97,9% / Líquida: -3,5% / Comprada: 47,2% / Vendida: 50,7%. 
 

Posicionamento Atual 
Sharp Long Short FIM 
 
Nos mercados globais, o foco tem sido na emergência da inflação em alguns países desenvolvidos e os 
possíveis ajustes nas políticas monetárias para lidar com esse fenômeno. Em paralelo, as tensões da guerra 
na Ucrânia parecem ter arrefecido, e o cenário de escalada, ao menos temporariamente, afastado. Seguimos 
com um grupo diversificado de empresas que depende menos da dinâmica de crescimento local ou mesmo 
global para continuar suas trajetórias de geração de valor ou mesmo manter suas operações estáveis e 
entregar um bom retorno para os acionistas. 
Atualmente, a exposição do fundo é - Bruta: 49,0% / Líquida: -1,8% / Comprada: 23,6% / Vendida: 25,4%. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/03bb9fff-bdec-4d00-9250-c34cb8b1fe20
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/a9067780-ff65-49b1-afc5-5a6fcf3c4d8d
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/804b9576-a5ac-4264-9416-7de3c589d733
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/03bb9fff-bdec-4d00-9250-c34cb8b1fe20
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/a9067780-ff65-49b1-afc5-5a6fcf3c4d8d
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/804b9576-a5ac-4264-9416-7de3c589d733
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SOLANA 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Solana Long Short FIC de FIM -0.16% 0.69% 8.25% 8.54% 7.63% 3.99% -5.31% 553.24 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Solana Long Short FIC de FIM 
 
O fundo Solana Long and Short FIC FIM apresentou rentabilidade de -0,16% no mês de março. No ano a 
rentabilidade acumulada é de 0,69% (28% do CDI). As principais atribuições positivas do mês foram: i) Arezzo 
x Grupo Mateus (+35bps), ii) Cielo x Porto Seguro (+34bps), e iii) JHSF x Índice Bovespa (+23bps). Do lado 
negativo tivemos i) Sequoia Log  x Ecorodovias (-54bps), ii) Embraer x Randon (-41bps), e iii) PetroRio x 
Petrobrás (-29bps).  
 

Posicionamento Atual 
Solana Long Short FIC de FIM 
 
O fundo Solana Long and Short FIC FIM iniciou o mês de Abril com destaque para exposições nos setores de 
Petróleo, Varejo, Shoppings, Industria e Telecomunicações e tendo como principais posições: i) Cielo x Porto 
Seguro, ii) Energisa Unit x Energias BR, iii) BB Seguridade x IRB, iv) Cosan x Ultrapar 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f6bc05d4-2da4-4345-8661-e6edcd3e8761
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f6bc05d4-2da4-4345-8661-e6edcd3e8761
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SULAMÉRICA 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

SulAmérica Apollo FI Multimercado 1.4% 5.36% 0.68% 1.79% 2.71% 4.36% -9.1% 28.83 

SulAmérica Evolution FI Multimercado 0.96% 2.48% 2.4% 1.96% 1.82% 2.14% -4.52% 25.05 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

SulAmérica Apollo FI Multimercado 
 
O fundo teve performance superior ao CDI em março. Apesar de termos mantido uma postura conservadora 
no nível de risco alocado, tivemos ganhos nas posições compradas em real contra o rand, o peso mexicano e 
o dólar, além da posição comprada em dólar australiano contra o dólar. No mercado de juros domésticos, 
após um início de mês negativo pelo início da guerra, tivemos ganhos na posição aplicada em juros nominais 
de curto prazo, e em posições de valor relativo na própria curva de juros nominais. Nos mercados de bolsas 
de valores, tivemos ganhos na posição mais estrutural comprada em saúde nos EUA e em posições táticas 
em índices de tecnologia, e perdas em posições táticas vendidas em bolsa brasileira, que eram usadas para 
reduzir o risco do fundo, em função das nossas incertezas. 
 

Atribuição de performance 

SulAmérica Evolution FI Multimercado 
 
O fundo teve performance ligeiramente superior ao CDI em março. Mantivemos uma alocação em crédito 
privado, e tivemos ganhos sobretudo nas posições aplicadas em juros nominais no Brasil, e em posições de 
valor relativo na própria curva de jruos nominais. Tivemos ainda ganhos na posição comprada em dólar 
australiano contra o dólar. 
 

Posicionamento Atual 
SulAmérica Apollo FI Multimercado 
 
Mantemos hoje uma alocação de risco moderada no portfolio. Seguimos comprados no real contra o rand, o 
peso mexicano e o dólar, e zeramos, neste momento, a posição comprada em dólar australiano contra o 
dólar. Em juros, temos posições de valor relativo na curva de juros nominais no Brasil. No mercado de ações 
local, montamos, nos últimos dias de março, uma posição comprada sem companhias mais ligadas ao setor 
doméstico contra o Ibovespa, posição esta que pretendemos aumentar. No mercado externo, mantemos a 
posição comprada no setor de saúde nos EUA, e temos utilizado vendas táticas em alguns índices da bolsa 
americana como uma forma de redução do risco direcional. 
 

Posicionamento Atual 
SulAmérica Evolution FI Multimercado 
 
Mantemos uma alocação moderada de risco, com a alocação em crédito privado no Brasil e com posições de 
valor relativo na curva de juros nominais do país. Zeramos, neste momento, a posição comprada em dólar 
australiano contra o dólar, e temos agora uma pequena posição comprada no real contra o dólar. 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/29e10ae2-f032-4be6-9546-0ce05e0844bc
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/74997528-2f96-42e6-a1be-36c93d1d37de
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/29e10ae2-f032-4be6-9546-0ce05e0844bc
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/74997528-2f96-42e6-a1be-36c93d1d37de
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TRUXT 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Truxt Long Short Advisory FIC FIM -1.02% 0.15% -5.48% 1.89% 4.29% 8.31% -13.1% 143.22 

Truxt Macro Advisory FIC FIM 0.84% 3.47% 4.84% 6.61% 5.6% 3.95% -3.1% 185.81 

Truxt Macro Prev Icatu FIC FIM 0.74% 2.04% 4.92% 3.86% 4.11% 2.68% -2.08% 35.18 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Truxt Long Short Advisory FIC FIM 
 
A performance da estratégia foi majoritariamente explicada pelas perdas nos investimentos em ações 
brasileiras, que foram apenas marginalmente compensadas pelos ganhos em ações americanas e em outros 
países da América Latina. Os principais detratores de alfa do fundo no mês foram os setores de serviços 
financeiros, petróleo e mineração, sendo o setor de varejo a principal contribuição positiva. 
 

Atribuição de performance 

Truxt Macro Advisory FIC FIM 
 
No mercado de juros local, a curva de DI desinclinou no mês, a parte curta abriu enquanto os prazos mais 
longos fecharam. Aumentamos posições tomadas na parte intermediária da curva. O livro teve contribuição 
negativa em março. Nas taxas internacionais, reduzimos as posições tomadas na parte curta da curva 
americana e zeramos a posição tomada na curva da República Tcheca. Ao longo do mês, tivemos posições 
tomadas na curva mexicana. Após uma forte abertura, a assimetria reduziu, justificando em grande parte as 
alterações realizadas. O livro contribuiu de forma positiva no mês. No mercado de câmbio, o aumento do 
preço de commodities das cestas de exportação, aliado a altos carregos, tem direcionado fluxos de capitais 
para países emergentes, afetando negativamente nossas posições compradas em dólar contra real e peso 
mexicano. A contribuição da cesta foi negativa em março. No livro de bolsa, mantivemos uma carteira de 
ações domésticas e internacionais visando alfa. A contribuição da carteira estrutural foi negativa no mês. 
 

Atribuição de performance 

Truxt Macro Prev Icatu FIC FIM 
 
No mercado de juros local, a curva de DI desinclinou no mês, a parte curta abriu enquanto os prazos mais 
longos fecharam. O livro teve contribuição negativa em março. Nas taxas internacionais, reduzimos as 
posições tomadas na parte curta da curva americana. O livro contribuiu de forma positiva no mês. No 
mercado de câmbio, zeramos as posições compradas em dólar. O aumento do preço de commodities das 
cestas de exportação, aliado a altos carregos, tem direcionado fluxos de capitais para esses países 
emergentes. A contribuição da cesta foi negativa em março.  
 

Posicionamento Atual 
Truxt Long Short Advisory FIC FIM 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/399f52f0-3cb8-4fbf-98af-fcee0d07f8b8
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/00ab7f91-a33d-48fe-8f9f-988f61a7385b
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/29733120000180
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/399f52f0-3cb8-4fbf-98af-fcee0d07f8b8
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A despeito do forte fluxo de entrada de capitais no país e da expressiva alta do Ibovespa durante o mês de 
março (+6,1%), continuamos enxergando diversos fatores de riscos econômico e político que podem vir a 
afetar a performance dos ativos investidos. Nesse contexto, mantemos nossa preferência, mesmo dentre 
nossa exposição aos setores mais dependentes da economia, por empresas com solidez financeira, amplo 
histórico de geração de valor e maior liquidez.  Atualmente as principais posições do fundo estão 
concentradas nos setores de consumo e varejo, serviços financeiros e petróleo. No fechamento do mês, o net 
da carteira era de 17% e o gross de 100%. 
 

Posicionamento Atual 
Truxt Macro Advisory FIC FIM 
 
No mercado de juros local, entendemos que a sinalização de final de ciclo por parte do BC não se 
concretizará diante do atual cenário inflacionário, e mesmo em um contexto de juro terminal mais baixo a 
política monetária terá que se manter em território contracionista por um longo período, não permitindo 
cortes prematuros. Nas taxas internacionais, permanecemos comprados na parte curta da curva de juros 
americana. No mercado de câmbio, estamos com posições zeradas. Mantivemos uma carteira de ações 
domésticas e internacionais visando alfa, com exposição bruta neutra. 
 

Posicionamento Atual 
Truxt Macro Prev Icatu FIC FIM 
 
No mercado de juros local, entendemos que a sinalização de final de ciclo por parte do BC não se 
concretizará diante do atual cenário inflacionário, e mesmo em um contexto de juro terminal mais baixo a 
política monetária terá que se manter em território contracionista por um longo período, não permitindo 
cortes prematuros. Nas taxas internacionais, permanecemos comprados na parte curta da curva de juros 
americana. No mercado de câmbio, estamos com posições zeradas. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/00ab7f91-a33d-48fe-8f9f-988f61a7385b
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/29733120000180
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TÁVOLA 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Tavola Equity Hedge FIM 4.68% 4.25% 7.27% - - 13.98% -9.55% 47.43 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Tavola Equity Hedge FIM 
 
Em março, o fundo apresentou uma rentabilidade líquida de +468 bps. Rodamos com uma exposição líquida 
média comprada de 8% em ativos domésticos e 7% em ativos internacionais, resultando em uma exposição 
líquida total de 15%. O gross médio equivaleu a 190%, sendo 49% na estratégia intrasetorial e 141% na 
carteira contra composição de índices.  A estratégia intrasetorial obteve um ganho bruto de +76 bps. Já na 
carteira x composição de índices tivemos um ganho bruto de 365 bps. Novamente a carteira teve uma 
performance melhor que a composição dos índices que utilizamos como funding (S&P +3,6%, Ibov +6,0% e 
SMAL11 +8,9% vs. 10,5% da carteira @100% de exposição). A posição direcional comprada em ativos 
domésticos brasileiros contribuiu positivamente. A utilização do ibovespa como 100% funding foi acertada, 
com empresas exportadoras/commodities apresentando uma performance relativamente pior no mês. Do 
ponto de setorial, na estratégia long & short tivemos ganhos no setor financeiro e de saúde mais que 
compensando perdas no e-commerce.  
 

Posicionamento Atual 
Tavola Equity Hedge FIM 
 
Enxergamos prêmios de risco ainda em patamares elevados no Brasil, porém com uma menor margem de 
segurança do que há alguns meses. Um nível de incerteza bem acima da média histórica em relação ao 
mercado externo (crescimento x inflação) nos deixa mais cautelosos sobre o retorno absoluto dos mercados. 
Consequentemente, reduzimos nossa exposição líquida, que vinha girando na banda alta do mandato e agora 
deve oscilar entre 10-15% no curto prazo. Com relação a oportunidades relativas, continuamos enxergando 
assimetrias bastante atrativas, o que justifica rodarmos com um gross exposure na banda alta do mandato. 
Do ponto de vista setorial, mantivemos os shorts em bancos tradicionais e Metals & Mining, diminuímos as 
posições vendidas em Oil & Gas e mantivemos os shorts em E-commerce. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/0f48dadf-1e18-47f4-93c3-44200f9b5ef7
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/0f48dadf-1e18-47f4-93c3-44200f9b5ef7
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VENTOR 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Ventor Hedge FICFI Multimercado 3.55% 7.59% 7.21% 10.63% 6.9% 7.8% -18.48% 73.42 

Ventor PH II FICFIM 3.5% 7.47% 6.89% 7.04% 2.07% 7.97% -15.67% 10.42 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Ventor Hedge FICFI Multimercado // Ventor PH II FICFIM 
 
Mês com ótimo desempenho. Destaque para as posições (i) de valor relativo comprada em real e vendida em 
ações, (ii) de juros reais, e (iii) tomado em juros americanos. No âmbito global, conflito entre Rússia e Ucrânia 
mais duradouro que o previsto, com provável resultante mais inflacionária do que recessiva. A reação inicial 
dos BCs de países desenvolvidos de fazer a retirada dos estímulos monetários mais lentamente se mostrou 
inadequada. O rumo está sendo corrigido e entendemos que necessitamos caminhar para território 
contracionista, principalmente, nos EUA. Por aqui, seguimos enxergando uma dinâmica complicada na 
inflação. A convergência, tanto do número cheio quanto do núcleo, se mostra muito mais lenta que a 
projetada. Ainda assim, considerando a apreciação do câmbio e uma situação fiscal com melhoria no 
estoque, o BC optou por sinalizar o final do ciclo de alta de juros. Vale destacar que os fluxos internacionais 
para compra de ativos brasileiros seguem impressionantes. Identificamos que a pressão em commodities 
advinda do conflito geopolítico, além do rebalanceamento de índices com a retirada de Rússia, nos foram 
bastante favoráveis.    
 

Posicionamento Atual 
Ventor Hedge FICFI Multimercado // Ventor PH II FICFIM 
 
O fundo, no mercado de juros local, manteve a posição aplicada em juros reais de 1,4x PL. Em bolsa, tivemos 
aumento marginal no net comprado. Destaque para a redução de produtores de commodiites com aumento 
de Utilities. Em câmbio, nos encontramos com posição de valor relativo comprada em real contra USD e 
EURO e vendida em Bovespa. No offshore, aposta tomada em juros americanos e vendida na bolsa 
americana, com foco maior no setor de tecnologia. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c12d2def-c46c-49ea-98de-14f963bce931
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/85a578b8-997b-4ff3-9324-035a8c9982c6
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c12d2def-c46c-49ea-98de-14f963bce931
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/85a578b8-997b-4ff3-9324-035a8c9982c6
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VERDE 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Verde AM Icatu Prev FIC FIM 2.65% 2.07% 2.04% 8.6% 6.95% 5.24% -13.77% 3913.43 

Verde AM Scena Advisory FIC FIM 2.96% 2.75% 3.44% 11.04% 7.22% 5.34% -17.37% 1547.87 

Verde AM Scena Advisory XP Seg FIC FIM 2.8% 2.04% 1.66% 8.0% 6.24% 5.4% -13.72% 762.73 

Verde AM X60 Advisory FIC FIM 4.1% 6.95% 3.4% 12.67% 5.6% 8.02% -20.88% 1238.04 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Verde AM Icatu Prev FIC FIM // Verde AM Scena Advisory FIC FIM // Verde AM Scena Advisory XP Seg FIC 
FIM 
 
O mês de março foi marcado por notícias sobre tentativas de cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia, além de 
mais medidas do ocidente para aliviar os gargalos na oferta de energia causados pelo conflito. Os dados de 
inflação e emprego continuam a mostrar a economia americana rodando em ritmo muito forte e validam 
aperto monetário mais forte do Federal Reserve. Acreditamos que, embora a subida de juros seja necessária, 
um cenário de menor crescimento se desenha à frente. Na China, o aumento de casos de Covid trouxe mais 
pressões do lado da oferta em um mundo já bastante desbalanceado. No mercado brasileiro, vimos uma 
forte valorização da moeda, sendo bastante beneficiada pelo aumento dos preços das commodities, o BC 
reforçando a mensagem de final de ciclo monetário e a bolsa com mais um mês bastante positivo. Para o 
fundo, esse cenário resultou em ganhos em todas as estratégias com destaque para renda fixa e bolsa 
brasileira.  
 

Atribuição de performance 

Verde AM X60 Advisory FIC FIM 
 
O mês de março foi marcado por notícias sobre tentativas de cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia, além de 
mais medidas do ocidente para aliviar os gargalos na oferta de energia causados pelo conflito. Os dados de 
inflação e emprego continuam a mostrar a economia americana rodando em ritmo muito forte e validam 
aperto monetário mais forte do Federal Reserve. Acreditamos que, embora a subida de juros seja necessária, 
um cenário de menor crescimento se desenha à frente. Na China, o aumento de casos de Covid trouxe mais 
pressões do lado da oferta em um mundo já bastante desbalanceado. No mercado brasileiro, vimos uma 
forte valorização da moeda, sendo bastante beneficiada pelo aumento dos preços das commodities, o BC 
reforçando a mensagem de final de ciclo monetário e a bolsa com mais um mês bastante positivo. Para o 
fundo, esse cenário resultou em ganhos em quase todas as estratégias com destaque para renda fixa, tanto 
local quanto global, e bolsa brasileira. 
 

Posicionamento Atual 
Verde AM Icatu Prev FIC FIM // Verde AM Scena Advisory XP Seg FIC FIM 
 
O fundo reduziu posições em bolsa global para se adaptar ao cenário mais volátil e aumentou marginalmente 
a exposição à bolsa brasileira. Aproveitamos para aumentar a parcela investida em crédito e em petróleo. As 
posições de juros nominais foram levemente reduzidas enquanto mantivemos a posição de juros reais. O 
hedge de dólar está praticamente zerado. 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/23339936000147
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/360cee11-00d1-4864-bb5b-b48e48cd7308
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/30994931000113
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/30994931000113
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e94e38dc-1ac8-41ff-bf15-e7f45f7115f4
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/23339936000147
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/30994931000113
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Posicionamento Atual 
Verde AM Scena Advisory FIC FIM 
 
Aproveitamos o cenário de recuperação das bolsas globais para reduzir ainda mais a exposição, ficando 
praticamente zerados, dado o cenário mais volátil. A posição de bolsa brasileira foi mantida, enquanto as 
posições de juros foram marginalmente reduzidas. Aumentamos a exposição à crédito e o hedge de dólar 
continua praticamente zerado. 
 

Posicionamento Atual 
Verde AM X60 Advisory FIC FIM 
 
O fundo mantém parte significativa do portfólio investido em ações brasileiras. Devido às maiores incertezas 
no mercado global, mantivemos hedgeado o livro de ações offshore, resultando em pequena exposição 
vendida. Na renda fixa brasileira, reduzimos parte da exposição em inflação implícita. Na renda fixa global, 
reduzimos marginalmente as posições tomadas nos juros americanos e europeus. Aproveitamos a 
volatilidade no mercado de petróleo para aumentar marginalmente a posição. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/360cee11-00d1-4864-bb5b-b48e48cd7308
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e94e38dc-1ac8-41ff-bf15-e7f45f7115f4
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VINCI PARTNERS 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Vinci Atlas FIC FIM 1.75% 4.13% 1.28% 1.49% 6.12% 4.68% -6.83% 428.73 

Vinci Equilibrio Advisory XP Seg Prev FIM 2.63% 4.36% 7.02% 7.18% - 2.28% -6.38% 105.82 

Vinci Equilíbrio Icatu Prev FIC FIM II 2.64% 4.33% 7.07% 7.37% 6.45% 2.29% -6.44% 404.24 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Vinci Atlas FIC FIM 
 
O mês de março caracterizou-se por uma postura mais hawkish dos Bancos Centrais. Na Europa, o ECB 
antecipou o fim do quantitative easing. No Brasil, o BC indicou mais uma alta de 100 bps e, apesar de deixar a 
porta aberta para novas altas, sinalizou uma Selic de 12,75% como cenário base. Nos EUA, o Fed mostrou um 
maior desconforto com a inflação, e uma aceleração nas altas de juros se tornou provável. Com isso, a ponta 
curta de juros futuro subiu mais que a longa, promovendo uma inversão de curva. No Brasil, os juros longos 
fecharam levemente enquanto os juros curtos tiveram uma pequena abertura. 
Ainda, o não escalonamento da guerra na Ucrânia contribuiu para uma queda nos preços das commodities, 
ajudando a promover um clima de risk-on, especialmente para os Estados Unidos, com a alta da bolsa 
americana e para o Brasil, onde a bolsa e o real sofreram valorizações acentuadas. 
No mês, o Fundo rendeu 1,75%, fruto de ganhos nos juros offshore e onshore e no real, além de custos e 
aplicação do caixa. 
 

Atribuição de performance 

Vinci Equilibrio Advisory XP Seg Prev FIM // Vinci Equilíbrio Icatu Prev FIC FIM II 
 
O Fundo obteve ganhos nas posições comprada em títulos públicos e derivativos ligados à inflação, tomada 
no juro nominal, tomada no cupom cambial e na carteira de renda variável. 
No âmbito internacional, a pressão inflacionária se intensificou, com preços de materiais básicos 
pressionados com a escalada do conflito entre Rússia e Ucrânia. A guerra e as sanções dos demais países e 
empresas afetam a oferta de diversas commodities (energéticas, agrícolas e metálicas). Nos EUA, a inflação 
continua a preocupar o FED, que iniciou o ciclo de alta de juros e indicou uma retirada de estímulos mais 
acelerada, com redução do seu balanço. 
No Brasil, os mercados continuaram se beneficiando do fluxo estrangeiro para países emergentes 
exportadores de commodities, que estavam com câmbio depreciado e ações descontadas. O Banco Central 
do Brasil comunicou o fim do ciclo de alta de juros, após sinalizar uma última e derradeira alta de 1% na 
próxima reunião. A inflação, que continua pressionada, após persistente alta de commodities, começou a 
aparecer no resultado de diversas empresas, com custos mais elevados e margens comprimidas. 
 

Posicionamento Atual 
Vinci Atlas FIC FIM 
 
Ao longo do mês mantivemos as posições tomadas nos juros, compradas em real vs. dólar e em bolsa 
brasileira. Mantivemos nossa posição comprada em dólar australiano vs. dólar neozelandês, uma leve 
posição aplicada em juros reais no Brasil e um jogo relativo (posições long short) de ETFs. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f9ed623e-d7ff-40d7-971a-06310b19965f
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/32319702000129
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/23964741000198
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f9ed623e-d7ff-40d7-971a-06310b19965f
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O Brasil deve continuar performando dado os preços de commodities ainda favoráveis e os juros altos. 
Acreditamos ainda que o movimento de abertura dos juros americanos está longe do fim, por conta da 
economia que ainda se mostra aquecida e principalmente pelo fato do mercado de trabalho americano estar 
apresentando baixo desemprego. Ao longo do mês, aumentamos o risco na carteira, política que devemos 
continuar implementando para aproveitar eventuais momentos de estresse do mercado e montar novas 
posições. 
 

Posicionamento Atual 
Vinci Equilibrio Advisory XP Seg Prev FIM // Vinci Equilíbrio Icatu Prev FIC FIM II 
 
Dada a boa performance das NTN-Bs de vencimento curto, junto com a indicação do BC de final de ciclo de 
alta de juros, iniciamos um movimento de alongamento dos títulos (aumento de duration). Dessa forma, o 
Fundo está com 1,75 PL equivalente aplicado em juro real. Compõe também a carteira de renda fixa, uma 
posição tomada em inclinação da curva de juros nominais. 
Na parte de moedas, o Fundo terminou o mês com posição zerada, e segue com a posição tomada em FRA 
de cupom cambial em cerca de 0,17 PL equivalente. 
Em relação à renda variável, o Fundo está cerca de 4,9% comprado numa cesta de ações boas pagadoras de 
dividendos, 0,9% vendido em futuro de S&P e as opções que protegem a carteira estão em cerca de 3,8%. 
 

  

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/32319702000129
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/23964741000198


 

                                                                                                                                                                                                193 

Abril 2021 

VINLAND 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Vinland Macro Advisory FIC FIM 2.98% 7.89% 15.3% 11.21% 11.55% 3.71% -3.39% 580.71 

Vinland Macro Advisory XP Seg Prev 
FIC FIM 

1.89% 5.18% 10.71% 8.86% - 2.46% -3.27% 633.49 

Vinland Macro IQ XP Seg Prev FICFIM 2.4% 6.5% - - - - -1.92% 124.91 

Vinland Macro Plus Advisory FIC FIM 5.2% 13.95% - - - - -4.86% 330.26 

Vinland Renda Fixa Ativo Advisory LP 
FIC FI 

1.1% 2.56% - - - - -0.06% 472.82 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Vinland Macro Advisory FIC FIM // Vinland Macro Advisory XP Seg Prev FIC FIM // Vinland Macro IQ XP Seg 
Prev FICFIM // Vinland Macro Plus Advisory FIC FIM 
 
O fundo terminou março com performance positiva. A estratégia de renda variável apresentou variação 
negativa. A exposição líquida nas Bolsas seguiu próxima de zero no mês. Como destaque positivo, a carteira 
de ações com concentração em empresas expostas a commodities e consumo teve boa performance versus 
o índice, tanto no Brasil quanto nos EUA. Em contrapartida, na bolsa americana, as posições em futuros de 
dividendos do S&P e vendidas em volatilidade tiveram performance negativa. A estratégia de juros locais teve 
variação marginal. Posições aplicadas em inclinações no meio da curva e compra de inflação implícita 
contribuíram positivamente, enquanto posições táticas tomadas tiveram retorno negativo. A estratégia de 
moedas apresentou rentabilidade positiva. A performance veio da posição vendida em USDBRL, de posições 
tomadas em cupom cambial e do basket de exportadores de commodities (Austrália, Canadá, Noruega e 
África do Sul) contra importadores de commodities (Europa, Reino Unido, Coréia do Sul e Japão). Juros 
globais apresentaram rentabilidade positiva no mês, com destaque para as posições tomadas em juros 
nominais curtos nos EUA. Os demais países (Colômbia, Mexico e Austrália) também contribuíram 
positivamente, mas em menor proporção. 
 

Atribuição de performance 

Vinland Renda Fixa Ativo Advisory LP FIC FI 
 
A estratégia de juros locais teve variação marginal. Posições aplicadas em inclinações no meio da curva e 
compra de inflação implícita contribuíram positivamente, enquanto posições táticas tomadas tiveram retorno 
negativo. 
 

Posicionamento Atual 
Vinland Macro Advisory FIC FIM // Vinland Macro Advisory XP Seg Prev FIC FIM // Vinland Macro IQ XP Seg 
Prev FICFIM // Vinland Macro Plus Advisory FIC FIM 
 
Para o mês que se inicia, a alocação de risco segue similar ao mês de março. Na estratégia de juros globais 
seguimos tomados em juros nominais curtos americanos. As posições tomadas em Austrália e Colômbia 
também continuam fazendo parte do portfólio. Em juros locais, temos posições em juros reais e compra de 
inflação implícita. Em moedas, continuamos com a venda de USDBRL e com posição tomada no cupom 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/fe9cc958-bae3-4555-9004-bfafad7a13ca
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/31846723000130
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/39970216000115
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/39970216000115
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c5642111-b73e-49ab-885a-518b3c7642a8
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/16526a1c-8d7f-450d-8c83-869645715872
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/fe9cc958-bae3-4555-9004-bfafad7a13ca
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/31846723000130
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/39970216000115
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/39970216000115
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c5642111-b73e-49ab-885a-518b3c7642a8
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cambial. Em Renda Variável, mantemos o risco baixo com long & short na bolsa local concentrado 
principalmente em commodities, consumo defensivo e bancos, enquanto na bolsa americana temos 
posições compradas em ações expostas a commodities versus S&P. 
 

Posicionamento Atual 
Vinland Renda Fixa Ativo Advisory LP FIC FI 
 
Na estratégia de juros globais seguimos tomados em juros nominais curtos americanos. As posições 
tomadas em Austrália e Colômbia também continuam fazendo parte do portfólio. Em juros locais, temos 
posições em juros reais e compra de inflação implícita. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/16526a1c-8d7f-450d-8c83-869645715872
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VINTAGE 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Vintage Asset Allocation Prev Advisory 
Icatu FIC FIM 

2.95% 6.56% 6.01% 11.51% 5.53% 5.34% -13.05% 23.02 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Vintage Asset Allocation Prev Advisory Icatu FIC FIM 
 
O resultado de março foi reflexo da performance positiva de todas as posições da carteira. Em renda fixa, a 
contribuição total de 1,5% foi dividida entre as posições de juro real (0,75%), inflação (0,5%) e pós-fixado 
(0,25%). Em renda variável, a contribuição foi de 1,63% com destaque para altas nas empresas atreladas a 
economia doméstica. O resultado remanescente é explicado pelos custos do fundo. 
 

Posicionamento Atual 
Vintage Asset Allocation Prev Advisory Icatu FIC FIM 
 
A única alteração relevante no portfólio ao longo de março foi na carteira de renda fixa. Aumentamos nossa 
posição em inclinação, reforçando posições na parte curta e intermediária da curva. Em específico, estamos 
aplicados na parte curta e tomados nos vértices intermediários. Nossa exposição bruta da posição de 
inclinação é de 1 PL equivalente. Além disso, seguimos comprados em inflação e aplicados em juro real. No 
book de renda variável, mantemos nossa exposição em cerca de 28% do patrimônio. 
 

  

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/27974819000106
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/27974819000106


 

                                                                                                                                                                                                196 

Abril 2021 

VISTA 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Vista Hedge FIM 5.07% 10.91% 20.8% 16.82% 14.54% 8.15% -7.25% 1104.3 

Vista Multiestratégia Advisory FIC FIM 13.11% 27.92% 57.37% - - 24.67% -18.67% 494.25 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Vista Hedge FIM // Vista Multiestratégia Advisory FIC FIM 
 
Em março, a principal contribuição positiva para os fundos veio das commodities. Também tivemos 
resultados bastante  positivos com uma posição aplicada em juros locais, com a compra do real e com a 
nossa carteira de ações domésticas. Renda variável internacional, por sua vez, teve uma contribuição 
negativa.  
 

Posicionamento Atual 
Vista Hedge FIM // Vista Multiestratégia Advisory FIC FIM 
 
Em commodities, continuamos com uma exposição concentrada no petróleo longo e  uma exposição de 
ações de produtores de diversas geografias. Além disso, continuamos carregando uma posição comprada 
em urânio.  Em relação ao portfólio de Brasil, continuamos com exposição direcional comprada em bolsa, 
com hedges mais concentrados na venda de bolsa americana. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/83de82b1-6118-46c3-af6c-0398d971d53a
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/27610cb7-6d93-41d1-aed7-3fae7854a1ad
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/83de82b1-6118-46c3-af6c-0398d971d53a
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/27610cb7-6d93-41d1-aed7-3fae7854a1ad
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WESTERN 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Western Asset Hedge Dólar FI Cambial -7.66% -14.29% -15.19% -4.48% 6.84% 14.54% -19.72% 80.23 

Western Asset Long & Short FIM 1.18% 3.71% 4.0% 5.42% 2.34% 2.29% -8.31% 53.9 

Western Asset Multitrading H Multimercado 
FI 

0.42% -0.5% 0.81% 3.26% 3.22% 3.2% -5.16% 26.33 

Dólar -7.81% -15.1% -16.84% -4.55% 6.73% 12.54% -20.2% - 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Western Asset Hedge Dólar FI Cambial 
 
Pelo terceiro mês consecutivo, a performance do real continuou surpreendendo positivamente, com a moeda 
acumulando valorização de 8,5% do mês e 17,8% no ano contra o dólar. A continuidade do investimento 
estrangeiro em bolsa pode estar por trás desse movimento, além do rally de commodities. O fundo perdeu 
menos do que o dólar, em função do fechamento do cupom cambial. 
 

Atribuição de performance 

Western Asset Long & Short FIM 
 
Ao longo do mês de março, o fundo foi beneficiado pelo desempenho de sua carteira comprada em ações, 
contra sua carteira vendida. Essa combinação acabou por adicionar valor frente ao CDI, com o fundo tendo 
encerrado acima desse parâmetro, principalmente pela posição comprada em Localiza. 
 

Atribuição de performance 

Western Asset Multitrading H Multimercado FI 
 
Ao longo do mês de Março, o fundo apresentou performance abaixo do CDI. A estratégia acabou por ser 
impactada, principalmente por causa de sua exposição à BDRs que sofreram pela valorização do Real. Essa 
valorização do Real ocorreu, em grande medida por conta do fluxo de recursos externos. As posições em 
juros locais contribuíram para o desempenho da estratégia, apesar da elevada volatilidade dos mercados 
locais de renda fixa. As posições diversificadas em moedas também contribuiram para a performance da 
estrategia. 
 

Posicionamento Atual 
Western Asset Hedge Dólar FI Cambial 
 
O fundo permanece integralmente exposto à variação cambial. 
 

Posicionamento Atual 
Western Asset Long & Short FIM 
 
O fundo permanece posicionado com uma carteira bastante diversificada, comprada em papéis que julgamos 
atrativos, contra uma carteira vendida em ações que apresentam expectativa de retorno menos interessante. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d8a32e9d-6607-4c15-b54f-4cbeb31cc3ea
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d1d7f92b-43ed-4e6f-89db-f8d02f652b11
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/cefdca46-d7d3-4a25-89cb-ebe17dbd2e22
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d8a32e9d-6607-4c15-b54f-4cbeb31cc3ea
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d1d7f92b-43ed-4e6f-89db-f8d02f652b11
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O portfolio apresenta uma alocação neutra em termos direcionais de mercado, se colocando como uma 
excelente alternativa de diversificação. 
 

Posicionamento Atual 
Western Asset Multitrading H Multimercado FI 
 
Mantemos posições diversificadas no portfólio, refletindo nossa visão de que, a médio prazo, continua a 
haver incerteza sobre uma retomada mais forte da atividade econômica global, principalmente após os 
eventos na Ucrânia. Refletindo esta visão, temos uma cesta de moedas como forma de diversificação. 
Mantemos, também, uma exposição comprada em bolsa americana. Em ativos brasileiros, mantivemos 
posição investida em juros locais na parte intermediária da curva, apostando em uma postura mais hawkish 
do BC,  além de alguma exposição a crédito privado. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/cefdca46-d7d3-4a25-89cb-ebe17dbd2e22
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XP ASSET 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

XP Icatu Horizonte Macro Prev FIM 0.98% 2.18% 6.2% 7.28% 5.62% 1.25% -7.56% 188.25 

XP Long Short 60 FIC FIM 1.04% 1.89% -1.31% -0.3% -0.69% 4.67% -8.89% 25.01 

XP Long Short Dominus FIC FIM - - - - - - - - 

XP Long Short FIC FIM 1.04% 1.89% -1.42% -0.36% -0.75% 4.63% -9.04% 24.18 

XP Macro FIM 2.76% 7.39% 14.27% 15.61% 8.07% 4.83% -16.85% 1093.37 

XP Macro Institucional FIC FIM 1.07% 2.4% 7.12% 7.97% 6.19% 1.23% -7.21% 247.19 

XP Macro Plus Dominus FIC FIM 5.25% 14.35% 27.34% 32.05% 15.33% 9.99% -30.87% 168.07 

XP Macro Plus FIC FIM 4.65% 12.63% 23.67% 29.02% 12.68% 9.51% -30.97% 314.72 

XP Macro XP Seg Prev FIC FIM 1.32% 3.51% 9.25% 10.89% - 2.28% -13.79% 72.27 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

XP Icatu Horizonte Macro Prev FIM // XP Macro Institucional FIC FIM 
 
No mercado externo, a bolsa americana (S&P) subiu 3,6% e recuperou parte das perdas no ano, diante do 
arrefecimento parcial do risco geopolítico. No Brasil, a bolsa continuou bem suportada e apresentou alta de 
6,1%, novamente devido ao grande fluxo de compra de investidores estrangeiros motivados em grande parte 
pela forte alta das commodities. No mês, o dólar caiu 8,8%. O fundo teve ganhos em uma posição aplicada 
em juros reais de médio prazo. 
 

Atribuição de performance 

XP Long Short 60 FIC FIM // XP Long Short Dominus FIC FIM // XP Long Short FIC FIM 
 
O Ibovespa fechou o terceiro mês de 2022 com uma valorização de +6%, com 119 mil pontos. Com o fim do 
mês de março veio também o fim da temporada de resultados do 4o trimestre de 2021. De forma geral, o 
grande destaque foi a pressão inflacionária impactando negativamente os custos da grande maioria das 
companhias do país além do que o esperado pelo mercado. Na agenda macro nacional o mês foi marcado 
por mais um aumento na taxa Selic para 11,75%, com uma sinalização do BCB de que estaríamos chegando 
no fim do ciclo de aperto monetário. Do lado micro, foi possível ver uma performance positiva das ações mais 
domésticas, como por exemplo o setor de Varejo, Tecnologia, Educação, entre outros. O motivo dessa 
performance pode ser explicado por uma percepção de melhora da atividade brasileira no curto prazo, seja 
ela por indicadores econômicos, possíveis estímulos governamentais ou até mesmo o fato do BCB estar 
mais confortável com a posição que estamos no ciclo de aperto monetário. 
 

Atribuição de performance 

XP Macro FIM // XP Macro Plus Dominus FIC FIM // XP Macro Plus FIC FIM // XP Macro XP Seg Prev FIC FIM 
 
No mercado externo, a bolsa americana (S&P) subiu 3,6% e recuperou parte das perdas no ano, diante do 
arrefecimento parcial do risco geopolítico. No Brasil, a bolsa continuou bem suportada e apresentou alta de 
6,1%, novamente devido ao grande fluxo de compra de investidores estrangeiros motivados em grande parte 
pela forte alta das commodities. No mês, o dólar caiu 8,8%. O fundo apresentou ganhos relevantes e bem 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/18927174000160
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/792caf7a-4146-45dc-a74f-42820e643f46
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/1453bfb4-4212-42ef-b837-2139d1bb4f07
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/03adab72-2fae-4849-9035-89dbc6f9f1b9
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/eb405fb4-805c-4889-aae2-92ddd99af9cb
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/21e31f16-aba3-43a1-9f95-95569aeb92af
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/052d017c-a9a0-4f75-b40b-827225211fd1
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/4af91cd6-f763-4e10-aeec-f17b9d81d683
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/34309549000184
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diversificados nos mercados de juros brasileiro e global. Teve ganhos em posições tomadas em juros nos 
EUA, México e em inflação implícita no Brasil. Após o forte movimento altista de juros até meados do mês, 
teve ganhos com posições aplicadas em juros reais no Brasil e em uma posição de que apostava no aumento 
da inclinação da curva no Chile. Teve perdas em uma posição vendida na bolsa americana (S&P), comprada 
no USDBRL e tomado no CDS Brasil. 
 

Posicionamento Atual 
XP Icatu Horizonte Macro Prev FIM // XP Macro Institucional FIC FIM 
 
O fundo mantém a sua visão mais preocupada com o desempenho dos ativos de risco diante da forte 
retirada de estímulos que ocorrerá em 2022 e continua se protegendo dos riscos geopolíticos. No Brasil, 
aumentou sua posição aplicada em juros reais de médio prazo. 
 

Posicionamento Atual 
XP Long Short 60 FIC FIM // XP Long Short Dominus FIC FIM // XP Long Short FIC FIM 
 
As principais contribuições positivas no mês foram as ações da Gerdau e Minerva. PagueMenos e Petrobras 
e foram os destaques negativos. Ao longo do mês, zeramos a exposição a CSN e Usiminas e aumentamos 
Minerva. 
 

Posicionamento Atual 
XP Macro FIM // XP Macro Plus Dominus FIC FIM // XP Macro Plus FIC FIM // XP Macro XP Seg Prev FIC FIM 
 
O fundo mantém a sua visão mais preocupada com o desempenho dos ativos de risco diante da forte 
retirada de estímulos que ocorrerá em 2022 e continua se protegendo dos riscos geopolíticos. Nos mercados 
globais, mantém viés de venda na bolsa americana e mantém como principal alocação as posições tomadas 
em juros americanos de médio prazo. Zerou as posições tomadas em juros mexicanos. No Brasil, zerou com 
ganhos uma posição tomada em inflação implícita e agora mantém uma posição aplicada em juros reais de 
médio prazo. Mantém uma pequena posição comprada em opções de Petrobrás. 
 

  

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/18927174000160
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/792caf7a-4146-45dc-a74f-42820e643f46
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/1453bfb4-4212-42ef-b837-2139d1bb4f07
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/03adab72-2fae-4849-9035-89dbc6f9f1b9
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/eb405fb4-805c-4889-aae2-92ddd99af9cb
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/21e31f16-aba3-43a1-9f95-95569aeb92af
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/052d017c-a9a0-4f75-b40b-827225211fd1
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/4af91cd6-f763-4e10-aeec-f17b9d81d683
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/34309549000184
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XP SELECTION 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Selection Multimercado FIC FIM 2.01% 3.52% 7.2% 8.28% 4.99% 2.22% -10.39% 92.26 

Selection Multimercado Novos Gestores FIC FIM 3.06% 5.44% 8.39% - - 2.92% -1.09% 2.03 

Selection Multimercado Plus FIC FIM 3.19% 5.71% 7.2% 12.11% 7.71% 4.22% -14.5% 115.23 

Selection Multimercado XP Seg FIC FIM 2.78% 4.87% 5.84% 6.95% - 3.85% -6.27% 35.11 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Selection Multimercado FIC FIM 
 
Em mais um mês altamente volátil, os Multimercados conseguiram, na média, auferir excelentes retornos.   
O destaque positivo ficou para os gestores de estratégia “Macro”, que, de uma maneira geral, conseguiram 
extrair bons ganhos de posições apostando na alta dos juros americanos, na queda do dólar contra o real e 
na alta da bolsa brasileira. 
Por outro lado, os fundos de estratégia “Long Short” apresentaram um mês abaixo do CDI, na média, 
refletindo a dificuldade dos gestores em montar carteiras que superassem o índice Ibovespa.  
O índice Ibovespa, puxado pelos setores Financeiro e de Commodities, fechou mais um mês com forte alta 
(+6,06%) e o real novamente se apreciou contra o dólar. Os títulos de renda fixa atrelados à inflação também 
subiram (o IMA-B se valorizou 3,07%) e somente os títulos prefixados ficaram abaixo do CDI, com o IDkA-Pré 
5 anos subindo 0,83%. 
 
O Selection Multimercado teve retorno de 2,01% no mês, contra 0,92% do CDI. Nos últimos 12 meses, o 
retorno acumulado foi de 7,20%, contra 6,41% do CDI no mesmo período. 
 
No mês, destaque para a performance dos fundos: Absolute Vertex (5,32%), Giant Zarathustra (4,45%) e 
Genoa Capital Radar (4,32%). 
 

Atribuição de performance 

Selection Multimercado Novos Gestores FIC FIM 
 
Em mais um mês altamente volátil, os Multimercados conseguiram, na média, auferir excelentes retornos.   
O destaque positivo ficou para os gestores de estratégia “Macro”, que, de uma maneira geral, conseguiram 
extrair bons ganhos de posições apostando na alta dos juros americanos, na queda do dólar contra o real e 
na alta da bolsa brasileira. 
Por outro lado, os fundos de estratégia “Long Short” apresentaram um mês abaixo do CDI, na média, 
refletindo a dificuldade dos gestores em montar carteiras que superassem o índice Ibovespa.  
O índice Ibovespa, puxado pelos setores Financeiro e de Commodities, fechou mais um mês com forte alta 
(+6,06%) e o real novamente se apreciou contra o dólar. Os títulos de renda fixa atrelados à inflação também 
subiram (o IMA-B se valorizou 3,07%) e somente os títulos prefixados ficaram abaixo do CDI, com o IDkA-Pré 
5 anos subindo 0,83%. 
 
O Selection Multimercado Novos Gestores teve retorno de 3,06% no mês, contra 0,92% do CDI. Nos últimos 
12 meses, o retorno acumulado foi de 8,39%, contra 6,41% do CDI no mesmo período. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/94bae494-a7b7-4cfa-b9cd-a9a3de969ec0
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c8d15d4c-bda8-4d2a-8acd-4db72148bc4d
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No mês, destaque para a performance dos fundos: Capstone Macro (7,87%), Ace Capital W (4,77%) e Genoa 
Capital Radar (4,32%). 
 

Atribuição de performance 

Selection Multimercado Plus FIC FIM 
 
Em mais um mês altamente volátil, os Multimercados conseguiram, na média, auferir excelentes retornos.   
O destaque positivo ficou para os gestores de estratégia “Macro”, que, de uma maneira geral, conseguiram 
extrair bons ganhos de posições apostando na alta dos juros americanos, na queda do dólar contra o real e 
na alta da bolsa brasileira. 
Por outro lado, os fundos de estratégia “Long Short” apresentaram um mês abaixo do CDI, na média, 
refletindo a dificuldade dos gestores em montar carteiras que superassem o índice Ibovespa.  
O índice Ibovespa, puxado pelos setores Financeiro e de Commodities, fechou mais um mês com forte alta 
(+6,06%) e o real novamente se apreciou contra o dólar. Os títulos de renda fixa atrelados à inflação também 
subiram (o IMA-B se valorizou 3,07%) e somente os títulos prefixados ficaram abaixo do CDI, com o IDkA-Pré 
5 anos subindo 0,83%. 
 
O Selection Multimercado Plus teve retorno de 3,19% no mês, contra 0,92% do CDI. Nos últimos 12 meses, o 
retorno acumulado foi de 7,20%, contra 6,41% do CDI no mesmo período. 
 
No mês, destaque para a performance dos fundos: Capstone Macro (7,87%), Absolute Vertex (5,32%) e Giant 
Zarathustra (4,45%). 
 

Atribuição de performance 

Selection Multimercado XP Seg FIC FIM 
 
Em mais um mês altamente volátil, os Multimercados conseguiram, na média, auferir excelentes retornos.   
O destaque positivo ficou para os gestores de estratégia “Macro”, que, de uma maneira geral, conseguiram 
extrair bons ganhos de posições apostando na alta dos juros americanos, na queda do dólar contra o real e 
na alta da bolsa brasileira. 
Por outro lado, os fundos de estratégia “Long Short” apresentaram um mês abaixo do CDI, na média, 
refletindo a dificuldade dos gestores em montar carteiras que superassem o índice Ibovespa.  
O índice Ibovespa, puxado pelos setores Financeiro e de Commodities, fechou mais um mês com forte alta 
(+6,06%) e o real novamente se apreciou contra o dólar. Os títulos de renda fixa atrelados à inflação também 
subiram (o IMA-B se valorizou 3,07%) e somente os títulos prefixados ficaram abaixo do CDI, com o IDkA-Pré 
5 anos subindo 0,83%. 
 
O Selection Multimercado XP Seg teve retorno de 2,78% no mês, contra 0,92% do CDI. Nos últimos 12 meses, 
o retorno acumulado foi de 5,84%, contra 6,41% do CDI no mesmo período. 
 
No mês, destaque para a performance dos fundos: Systematica Blue Trend (7,88%), SPX Lancer Plus Prev 
(6,06%) e Ibiuna Prev Master FIM (5,07%). 
 

Posicionamento Atual 
Selection Multimercado FIC FIM 
 
As maiores exposições individuais da carteira estão nos fundos: Kinea Atlas II FIM, Occam Retorno Absoluto 
Advisory FIC FIM, Giant Zarathustra Advisory FIC FIM, Absolute Alpha Global Advisory FIC FIM, JGP Strategy 
Advisory FIC FIM e Selection Multimercado Global Master IE FIC FIM. 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d20dd513-f2b7-48cc-aeef-a3a9581ac457
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/35386842000108
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/94bae494-a7b7-4cfa-b9cd-a9a3de969ec0
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Posicionamento Atual 
Selection Multimercado Novos Gestores FIC FIM 
 
As maiores exposições individuais da carteira estão nos fundos: Ace Capital W FIC FIM, Genoa Capital Radar 
Advisory FIC FIM, Clave Alpha Macro Advisory FIC FIM, Grimper Blanc Advisory FIC FIM, Mar Absoluto FIC 
FIM e Capstone Macro Advisory FIC FIM. 
 

Posicionamento Atual 
Selection Multimercado Plus FIC FIM 
 
As maiores exposições individuais da carteira estão nos fundos: Capstone Macro Advisory FIC FIM, Selection 
Multimercado Global Master IE FIC FIM, Kapitalo Zeta Advisory FIC FIM, Absolute Vertex Advisory FIC FIM, 
Kadima High Vol FIM e Kinea Atlas FIM. 
 

Posicionamento Atual 
Selection Multimercado XP Seg FIC FIM 
 
As maiores exposições individuais da carteira estão nos fundos: Kinea Prev Atlas FIM, SPX Lancer Plus FIM 
Prev, Legacy Capital PS FIC FIM Prev, Kadima XP Seg Prev FIFE FIM CP, Giant Prev XP Seg FIE FIC FIM e 
Ibiuna Prev Master FIM. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c8d15d4c-bda8-4d2a-8acd-4db72148bc4d
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d20dd513-f2b7-48cc-aeef-a3a9581ac457
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/35386842000108
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RENDA VARIÁVEL 
 

ARX 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

ARX Income FIC FIA 5.09% 13.46% 5.4% 28.13% 11.63% 18.08% -44.47% 629.77 

ARX Income Icatu Prev FIM 4.51% 7.6% 5.13% 13.39% 8.06% 9.75% -22.97% 213.51 

ARX Long Term FIC FIA 5.12% 10.63% -7.33% 22.16% 4.6% 22.0% -47.93% 39.83 

Arx Income 100 XP Seg Prev FICFIA 5.38% 13.89% 6.32% 29.21% - 17.63% -43.32% 21.25 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

ARX Income FIC FIA // Arx Income 100 XP Seg Prev FICFIA 
 
Em março, os principais geradores de alfa foram Assaí, Santos Brasil e Metalúrgica Gerdau, enquanto os 
maiores detratores de retorno foram Embraer, Petrobras e Marfrig. A ação da Assaí apresentou boa 
valorização diante das perspectivas positivas para os resultados do setor de hipermercados. Seu valuation 
descontado também contribuiu para a recuperação do preço da ação no mês. Já a ação da Santos Brasil se 
beneficiou da apreciação do real, do robusto resultado do 4T21 divulgado em março e dos volumes positivos 
de movimentação de contêineres em seus terminais. A da Petrobras sofreu com as notícias de pressão e 
insatisfação do governo com o CEO da companhia, General Silva e Luna, que acabou sendo substituído por 
Adriano Pires, e também por conta dos elevados reajustes de combustíveis realizados no mês.  
 

Atribuição de performance 

ARX Income Icatu Prev FIM 
 
O fundo mantem uma carteira balanceada, com limite de até 49% em renda variável, replicando a estratégia 
do fundo ARX Income FIC FIA. Apresentaram contribuições positivas as altas de Assaí, Santos Brasil e 
Metalúrgica Gerdau, enquanto os maiores detratores de retorno foram Embraer, Petrobras e Marfrig. O 
restante da carteira é alocado em títulos públicos, balanceados entre LFT e NTN-B. 
 

Atribuição de performance 

ARX Long Term FIC FIA 
 
As principais contribuições positivas vieram de Assaí e Santos Brasil, enquanto os principais detratores de 
resultado foram Petrobras e Hapvida. A ação da Assaí apresentou boa valorização diante das perspectivas 
positivas para os resultados do setor de hipermercados. Seu valuation descontado também contribuiu para a 
recuperação do preço da ação no mês. Já a ação da Santos Brasil se beneficiou da apreciação do real, do 
robusto resultado do 4T21 divulgado em março e dos volumes positivos de movimentação de contêineres 
em seus terminais. A da Petrobras sofreu com as notícias de pressão e insatisfação do governo com o CEO 
da companhia, General Silva e Luna, que acabou sendo substituído por Adriano Pires, e também por conta 
dos elevados reajustes de combustíveis realizados no mês. 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/04a40ccf-24a2-4fec-9a0b-e3c42c750732
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/34461754000160
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/3879361000148
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/a5a19209-bc81-4ec7-b0f7-b5b847d1eb7b


 

                                                                                                                                                                                                205 

Abril 2021 

Posicionamento Atual 
ARX Income FIC FIA // Arx Income 100 XP Seg Prev FICFIA 
 
Ao longo do mês, trocamos um pouco de Itaúsa e Banco do Brasil por Bradesco e parte de B3 por BTG 
Pactual. Também encerramos a exposição em Cesp. Em linha com a estratégia de preservação de capital e 
de diversificação, as maiores exposições estão nos setores de bancos, varejo, mineração, petróleo e energia 
elétrica. 
 

Posicionamento Atual 
ARX Income Icatu Prev FIM 
 
O fundo mantem uma carteira balanceada, com limite de até 49% em renda variável, replicando a estratégia 
do fundo ARX Income FIC FIA, cujas maiores posições estão alocadas nos setores de bancos, varejo, 
mineração, petróleo e energia elétrica. O restante da carteira é alocado em títulos públicos, balanceados entre 
LFT e NTN-B. 
 

Posicionamento Atual 
ARX Long Term FIC FIA 
 
O fundo possui suas maiores exposições nos setores de bancos, varejo, mineração, petróleo e saúde. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/04a40ccf-24a2-4fec-9a0b-e3c42c750732
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/34461754000160
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/3879361000148
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/a5a19209-bc81-4ec7-b0f7-b5b847d1eb7b
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AZ QUEST 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

AZ Quest Ações FIC FIA 4.59% 11.58% -3.79% 20.81% 3.45% 16.69% -48.93% 401.26 

AZ Quest Small Mid Caps FIC FIA 5.09% 6.27% -3.61% 22.26% 11.04% 16.49% -49.66% 1463.29 

AZ Quest TOP Long Biased FIC FIA 2.27% -1.05% 2.91% 23.05% 7.74% 11.72% -49.07% 467.63 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

AZ Quest Ações FIC FIA 
 
O mês foi marcado pela continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia, concomitante ao início de 
conversações no sentido de encontrar uma resolução para o fim do conflito, contribuindo para um cenário de 
maior inflação e menor atividade. Essa conjuntura foi o estopim para que o ECB começasse a mudar seu 
discurso de retirada de estímulos monetários para um ritmo mais rápido, abrindo possibilidade de fim dos 
programas de compra de ativos no 3º tri, o que possibilitaria uma alta nas taxas de juros ainda em 2022 
(cenário cada vez mais provável). Nos EUA, o Fed subiu a taxa em 0,25%, e abriu de vez a possibilidade para 
altas maiores nas próximas reuniões. No Brasil, a inflação mantém-se persistente e elevando o pico em 12 
meses. Na última reunião, o BCB aumentou a SELIC em 1 p.p. para 11,75%, e indicou que para a próxima 
reunião haverá um aumento de igual magnitude, encerrando assim o ciclo de altas com a taxa básica em 
12,75%, nível suficiente para a convergência da inflação de 2023 à meta. O AZ Quest Ações fechou o mês de 
março em alta de 4,6%. Os setores que mais contribuíram foram Bancos, Varejo e Mineração, enquanto 
Petróleo & Petroquímica foi o principal detrator. 
 

Atribuição de performance 

AZ Quest Small Mid Caps FIC FIA 
 
O mês foi marcado pela continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia, concomitante ao início de 
conversações no sentido de encontrar uma resolução para o fim do conflito, contribuindo para um cenário de 
maior inflação e menor atividade. Essa conjuntura foi o estopim para que o ECB começasse a mudar seu 
discurso de retirada de estímulos monetários para um ritmo mais rápido, abrindo possibilidade de fim dos 
programas de compra de ativos no 3º tri, o que possibilitaria uma alta nas taxas de juros ainda em 2022 
(cenário cada vez mais provável). Nos EUA, o Fed subiu a taxa em 0,25%, e abriu de vez a possibilidade para 
altas maiores nas próximas reuniões. No Brasil, a inflação mantém-se persistente e elevando o pico em 12 
meses. Na última reunião, o BCB aumentou a SELIC em 1 p.p. para 11,75%, e indicou que para a próxima 
reunião haverá um aumento de igual magnitude, encerrando assim o ciclo de altas com a taxa básica em 
12,75%, nível suficiente para a convergência da inflação de 2023 à meta. O fundo fechou o mês em alta de 
5,1%. Os setores que mais contribuíram foram Elétricas, Agronegócio e Bancos, enquanto Transporte, 
Proteínas e Assistência Médica foram os principais detratores. 
 

Atribuição de performance 

AZ Quest TOP Long Biased FIC FIA 
 
O mês foi marcado pela continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia, concomitante ao início de 
conversações no sentido de encontrar uma resolução para o fim do conflito, contribuindo para um cenário de 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/36839d9c-7833-4544-96d2-a543004783df
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/2b91466c-9bd8-47fe-8649-3254e71d6839
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e9f9c7c8-d515-4f8c-af29-ecc4fdf34e27
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maior inflação e menor atividade. Essa conjuntura foi o estopim para que o ECB começasse a mudar seu 
discurso de retirada de estímulos monetários para um ritmo mais rápido, abrindo possibilidade de fim dos 
programas de compra de ativos no 3º tri, o que possibilitaria uma alta nas taxas de juros ainda em 2022 
(cenário cada vez mais provável). Nos EUA, o Fed subiu a taxa em 0,25%, e abriu de vez a possibilidade para 
altas maiores nas próximas reuniões. No Brasil, a inflação mantém-se persistente e elevando o pico em 12 
meses. Na última reunião, o BCB aumentou a SELIC em 1 p.p. para 11,75%, e indicou que para a próxima 
reunião haverá um aumento de igual magnitude, encerrando assim o ciclo de altas com a taxa básica em 
12,75%, nível suficiente para a convergência da inflação de 2023 à meta. O fundo fechou o mês em alta de 
2,3%. Os setores que mais contribuíram foram Elétricas, Serviços Financeiros e Varejo. Os principais 
detratores fora Bens de Consumo, Mineração e Assistência Médica. 
 

Posicionamento Atual 
AZ Quest Ações FIC FIA 
 
Seguimos com maior exposição nos setores de Varejo, Bancos e Petróleo & Petroquímica. 
 

Posicionamento Atual 
AZ Quest Small Mid Caps FIC FIA 
 
Seguimos com maior exposição nos setores de Varejo, Elétricas e Petróleo & Petroquímica. 
 

Posicionamento Atual 
AZ Quest TOP Long Biased FIC FIA 
 
Seguimos com maior exposição líquida comprada, principalmente, nos setores de Bancos, Elétricas e Varejo, 
e vendida em Bens de Consumo. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/36839d9c-7833-4544-96d2-a543004783df
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/2b91466c-9bd8-47fe-8649-3254e71d6839
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e9f9c7c8-d515-4f8c-af29-ecc4fdf34e27
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ABSOLUTE 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Absolute Pace Long Biased Advisory FIC 
FIA 

6.69% 11.71% 18.74% 36.23% - 15.72% -40.34% 317.91 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Absolute Pace Long Biased Advisory FIC FIA 
 
No mês de Março, o fundo Absolute Pace Long Biased teve retorno de 6,6%. Destacaram-se positivamente 
posição de hedge tomada na treasury de 2 anos e posições compradas nos setores de commodities, 
utilidades públicas e consumo. Já os destaques negativos foram posições vendidas no setor de serviços 
financeiros e bens de capitais. 
 

Posicionamento Atual 
Absolute Pace Long Biased Advisory FIC FIA 
 
O fundo está com posição líquida comprada de 72% e bruta de 133%, com elevada diversificação entre 
empresas e setores. Adicionalmente, há exposição a outros riscos: 6% comprado em NTN-B longa, 2,2% 
comprado em eventos corporativos, 1,5% vendido em petróleo, 3,8% comprado em crédito privado e 1,0% 
comprado em fundos imobiliários. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/26cc40f4-f74b-4648-91af-8069a4428d36
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/26cc40f4-f74b-4648-91af-8069a4428d36
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ALASKA 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Alaska 100 Icatu Prev FIM 6.19% 8.4% 9.59% 28.66% - 18.53% -40.88% 22.71 

Alaska 70 Icatu Prev FIM 4.7% 6.68% 8.68% 20.86% 8.05% 13.12% -36.35% 298.67 

Alaska Black 100 Advisory XP Seg Prev 
FIC FIM 

6.75% 9.28% 7.81% - - 19.29% -21.3% 28.72 

Alaska Black 100 Advisory XP Seg Prev 
FIC FIM sem 

6.93% 9.48% 10.16% 29.89% - 19.96% -51.07% 65.8 

Alaska Black 70 Advisory XP Seg Prev FIC 
FIM 

4.94% 7.05% 7.25% - - 13.27% -14.72% 21.24 

Alaska Black 70 Advisory XP Seg Prev FIC 
FIM sem 

5.01% 7.21% 8.77% 21.04% - 13.78% -38.32% 19.05 

Alaska Black FIC FIA  - BDR Nível I 15.22% 35.31% 23.53% 34.57% -7.93% 40.7% -73.36% 1479.65 

Alaska Black Institucional FIA 6.91% 9.67% 10.96% 33.25% 10.34% 19.61% -51.93% 1585.7 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Alaska 100 Icatu Prev FIM 
 
O fundo Alaska 100 Icatu Previdenciário FIM obteve um retorno de +6,19%, superior aos +3,07% do 
benchmark IMA-B e aos +6,06% do Ibovespa. O fundo, que possui alocação próxima a 100% em ações, teve 
como destaque positivo as posições em ações do setor de educação, enquanto do lado negativo o destaque 
foi o setor petroquímico. 
 

Atribuição de performance 

Alaska 70 Icatu Prev FIM 
 
O fundo Alaska 70 Icatu Previdenciário FIM obteve um retorno de +4,70%, superior aos +3,07% do benchmark 
IMA-B. O fundo, que possui alocação próxima a 70% em ações e o restante em renda fixa, teve como 
destaque positivo as posições em ações do setor de educação, enquanto do lado negativo o destaque foi o 
setor petroquímico. 
 

Atribuição de performance 

Alaska Black 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIM 
 
O fundo Alaska Black 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIM obteve um retorno de +6,75%, superior aos +3,07% 
do benchmark IMA-B e aos +6,06% do Ibovespa. O fundo, que possui alocação próxima a 100% em ações, 
teve como destaque positivo as posições em ações do setor de educação, enquanto do lado negativo o 
destaque foi o setor petroquímico. 
 

Atribuição de performance 

Alaska Black 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIM sem 
 
O fundo Alaska Black 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIM obteve um retorno de +6,93%, superior aos +2,61% 
do índice IMA-B 5 e aos +6,06% do Ibovespa. O fundo, que possui alocação próxima a 100% em ações, teve 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/34081155000111
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/29722458000136
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/35939857000156
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/32757743000105
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como destaque positivo as posições em ações do setor de educação, enquanto do lado negativo o destaque 
foi o setor petroquímico. 
 

Atribuição de performance 

Alaska Black 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM 
 
O fundo Alaska Black 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM obteve um retorno de +4,94%, superior aos +3,07% do 
benchmark IMA-B. O fundo, que possui alocação próxima a 70% em ações e o restante em renda fixa, teve 
como destaque positivo as posições em ações do setor de educação, enquanto do lado negativo o destaque 
foi o setor petroquímico. 
 

Atribuição de performance 

Alaska Black 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM sem 
 
O fundo Alaska Black 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM obteve um retorno de +5,01%, superior aos +2,61% do 
índice IMA-B 5. O fundo, que possui alocação próxima a 70% em ações e o restante em renda fixa, teve como 
destaque positivo as posições em ações do setor de educação, enquanto do lado negativo o destaque foi o 
setor petroquímico. 
 

Atribuição de performance 

Alaska Black FIC FIA  - BDR Nível I 
 
O fundo Alaska Black FIC FIA – BDR Nível I obteve um retorno de +15,22%, superior aos +1,80% do 
benchmark IPCA + 6% a.a. e aos +6,06% do Ibovespa no mesmo período. A carteira de ações obteve um 
retorno de +7,10% e a posição comprada na bolsa local por meio de opções foi reduzida ao longo do mês, 
resultando numa contribuição de -1,30%. O fundo teve como destaque positivo as posições em ações do 
setor de educação, enquanto do lado negativo o destaque foi o setor petroquímico. A posição vendida no 
dólar contra o real contribuiu em +8,63%. No mercado de juros, além das posições de arbitragem na curva em 
tamanho reduzido, os fundos abriram ao longo do mês posição vendida em taxa na parte intermediária na 
curva, e ainda carregam posições compradas em inclinação, resultando em um retorno de +0,92% no mês. 
 

Atribuição de performance 

Alaska Black Institucional FIA 
 
O fundo Alaska Black Institucional FIA obteve um retorno de +6,91%, superior aos +6,06% do benchmark 
Ibovespa no mesmo período. O fundo teve como destaque positivo as posições em ações do setor de 
educação, enquanto do lado negativo o destaque foi o setor petroquímico. 
 

Posicionamento Atual 
Alaska 100 Icatu Prev FIM 
 
Em março, as participações no setor de siderurgia aumentaram, enquanto as participações no setor 
petroquímico reduziram. O fundo segue posicionado aproximadamente 100% em ações, sendo as duas 
posições mais relevantes dos setores de mineração e de óleo e gás. 
 

Posicionamento Atual 
Alaska 70 Icatu Prev FIM 
 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/35939700000120
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/32761323000194
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/04570145-f065-4cba-a5a8-2ab26447c7c9
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/ddd2f6a6-42a9-4fe2-935f-0ccf566b3d29
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/34081155000111
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/29722458000136
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Em março, as participações no setor de siderurgia aumentaram, enquanto as participações no setor 
petroquímico reduziram. O fundo segue posicionado aproximadamente 70% em ações, sendo as duas 
posições mais relevantes dos setores de mineração e de óleo e gás. 
 

Posicionamento Atual 
Alaska Black 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIM // Alaska Black 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIM sem 
 
Em março, as participações no setor de siderurgia aumentaram, enquanto as participações no setor de 
mineração reduziram. O fundo segue posicionado aproximadamente 100% em ações, sendo as duas 
posições mais relevantes dos setores de mineração e de óleo e gás. 
 

Posicionamento Atual 
Alaska Black 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM // Alaska Black 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM sem 
 
Em março, as participações no setor de siderurgia aumentaram, enquanto as participações no setor de 
mineração reduziram. O fundo segue posicionado aproximadamente 70% em ações, sendo as duas posições 
mais relevantes dos setores de mineração e de óleo e gás. 
 

Posicionamento Atual 
Alaska Black FIC FIA  - BDR Nível I 
 
Em março, as participações no setor de siderurgia aumentaram, enquanto as participações no setor 
petroquímico reduziram. As duas posições mais relevantes, dos setores de mineração e de óleo e gás, 
possuem exposição próxima a 30% no portfólio de renda variável. Além disso, o fundo possui estratégias de 
bolsa local, câmbio e juros, conforme detalhado anteriormente. 
 

Posicionamento Atual 
Alaska Black Institucional FIA 
 
Em março, as participações no setor de siderurgia aumentaram, enquanto as participações no setor de óleo e 
gás reduziram. As duas posições mais relevantes, dos setores de mineração e de óleo e gás, possuem 
exposição próxima a 30% no portfólio. 
 

  

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/35939857000156
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/32757743000105
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/35939700000120
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/32761323000194
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/04570145-f065-4cba-a5a8-2ab26447c7c9
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/ddd2f6a6-42a9-4fe2-935f-0ccf566b3d29
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ALPHA KEY 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Alpha Key Institucional FIC FIA 1.17% 4.22% -17.14% - - 26.22% -38.03% 3.83 

Alpha Key Long Biased FIC FIM 1.94% 4.18% -17.14% 11.9% 3.53% 27.39% -52.38% 138.0 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Alpha Key Institucional FIC FIA // Alpha Key Long Biased FIC FIM 
 
A frágil situação geopolítica das economias emergentes do Leste Europeu e da Ásia se traduziram em 
oportunidades para o Brasil. O fluxo de ingresso de recursos estrangeiros no país está batendo recordes, 
buscando se proteger da inflação nas empresas de commodities, e também alocando em blue chips como as 
do setor financeiro. Os volumes estão sendo suficientes para compensar os resgates dos fundos de renda 
variável e também as vendas de pessoa física na B3. Entretanto, o gatilho que começou a impulsionar as 
empresas dos setores mais expostos à economia doméstica foi a sinalização do Presidente do BCB que a 
próxima alta da Selic poderá ser a última e que parece suficiente para controlar a inflação (patamar bastante 
acima do juro de equilibrio). As curvas longas fecharam mais de 150bps das máximas, dando impulso para 
as empresas de energia, vestuário e varejo, por exemplo. As nossas posições nestes setores foram as que 
mais contribuíram positivamente para o resultado do mês. O contraponto ficou para duas ações (dos setores 
de logística e tecnologia) que por dinâmica própria sofreram e detraíram performance no mês. 
 

Posicionamento Atual 
Alpha Key Institucional FIC FIA // Alpha Key Long Biased FIC FIM 
 
Vemos uma melhora marginal de cenário e um impulso pró-Brasil que nos deixam mais animados. 
Continuamos com a carteira equilibrada em termos de exposição aos três grandes pilares (Brasil Beta, ex-
Brasil e Brasil Qualidade/Low Vol) e também com posições shorts hedgeando parte da carteira. Apesar do 
sentimento melhor, ainda não fizemos nenhuma alteração substancial na carteira em função destes 
desdobramentos de curto prazo. A exposição que temos às empresas domésticas continuam sendo 
suportadas por teses microeconômicas robustas e ainda negociando a múltiplos atrativos. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c5e92b06-8749-4f35-bf57-218dbaf3f62f
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/df57c52c-b420-4be2-bad2-06fa72983845
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c5e92b06-8749-4f35-bf57-218dbaf3f62f
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/df57c52c-b420-4be2-bad2-06fa72983845
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APEX 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Apex Ações 30 FIC FIA 4.42% 14.72% 0.51% 22.42% 3.63% 19.38% -50.39% 160.87 

Apex Long Biased Advisory FIC FIM 3.48% 8.57% -7.77% 10.02% - 13.23% -43.89% 46.1 

Apex Long Biased Icatu Prev FIM 70 3.12% 6.16% -3.28% 7.6% 1.03% 9.73% -34.23% 11.02 

Apex Long Biased Icatu Seg Prev FIM 2.99% 5.27% -1.02% 6.47% 1.94% 7.61% -30.37% 63.19 

Apex Long Biased XP Seg Advisory 
Prev FICFIM 

3.2% 7.7% -6.18% - - 12.52% -25.96% 6.73 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Apex Ações 30 FIC FIA 
 
No mês de Março de 2022, o fundo APEX AÇÕES teve retorno de +4,42% e o índice Bovespa +6,06%. Os 
destaques positivos em termos absolutos foram em Bancos, Consumo Básico, Mineração e Transporte. Os 
destaques negativos em termos absolutos foram em Serviços Financeiros, Papel e Celulose, Alimentos e 
Bebidas e Construção. Em termos relativos em relação ao índice Bovespa, os destaques positivos foram: 
Consumo Básico, Energia, Transporte e Saúde; e os negativos foram: Serviços Financeiros, Alimentos e 
Bebidas, Utilidade Pública e Indústria.  
 

Atribuição de performance 

Apex Long Biased Advisory FIC FIM 
 
No mês de Março de 2022, o fundo APEX LONG BIASED ADVISORY FIC FIM apresentou retorno de +3,48% e o 
índice Ibovespa +6,06%. Os destaques positivos em termos absolutos foram em Consumo Básico, Varejo, 
Energia e Transporte.  Os destaques negativos em termos absolutos foram em Bancos, Alimentos e Bebidas, 
Mineração e Papel e Celulose.  
 

Atribuição de performance 

Apex Long Biased Icatu Prev FIM 70 
 
No mês de Março de 2022, o fundo APEX LONG BIASED ICATU PREV FIM 70 apresentou retorno de +3,12% e 
o CDI +0,92%. Os destaques positivos em termos absolutos foram em Consumo Básico, Varejo, Energia e 
Transporte.  Os destaques negativos em termos absolutos foram em Alimentos e Bebidas, Bancos, 
Mineração e Papel e Celulose.  
 

Atribuição de performance 

Apex Long Biased Icatu Seg Prev FIM 
 
No mês de Março de 2022, o fundo APEX LONG BIASED ICATU PREV FIM 49 apresentou retorno de +2,99% e 
o CDI +0,92%. Os destaques positivos em termos absolutos foram em Consumo Básico, Varejo, Energia e 
Transporte.  Os destaques negativos em termos absolutos foram em Alimentos e Bebidas, Bancos, 
Mineração e Papel e Celulose.  
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/dab61957-9811-4171-b39e-c7f7ecbda712
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/52bb8fa7-2c11-487e-8c16-c35bbc6bc024
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/29732909000116
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/20814969000103
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Atribuição de performance 

Apex Long Biased XP Seg Advisory Prev FICFIM 
 
No mês de Março de 2022, o fundo APEX LONG BIASED XP SEG ADVISORY PREV FIC FIM apresentou retorno 
de +3,2% e o CDI +0,92%. Os destaques positivos em termos absolutos foram em Varejo, Transporte, 
Consumo Básico e Energia.  Os destaques negativos em termos absolutos foram em Alimentos e Bebidas, 
Mineração e Bancos.  
 

Posicionamento Atual 
Apex Ações 30 FIC FIA 
 
A exposição está em 99% do PL e as 15 maiores posições representavam 85% do PL no final do mês. A 
exposição setorial do fundo está conforme a seguir: Financeiro e Outros 26,9%; Materiais Básicos 20,7%; 
Consumo Cíclico 13,5%; Petróleo, Gás e Biocombustíveis 13,3%; Bens Industriais 12,7%; Consumo Não Cíclico 
6,8%; Utilidade Pública 4,3% e Saúde 0,8%. 
 

Posicionamento Atual 
Apex Long Biased Advisory FIC FIM 
 
O fundo terminou o mês com uma exposição líquida de 58% e bruta de 162%. A exposição bruta setorial do 
fundo está conforme a seguir: Financeiro e Outros 49,9%; Consumo Cíclico 20,5%; Consumo Não Cíclico 
25,7%; Bens Industriais 22,2%; Utilidade Pública 11,9%; Petróleo, Gás e Biocombustíveis 9,7%; Materiais 
Básicos 18,2%; Saúde 1%; Tecnologia da Informação 0,3%; ETF 2,5% e Telecomunicações 0,2%. 
 

Posicionamento Atual 
Apex Long Biased Icatu Prev FIM 70 
 
O fundo terminou o mês com uma exposição líquida de 42% e bruta de 128%. A exposição bruta setorial do 
fundo está conforme a seguir: Financeiro e Outros 34,1%; IMA-B 25,3%; Consumo Cíclico 14,3%; Consumo 
Não Cíclico 18,2%; Bens Industriais 15,6%; Utilidade Pública 7%; Petróleo, Gás e Biocombustíveis 7,1%; 
Materiais Básicos 12,8%; Saúde 0,7%; Tecnologia da Informação 0,2%; Telecomunicações 0,1 e ETF 0,8%. 
 

Posicionamento Atual 
Apex Long Biased Icatu Seg Prev FIM 
 
O fundo terminou o mês com uma exposição líquida de 30% e bruta de 90%. A exposição bruta setorial do 
fundo está conforme a seguir: IMA-B 45,7%; Financeiro e Outros 24%; Consumo Cíclico 10,1%; Consumo Não 
Cíclico 12,8%; Bens Industriais 11%; Utilidade Pública 4,9%; Petróleo, Gás e Biocombustíveis 5%; Materiais 
Básicos 9%; Saúde 0,5%; Tecnologia da Informação 0,2%; Telecomunicações 0,1% e ETF 0,50%. 
 

Posicionamento Atual 
Apex Long Biased XP Seg Advisory Prev FICFIM 
 
O fundo terminou o mês com uma exposição líquida de 61% e bruta de 156%. A exposição bruta setorial do 
fundo está conforme a seguir: Financeiro e Outros 47,6%; Consumo Cíclico 20,2%; Consumo Não Cíclico 
25,8%; Bens Industriais 22,2%; Utilidade Pública 9,8%; Petróleo, Gás e Biocombustíveis 10,2%; Materiais 
Básicos 18,4%; Saúde 1,1%; Tecnologia da Informação 0,3% e Telecomunicações 0,2%. 
 

  

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/37124157000139
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/dab61957-9811-4171-b39e-c7f7ecbda712
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/52bb8fa7-2c11-487e-8c16-c35bbc6bc024
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/29732909000116
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/20814969000103
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/37124157000139


 

                                                                                                                                                                                                215 

Abril 2021 

ATHENA 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Athena Icatu Prev FIM 70 2.79% 5.39% -0.03% 12.49% 4.32% 15.2% -36.64% 97.41 

Athena Total Return II FIC FIA 3.93% 8.42% 1.76% 19.5% 8.28% 19.85% -48.27% 165.33 

Athena XP Seg Prev 100 FIE FIA 2.94% 5.56% -3.61% - - 20.16% -26.33% 6.99 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Athena Icatu Prev FIM 70 // Athena Total Return II FIC FIA // Athena XP Seg Prev 100 FIE FIA 
 
O conflito Rússia/Ucrânia tem tido um impacto nos preços das commodities, fazendo o mercado estimar 
preços mais altos ao menos no curto prazo. Com isso, commodities foi o setor com maior contribuição 
positiva, com GOAU sendo o ativo que teve a maior contribuição individual. A segunda maior contribuição 
veio do setor de Consumo/Varejo, que inclui alguns ativos que tiveram resultados acima do esperado, como 
SOMA e AREZZ. Esse setor está entre os que mais desvalorizaram ao longo dos meses anteriores, de forma 
que ainda enxergamos bastante valor nele após a valorização recente. O terceiro setor com a maior 
contribuição foi o de utilities, com ALUP e EQTL tendo contribuições semelhantes e com ambas seguindo 
entre as maiores posições da carteira. 
 

Posicionamento Atual 
Athena Icatu Prev FIM 70 // Athena Total Return II FIC FIA // Athena XP Seg Prev 100 FIE FIA 
 
Commodities atualmente é o setor no qual possuímos a maior exposição, com os ativos sendo GOAU, SUZB. 
PRIO e RECV. Nos ativos mais voltados ao mercado interno temos visto o cenário inflacionário pressionar 
margens, sendo uma das razões pelas quais preferimos as empresas líderes de rentabilidade em seus 
setores, que frequentemente ganham share nesse ambiente enquanto seus concorrentes precisam reajustar 
preços de forma mais intensa ou rápida. Também temos posições em empresas que apresentam 
oportunidades para capturar ganhos de eficiência, como a Unidas e Hapvida que tem potencial para capturar 
sinergias das consolidações recentes de seus maiores competidores. 
 

  

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/29045319000115
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/24d25e2e-01c0-4c23-9a7a-59fa5effd45e
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/35956270000155
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/29045319000115
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/24d25e2e-01c0-4c23-9a7a-59fa5effd45e
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/35956270000155
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ATLAS ONE 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Atlas One FIC FIA 5.95% 6.67% -16.44% 17.9% 4.7% 23.94% -46.56% 400.83 

Atlas One Long Bias FIC FIM 3.95% 9.3% 3.24% 22.85% - 15.61% -20.2% 65.69 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Atlas One FIC FIA 
 
O fundo teve performance de 5,95%, sendo os setores de varejo e Infraestrutura os que contribuíram 
positivamente, enquanto O&G e Saúde tiveram contribuição levemente negativa. 
Quando a nossa visão para o mercado, importante destacar brevemente dois pontos, aprofundados em 
nosso relatório de gestão, disponível em nosso site. 
Após meses de underperformance relativa, os setores ligados ao consumo doméstico reagiram 
positivamente. Ainda é cedo para afirmarmos que esta mudança marca o início de uma nova tendência, mas, 
em nossa opinião, as condições estão postas: 1) valuation corrente sugere que não há mais excessos se 
compararmos à média histórica do setor e 2) revisões de LPA têm sido positivas na margem. Junta-se a isso, 
o provável término do ciclo de aumento de juros com a última alta a ser verificada no COPOM em maio, 
levando a Taxa Selic para 12.75%. O “horror sem fim” dará lugar ao “fim horroroso”.  
No cenário de inflação alta e de juros nominais elevados é natural esperar uma contração na margem líquida 
das companhias. Contudo, o primeiro sinal de que a recuperação cíclica está começando pode ser vista na 
estabilização e crescimento da receita líquida das empresas. 
 

Atribuição de performance 

Atlas One Long Bias FIC FIM 
 
O fundo Atlas One Long Bias FIC FIM teve desempenho positivo no mês de marco de 3,95%, o que faz com 
que a performance nos últimos doze meses tenha sido de +3,2%. Em termos de contribuição, os setores de 
O&G, bens de consumo e varejo tiveram contribuição positiva sendo parcialmente compensando por uma 
performance negativa no setor imobiliário e aviação & defesa.  
Em março, o core portfolio, a principal estratégia do fundo em termos de risco, apresentou desempenho 
positivo de 4,00%. Os pares long/short contribuíram negativamente com 90bps e o book de arbitragem foi 
negativo em 10bps. No book de L/S, B3SA3 / BBDC4, MGLU3 / VIIA3 e SBSP3 / SAPR11 foram os destaques 
positivos enquanto TEND3 / MRVE3 e ENAT3 / XOP foram os destaques negativos. 
Vale destacar que fizemos uma série de análises do momento atual de bolsa e os impactos na construção do 
portfolio. Este pode ser encontrado em nosso site. 
 

Posicionamento Atual 
Atlas One FIC FIA 
 
Como falamos anteriormente nesse relatório e em relatórios anteriores, o fim do ciclo de aperto monetário 
está próximo. Juntamente a um valuation atrativo e revisões positivas nas estimativas dos setores cíclicos 
domésticos, acreditamos que a exposição nesses setores deve gerar excesso de retorno importante nos 
próximos doze meses.  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/cb7fbdd4-2684-4ecd-95eb-559861af729a
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/0a6092d2-43f4-499f-bf43-082a26121593
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/cb7fbdd4-2684-4ecd-95eb-559861af729a
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Seguimos preponderantemente comprados e com concentração de 69% nas 10 principais posições do 
portfólio, sendo as cinco maiores: Locamérica, Vamos, Grupo Soma, BTG Pactual e Itaú. 
 

Posicionamento Atual 
Atlas One Long Bias FIC FIM 
 
Iniciamos e terminamos o mês com uma exposição líquida neutra e sem exposição nos mercados 
internacionais. No entanto, ao longo do mês, fizemos uma mudança importante na alocação setorial, 
privilegiando os ativos cíclicos domésticos e reduzindo a participação nas commodities, principalmente em 
petróleo. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/0a6092d2-43f4-499f-bf43-082a26121593
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BNP PARIBAS 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

BNP Paribas Action FIC FIA 6.4% 16.17% 1.06% 24.33% 7.85% 18.25% -45.29% 218.82 

BNP Paribas Small Caps FIA 7.36% 9.69% -6.37% 26.51% 9.97% 24.46% -52.17% 436.76 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

BNP Paribas Action FIC FIA 
 
O BNP Action  apresentou performance positiva, tanto no absoluto quanto que no relativo ao benchmark. Se 
por um lado nossos ativos Valor performaram pior que o benchmark, por outro lado, alguns ativos bottom up, 
contribuíram bem para o nosso resultado ao longo do mês.  
Podemos destacar os ativos de supermercados e ativos de Utilities.  
 

Atribuição de performance 

BNP Paribas Small Caps FIA 
 
O fundo BNP Small Caps  apresentou uma forte performance no mês de março porém underperformando o 
benchmark. Com uma maior apetite de risco durante o mês, os ativos de menor liquidez fecharam o gap de 
performance contra os ativos do Ibovespa. Na performance relativa contra o benchmark os grandes 
detratores de resultado foram nossos ativos Core, que tinham performado bem em meses anteriores, em 
março acabaram ficando para trás do índice.  Por outro lado, ativos mais atrelados a commodities foram bem 
e alguns ativos mais beta também.   
 

Posicionamento Atual 
BNP Paribas Action FIC FIA 
 
Como mencionado anteriormente, estamos buscando ativos com maior exposição a geração de caixa de 
curto prazo. Múltiplos menores, somente como exemplo, nossa estimativa de Preço / Lucro do portfólio está 
ao redor de 7,5x 2022 abaixo do benchmark. 
 

Posicionamento Atual 
BNP Paribas Small Caps FIA 
 
Como mencionado anteriormente, estamos buscando ativos com maior exposição a geração de caixa de 
curto prazo. Múltiplos menores, somente como exemplo, nossa estimativa de Preço / Lucro do portfolio está 
abaixo de 10x 2022, enquanto o benchmark apresenta algo em torno de 12x. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/26b1dff9-ab5e-4667-b69d-c49e3bb81be3
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e03f922d-481a-42c2-bbf7-16f201c265d1
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/26b1dff9-ab5e-4667-b69d-c49e3bb81be3
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e03f922d-481a-42c2-bbf7-16f201c265d1
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BAHIA 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Bahia AM Long Biased FIC FIM 4.66% 6.79% -14.62% 15.51% 1.34% 17.1% -44.13% 295.71 

Bahia AM Long Biased II Advisory FIC FIM 4.62% 6.64% -15.44% 10.74% - 16.65% -30.83% 3.14 

Bahia AM Valuation FIC FIA 5.78% 10.68% -11.97% 20.77% 4.55% 20.93% -46.77% 360.83 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Bahia AM Long Biased FIC FIM // Bahia AM Long Biased II Advisory FIC FIM // Bahia AM Valuation FIC FIA 
 
As contribuições positivas ficaram concentradas em posições nos setores de Commodities e Consumo. 
Gerdau teve uma boa performance impulsionada pela alta do aço nos mercados internacionais. Em consumo, 
com a sinalização do BCB sobre um possível encerramento do ciclo de aperto monetário, as ações mais 
sensíveis à atividade e aos juros foram destaque positivo. As principais contribuições negativas ficaram por 
conta de posições no setor de Saúde. O resultado do quarto trimestre de 2021 foi abaixo do esperado para a 
maioria das empresas do setor. A margem operacional vem sendo afetada pela pressão de custos de 
materiais e um mix de procedimentos médicos com ticket mais baixo que o esperado. 
 

Posicionamento Atual 
Bahia AM Long Biased FIC FIM // Bahia AM Long Biased II Advisory FIC FIM 
 
O avanço da política monetária em direção ao território significativamente contracionista, as constantes 
pressões fiscais e a incerteza eleitoral em ambiente de atividade fraca devem manter os ativos locais 
bastante premiados. Os conflitos geopolíticos na Rússia e Ucrânia devem intensificar o reequilíbrio das 
cadeias de suprimentos globais e manter o cenário inflacionário como ponto de cautela. Contudo, 
reconhecemos que diversos ativos já se encontram com incentivo de preço adequado. Nesse contexto, o 
fundo segue com uma carteira líquida e diversificada, alocando risco privilegiando a liquidez, a robustez dos 
modelos de negócios e a capacidade de repassar inflação. As maiores posições compradas estão hoje nos 
setores de Bancos, Commodities, Consumo Discricionário e Setor Elétrico. As maiores posições vendidas 
estão no mercado internacional (S&P 500, Nasdaq e DAX). 
 

Posicionamento Atual 
Bahia AM Valuation FIC FIA 
 
O avanço da política monetária em direção ao território significativamente contracionista, as constantes 
pressões fiscais e a incerteza eleitoral em ambiente de atividade fraca devem manter os ativos locais 
bastante premiados. Os conflitos geopolíticos na Rússia e Ucrânia devem intensificar o reequilíbrio das 
cadeias de suprimentos globais e manter o cenário inflacionário como ponto de cautela. Contudo, 
reconhecemos que diversos ativos já se encontram com incentivo de preço adequado. Nesse contexto, o 
fundo segue com uma carteira líquida e diversificada, alocando risco privilegiando a liquidez, a robustez dos 
modelos de negócios e a capacidade de repassar inflação. As maiores posições compradas estão hoje nos 
setores de Bancos, Commodities, Consumo Discricionário e Setor Elétrico. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c8e41b85-bdb3-43fe-a320-f2861ed0aa2d
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/5958ec27-e9a6-4264-9d17-1239c1841b7d
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/894e3d25-c1aa-40dd-b996-967fd855690e
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c8e41b85-bdb3-43fe-a320-f2861ed0aa2d
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/5958ec27-e9a6-4264-9d17-1239c1841b7d
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/894e3d25-c1aa-40dd-b996-967fd855690e
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BRADESCO ASSET 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Bradesco Asset FIC FIA Crescimento 8.82% 11.2% 1.37% 25.32% - 21.8% -46.01% 12.59 

Bradesco FIA Sustentabilidade 
Empresarial 

6.26% 9.55% -2.93% 20.08% 4.91% 20.26% -47.36% 27.97 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Bradesco Asset FIC FIA Crescimento 
 
A estratégia Crescimento teve desempenho positivo e acima do Ibovespa em março. Contribuiu 
positivamente a seletividade nos setores de Varejo, Logística, Transportes & Infraestrutura e Utilidades 
Públicas. Os papéis que se destacaram positivamente foram Lojas Quero Quero, Eneva e Vamos. Do lado 
negativo, prejudicaram o desempenho da estratégia as alocações em Saúde, Bens de Capital & Serviços e 
Papel, Celulose & Madeira. 
 

Atribuição de performance 

Bradesco FIA Sustentabilidade Empresarial 
 
A estratégia Sustentabilidade teve desempenho positivo e acima do Ibovespa em março. Em termos relativos, 
contribuiu positivamente a seletividade nos setores de Bancos, Tecnologia, Mídia & Telecom e Utilidades 
Públicas. Os papéis que se destacaram positivamente foram Itausa, Bradesco e São Martinho. Do lado 
negativo, prejudicaram o desempenho da estratégia as alocações em Mineração & Siderurgia, Consumo e 
Saúde. 
 

Posicionamento Atual 
Bradesco Asset FIC FIA Crescimento 
 
Aumentamos a exposição em Varejo, Consumo e Mineração e Siderurgia, reduzindo em Consumo, Utilidades 
Públicas e Mineração & Siderurgia. Nossas maiores exposições estão em Varejo, Consumo e Mineração & 
Siderurgia. 
 

Posicionamento Atual 
Bradesco FIA Sustentabilidade Empresarial 
 
Aumentamos a exposição em Tecnologia, Mídia e Telecom, Varejo e Utilidades Públicas, reduzindo em Saúde, 
Consumo e Imobiliario. Nossas maiores exposições relativas estão em Tecnologia, Mídia e Telecom, Varejo e 
Utilidades Públicas. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/ebbddfdd-e35e-48a8-baa5-aa8659c87742
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e6b14e7c-b24d-491a-a4f3-2f7343ac8ef6
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/ebbddfdd-e35e-48a8-baa5-aa8659c87742
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e6b14e7c-b24d-491a-a4f3-2f7343ac8ef6
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BRASIL CAPITAL 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Brasil Capital 100 XP Seg Advisory 
FIC FIA 

7.99% 9.88% -14.11% 17.12% - 22.73% -50.61% 134.84 

Brasil Capital 30 Advisory FIC FIA 6.78% 7.48% -12.39% 21.1% - 21.36% -51.11% 841.71 

Brasil Capital 70 XP Seg Advisory 
Prev FIM 

5.9% 7.7% -7.08% 13.29% - 15.32% -36.55% 111.64 

Brasil Capital Sustentabilidade 
Advisory FIC FIA 

5.79% 6.56% -13.0% - - 20.98% -30.77% 36.89 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Brasil Capital 100 XP Seg Advisory FIC FIA // Brasil Capital 30 Advisory FIC FIA // Brasil Capital 70 XP Seg 
Advisory Prev FIM // Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIC FIA 
 
As principais contribuições negativas vieram dos setores de serviços financeiros, enquanto as positivas 
vieram dos setores de infraestrutura e utilidade pública. 
 

Posicionamento Atual 
Brasil Capital 100 XP Seg Advisory FIC FIA // Brasil Capital 30 Advisory FIC FIA // Brasil Capital 70 XP Seg 
Advisory Prev FIM // Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIC FIA 
 
Permanecemos investidos em um portfólio bastante equilibrado, com investimentos específicos em 
companhias líderes e geradoras de caixa, gestão alinhada e competente, e com boa margem de segurança. 
Historicamente, a disciplina nos investimentos e a paciência em momentos turbulentos são instrumentos 
fundamentais para bons retornos ao longo dos ciclos macroeconômicos em nosso país. Alongando o 
horizonte de investimentos,  identificamos claramente retornos potenciais muito acima da média nas nossas 
companhias, mesmo com a utilização de premissas conservadoras. 
 

  

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/34187279000186
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/b791d79a-dd06-46ce-a16e-682816504338
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/32892517000129
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/32892517000129
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/fcb31f26-a5b3-4df3-a613-39a59cd7369a
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/34187279000186
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/b791d79a-dd06-46ce-a16e-682816504338
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/32892517000129
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/32892517000129
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/fcb31f26-a5b3-4df3-a613-39a59cd7369a
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BRESSER 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Bresser Ações FIC FIA 5.05% 8.77% -8.94% 10.98% 5.22% 14.59% -37.33% 260.65 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Bresser Ações FIC FIA 
 
Em março, as maiores contribuições positivas para o Bresser Ações, ficaram equilibradas entre ações do 
setor de financeiro, mineração e empresas de consumo doméstico. 
 

Posicionamento Atual 
Bresser Ações FIC FIA 
 
Continuamos posicionados em empresas ligadas ao setor financeiro, mineração e consumo doméstico. 
Acreditamos que o valuation dessas empresas, encontra-se em um patamar atrativo com potencial de 
retorno maior do que o da renda fixa, apesar do novo patamar das taxas de juros, que ainda deve prevalecer 
por um tempo razoável.  
Para os próximos meses, é provável que o conflito bélico na Ucrânia evolua para um final. Mesmo com o fim 
dos conflitos, os preços das commodities devem manter-se elevados ainda durante algum tempo, o que 
contribui para as exportações e investimentos estrangeiros no Brasil.  Enfim, ao menos do lado externo 
temos fatores que contribuem para a economia, no lado doméstico há sempre as incertezas de um período 
de eleições, que precisam ser acompanhados. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d6d4b9b5-7a21-4db1-b4bf-3dd3a3e227f2
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d6d4b9b5-7a21-4db1-b4bf-3dd3a3e227f2
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CANVAS 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Canvas Dakar Long Bias FIC FIM 5.54% -0.06% -19.77% 5.6% -2.84% 20.32% -46.31% 9.16 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Canvas Dakar Long Bias FIC FIM 
 
O Fundo teve um rendimento positivo de +5.5% no mês de marco de 2022. 
As posições compradas contribuiram com uma performance positiva de +5.6%, com ganhos principalmente 
no setor de commodities. 
As posições vendidas contribuiram com uma perfomance negativa de -0.1% 
 

Posicionamento Atual 
Canvas Dakar Long Bias FIC FIM 
 
O Fundo possui posicoes compradas nos setores de commodities, utilities e transportes. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/72eafe22-7cec-490a-9eac-c7e5c17bdc1d
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/72eafe22-7cec-490a-9eac-c7e5c17bdc1d
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CLARITAS 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Claritas Long Bias Advisory FIC FIM 6.49% 14.68% 5.84% - - 17.41% -22.86% 3.23 

Claritas Valor Feeder FIA 7.31% 16.93% 8.32% 33.24% 13.25% 19.27% -45.72% 402.57 

Claritas XP Seg Long Bias Prev FIE I FIC 
FIM 

6.28% 14.4% 5.69% - - 17.54% -23.26% 8.82 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Claritas Long Bias Advisory FIC FIM // Claritas Valor Feeder FIA 
 
No mês, o principal destaque positivo foi nossa posição em Gerdau, que se beneficiou da expectativa do 
anúncio de novas medidas de estímulo econômico pelo governo chinês, que manteve a meta de crescimento 
em 5,5% no ano mesmo após a implementação de novos lockdowns para conter a piora da pandemia no 
país. 
Outros destaques positivos foram nossas posições voltadas para o mercado doméstico, como Vamos e 
JHSF, que se beneficiaram da queda nos juros de longo prazo. 
Por outro lado, um dos principais destaques negativos foi nossa posição em Petrobras. Com a disparada do 
preço do petróleo nos mercados internacionais, que se manteve acima dos US$100/barril durante o mês, a 
Petrobras anunciou uma nova rodada de reajustes nos preços dos combustíveis nas refinarias. A medida 
gerou insatisfação no governo e culminou na demissão de Silva e Luna da presidência da estatal, 
pressionando as ações da empresa. 
 

Atribuição de performance 

Claritas XP Seg Long Bias Prev FIE I FIC FIM 
 
No mês, o principal destaque positivo foi nossa posição em Gerdau, que se beneficiou da expectativa do 
anúncio de novas medidas de estímulo econômico pelo governo chinês, que manteve a meta de crescimento 
em 5,5% no ano mesmo após a implementação de novos lockdowns para conter a piora da pandemia no 
país. 
Outros destaques positivos foram nossas posições voltadas para o mercado doméstico, como Vamos e 
JHSF, que se beneficiaram da queda nos juros de longo prazo. 
Por outro lado, um dos principais destaques negativos foi nossa posição em Petrobras. Com a disparada do 
preço do petróleo nos mercados internacionais, que se manteve acima dos US$100/barril durante o mês, a 
Petrobras anunciou uma nova rodada de reajustes nos preços dos combustíveis nas refinarias. A medida 
gerou insatisfação no governo e culminou na demissão de Silva e Luna da presidência da estatal, 
pressionando as ações da empresa 
 

Posicionamento Atual 
Claritas Long Bias Advisory FIC FIM // Claritas XP Seg Long Bias Prev FIE I FIC FIM 
 
Long (107.27%) Short (-13.41%) Gross Exposure (120.68%) Net Exposure (94.10%) Net Adjusted (93.97%) 
Nossas principais posições são PETR4 (8.87%) VALE3 (7.72%) CPFE3 (6.92%) VAMO3 (5.33%) BPAC11 
(5.10%) 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d5899251-e4fa-480b-830d-a2a7bd763f83
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/802d0f06-1c23-4ad8-93a3-b3591b44c72d
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/36318550000109
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d5899251-e4fa-480b-830d-a2a7bd763f83
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/36318550000109
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Nossos 5 principais setores são Transporte & Logística (13.78%) Finanças - Bancos (13.07%) Construção 
(9.04%) Petróleo e Gás (8.87%) Siderurgia & Metalurgia (8.28%) 
 

Posicionamento Atual 
Claritas Valor Feeder FIA 
 
Estamos com 4,58% de caixa 
Nossas 5 principais posições são PETR4 (8.94%) VALE3 (7.42%) CPFE3 (6.84%) VAMO3 (5.38%) ITUB4 
(5.10%) 
Nossos 5 principais setores são Transporte & Logística (13.78%) Finanças - Bancos (13.06%) Petróleo e Gás 
(8.94%) Construção (8.83%) Siderurgia & Metalurgia (8.36%) 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/802d0f06-1c23-4ad8-93a3-b3591b44c72d
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CONSTELLATION 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Constellation Icatu 70 Prev FIM 3.81% 4.24% -12.34% 10.12% 4.93% 16.7% -31.13% 151.49 

Constellation Inovação FIA BDR Nível I 1.93% -8.39% -16.88% - - 26.05% -40.45% 77.8 

Constellation Institucional Advisory FIC FIA 4.89% 4.65% -20.06% 15.0% 7.18% 24.36% -44.27% 848.23 

Constellation Institucional FIC FIA 4.89% 4.65% -20.06% 15.2% 7.08% 24.32% -44.57% 752.85 

Constellation XP Seg 100 Prev FIC FIM 5.96% 6.49% -18.82% - - 24.53% -39.75% 104.54 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Constellation Icatu 70 Prev FIM 
 
O Constellation Icatu 70 Prev FIM apresentou uma performance de 3,81% vs 6,06% do Ibovespa em Março de 
2022. Os principais contribuintes do mês foram Consumo, Utilities e Tecnologia. O tema principal entre os 
detratores nos últimos meses tem sido o baixo desempenho das ações de empresas de crescimento, 
especialmente quando comparado com o setor de commodities (no qual o fundo tem uma exposição bem 
menor do que a do Ibovespa). Em tempos de incertezas globais e locais como este, o desempenho relativo 
das ações fica descorrelacionado e, no curto prazo, a carteira pode perder ou ganhar, sem que haja uma 
mudança real nos fundamentos das empresas. Embora as expectativas de crescimento econômico tenham 
diminuído recentemente, algumas de nossas ações tem sido mais impactadas por contrações de múltiplos 
do que revisões nos lucros. Estamos muito confiantes nos fundamentos dos nossos negócios e acreditamos 
que é melhor resistir a uma eventual volatilidade do que tentar acertar o timing do mercado e correr o risco de 
ficar fora de histórias de grande criação de valor. 
 

Atribuição de performance 

Constellation Inovação FIA BDR Nível I 
 
O Constellation Inovação FIA BDR Nível I apresentou uma performance de 1,93% vs 6,06% do Ibovespa em 
Março de 2022. Os principais contribuintes do mês foram Consumo, Industrial e Tecnologia. A Constellation 
tem um portfólio equilibrado e diversificado, sem alavancagem, líquido, sem concentrações excessivas e 
focado em empresas de alta qualidade. Essas empresas possuem um balanço sólido, time de gestão 
competente, barreiras de entrada e vantagens competitivas. 
 

Atribuição de performance 

Constellation Institucional Advisory FIC FIA 
 
O Constellation Institucional Advisory FIC FIA apresentou uma performance de 4,89% vs 6,06% do Ibovespa 
em Março de 2022. Os principais contribuintes do mês foram Consumo, Utilities e Tecnologia. O tema 
principal entre os detratores nos últimos meses tem sido o baixo desempenho das ações de empresas de 
crescimento, especialmente quando comparado com o setor de commodities (no qual o fundo tem uma 
exposição bem menor do que a do Ibovespa). Em tempos de incertezas globais e locais como este, o 
desempenho relativo das ações fica descorrelacionado e, no curto prazo, a carteira pode perder ou ganhar, 
sem que haja uma mudança real nos fundamentos das empresas. Embora as expectativas de crescimento 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/30178912000119
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/49476d1c-8d2c-4298-be4c-2a00d63ac50b
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/b23bc630-0fdf-497c-9e26-499f13941555
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econômico tenham diminuído recentemente, algumas de nossas ações tem sido mais impactadas por 
contrações de múltiplos do que revisões nos lucros. Estamos muito confiantes nos fundamentos dos nossos 
negócios e acreditamos que é melhor resistir a uma eventual volatilidade do que tentar acertar o timing do 
mercado e correr o risco de ficar fora de histórias de grande criação de valor. 
 

Atribuição de performance 

Constellation Institucional FIC FIA 
 
O Constellation Institucional FIC FIA apresentou uma performance de 4,89% vs 6,06% do Ibovespa em Março 
de 2022. Os principais contribuintes do mês foram Consumo, Utilities e Tecnologia. O tema principal entre os 
detratores nos últimos meses tem sido o baixo desempenho das ações de empresas de crescimento, 
especialmente quando comparado com o setor de commodities (no qual o fundo tem uma exposição bem 
menor do que a do Ibovespa). Em tempos de incertezas globais e locais como este, o desempenho relativo 
das ações fica descorrelacionado e, no curto prazo, a carteira pode perder ou ganhar, sem que haja uma 
mudança real nos fundamentos das empresas. Embora as expectativas de crescimento econômico tenham 
diminuído recentemente, algumas de nossas ações tem sido mais impactadas por contrações de múltiplos 
do que revisões nos lucros.  Estamos muito confiantes nos fundamentos dos nossos negócios e acreditamos 
que é melhor resistir a uma eventual volatilidade do que tentar acertar o timing do mercado e correr o risco de 
ficar fora de histórias de grande criação de valor. 
 

Atribuição de performance 

Constellation XP Seg 100 Prev FIC FIM 
 
O Constellation XP 100 FIC FIA apresentou uma performance de 5,96% vs 6,06% do Ibovespa em Março de 
2022. Os principais contribuintes do mês foram Consumo, Utilities e Tecnologia. O tema principal entre os 
detratores nos últimos meses tem sido o baixo desempenho das ações de empresas de crescimento, 
especialmente quando comparado com o setor de commodities (no qual o fundo tem uma exposição bem 
menor do que a do Ibovespa). Em tempos de incertezas globais e locais como este, o desempenho relativo 
das ações fica descorrelacionado e, no curto prazo, a carteira pode perder ou ganhar, sem que haja uma 
mudança real nos fundamentos das empresas. Embora as expectativas de crescimento econômico tenham 
diminuído recentemente, algumas de nossas ações tem sido mais impactadas por contrações de múltiplos 
do que revisões nos lucros. Estamos muito confiantes nos fundamentos dos nossos negócios e acreditamos 
que é melhor resistir a uma eventual volatilidade do que tentar acertar o timing do mercado e correr o risco de 
ficar fora de histórias de grande criação de valor. 
 

Posicionamento Atual 
Constellation Icatu 70 Prev FIM // Constellation Inovação FIA BDR Nível I // Constellation Institucional 
Advisory FIC FIA // Constellation Institucional FIC FIA // Constellation XP Seg 100 Prev FIC FIM 
 
A Constellation continua 100% comprada em ações e temos consciência de que apesar da volatilidade de 
curto prazo no mercado.A bolsa brasileira tem tido um desempenho abaixo do esperado, pois a inflação e o 
ruído político têm sido questões pertinentes. Na nossa experiência, em tempos de incertezas como o que 
estamos vivendo hoje, é melhor manter a calma e se ater as empresas líderes dos setores que têm 
tendências positivas de crescimento secular. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/b48dce56-eb21-4686-b164-46b6b1c4b928
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/35651477000111
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/30178912000119
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/49476d1c-8d2c-4298-be4c-2a00d63ac50b
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/b23bc630-0fdf-497c-9e26-499f13941555
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/b23bc630-0fdf-497c-9e26-499f13941555
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/b48dce56-eb21-4686-b164-46b6b1c4b928
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/35651477000111
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DAHLIA 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Dahlia 100 Advisory XP Seg Prev 
FIC FIM 

5.71% 12.96% -6.79% - - 20.62% -31.56% 234.95 

Dahlia 70 Advisory XP Seg Prev 
FIC FIM 

2.52% 2.6% -1.83% 14.12% 11.72% 7.18% -21.61% 257.86 

Dahlia Institucional Advisory FIC 
FIA 

5.55% 13.03% -6.89% 21.23% - 20.88% -43.36% 83.27 

Dahlia Total Return Advisory FIC 
FIM 

3.24% 3.84% -3.76% 15.81% - 10.12% -23.13% 1904.59 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Dahlia 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIM // Dahlia Institucional Advisory FIC FIA 
 
Apesar de o conflito na Ucrânia continuar, os ativos de risco tiveram uma boa performance no mês. No lado 
internacional, o destaque positivo ficou com as commodities, com uma maior preocupação com a oferta de 
diferentes produtos. O petróleo subiu 10%, o cobre, 6,7% e o minério de ferro, 12%. A inflação ainda alta fez 
com que os juros de 10 anos nos Estados Unidos subissem para 2,3%. Apesar disso, as bolsas tiveram um 
retorno positivo, com a bolsa americana subindo 3% e o Ibovespa, 6%. Um outro destaque positivo foi a 
queda no dólar de 8% para 4,74. Para o fundo, os setores de commodities, consumo e energia elétrica foram 
destaques positivos. 
 

Atribuição de performance 

Dahlia 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM // Dahlia Total Return Advisory FIC FIM 
 
Apesar de o conflito na Ucrânia continuar, os ativos de risco tiveram uma boa performance no mês. No lado 
internacional, o destaque positivo ficou com as commodities, com uma maior preocupação com a oferta de 
diferentes produtos. O petróleo subiu 10%, o cobre, 6,7% e o minério de ferro, 12%. A inflação ainda alta fez 
com que os juros de 10 anos nos Estados Unidos subissem para 2,3%. Apesar disso, as bolsas tiveram um 
retorno positivo, com a bolsa americana subindo 3% e o Ibovespa, 6%. Um outro destaque positivo foi a 
queda no dólar de 8% para 4,74. Para o fundo, as posições compradas em ações no Brasil e o 
posicionamento em algumas commodities foram os destaques positivos. 
 

Posicionamento Atual 
Dahlia 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIM // Dahlia Institucional Advisory FIC FIA 
 
Mantemos nosso portfolio balanceado, focado em quatro temas principais: 1) defensivos (como o setor de 
energia elétrica), 2) empresas que são líderes de mercado e com bons gestores, 3) empresas de tecnologia, e 
4) empresas com exposição à commodities. Os sinais que observamos nos mercados favorecem o 
desempenho de ativos brasileiros. O nível de preços (valuation baixo da bolsa e juros altos) historicamente 
favorecem um desempenho positivo para esses ativos. 
 

Posicionamento Atual 
Dahlia 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM // Dahlia Total Return Advisory FIC FIM 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/36327214000114
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/5768b91b-7617-4e62-8248-e4586040558a
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/31963337000128
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/b7e5ab8f-2b09-4419-8632-ecff3df2965f
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/36327214000114
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/5768b91b-7617-4e62-8248-e4586040558a
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/31963337000128
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/b7e5ab8f-2b09-4419-8632-ecff3df2965f
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Os sinais que observamos nos mercados favorecem o desempenho de ativos brasileiros. Estamos com o 
maior nível de risco no Brasil nos últimos dois anos, através de bolsa, NTNBs e até uma posição vendida no 
dólar. O nível de preços (valuation baixo da bolsa e juros altos) historicamente favorecem um desempenho 
positivo para esses ativos. 
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ENCORE 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Encore Ações Advisory FIC FIA 6.26% 7.63% -4.68% - - 21.2% -26.94% 71.27 

Encore Long Bias Advisory FIC FIM 6.07% 10.16% -3.25% - - 22.16% -28.31% 137.09 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Encore Ações Advisory FIC FIA 
 
O fundo encerrou o mês com rentabilidade 6,26% e o Ibovespa com alta de 6,06%. O fluxo estrangeiro para 
bolsa brasileira continuou forte, sustentando o Ibovespa com retorno positivo no mês, e, por isso, optamos 
por reduzir, em parte, a exposição da carteira para 90% de alocação. Os maiores contribuidores de 
performance foram HYPE3 e as posições de commodities. 
 

Atribuição de performance 

Encore Long Bias Advisory FIC FIM 
 
O fundo encerrou o mês com rentabilidade 6,06%. O fluxo estrangeiro para bolsa brasileira continuou forte, 
sustentando o Ibovespa com retorno positivo no mês, e, por isso, optamos por reduzir, em parte, a exposição 
da carteira doméstica através de hedges. Continuamos menos otimistas com o cenário internacional, com 
hedges no mercado americano, levando a exposição líquida do fundo a 90% no final do mês, mas chegando a 
70% ao longo de março. Os maiores contribuidores de performance foram HYPE3 e as posições de 
commodities. 
 

Posicionamento Atual 
Encore Ações Advisory FIC FIA // Encore Long Bias Advisory FIC FIM 
 
Com relação ao portfólio, diminuimos marginalmente exposição ao setor de commodities, principalmente em 
teses de mineração e papel e celulose, como Vale (VALE3), por conta da valorização recente da ação e por 
valuation, e Suzano (SUZB3), porém continuamos expostos em teses de petróleo, como 3R (RRRP3) e 
Petrobras (PETR4), adicionada recentemente ao portfólio após o anúncio da troca de CEO. No setor de saúde 
adcionamos Hypera (HYPE3), tese doméstica, e continuamos posicionados em Hapvida (HAPV3). 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/97bafab7-8b6c-4dd9-b004-d237bfd1cd8d
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/629d6ad7-ebee-485e-884d-1db4a5ef652b
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/97bafab7-8b6c-4dd9-b004-d237bfd1cd8d
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/629d6ad7-ebee-485e-884d-1db4a5ef652b
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EQUITAS 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Equitas Prev XP Seg FICFIA 3.15% 10.0% -17.37% - - 27.71% -42.79% 4.44 

Equitas Selection Advisory FIC FIA 3.14% 8.79% -19.93% - - 30.32% -45.6% 36.19 

Equitas Selection FIC FIA 3.14% 8.8% -19.75% 5.85% -1.42% 30.31% -50.92% 988.18 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Equitas Prev XP Seg FICFIA 
 
No mês de março, o Equitas Prev XP Seguros apresentou uma performance de +3,15%. Dessa forma, o fundo 
acumula no ano uma performance de +10,0%. Com destaques positivos para: CVC, Soma, CESP, Gerdau e 
Mater Dei. Nos níveis de preços atuais, enxergamos uma grande assimetria positiva para nossos investidores 
com foco no longo prazo. Sem termos a pretensão de adivinharmos a direção do mercado no curto prazo, 
vemos um descolamento bem grande entre fundamento e preço das ações da nossa carteira. Vemos um 
cenário bastante difícil precificado, dando margem de segurança para investimento atual. Ao longo dos 
últimos 11 anos, desde o início do Equitas Selection, em raras ocasiões vimos nosso portfólio com uma 
combinação tão favorável de empresas diferenciadas, com alto potencial de crescimento, negociadas a 
preços tão deprimidos. 
 

Atribuição de performance 

Equitas Selection Advisory FIC FIA 
 
No mês de março, o Equitas Selection Advisory apresentou uma performance de +3,15%. Dessa forma, o 
fundo acumula no ano uma performance de +8,8%. Com destaques positivos para: CVC, Soma, CESP, Gerdau 
e Mater Dei. Nos níveis de preços atuais, enxergamos uma grande assimetria positiva para nossos 
investidores com foco no longo prazo. Sem termos a pretensão de adivinharmos a direção do mercado no 
curto prazo, vemos um descolamento bem grande entre fundamento e preço das ações da nossa carteira. 
Vemos um cenário bastante difícil precificado, dando margem de segurança para investimento atual. Ao 
longo dos últimos 11 anos, desde o início do Equitas Selection, em raras ocasiões vimos nosso portfólio com 
uma combinação tão favorável de empresas diferenciadas, com alto potencial de crescimento, negociadas a 
preços tão deprimidos. 
 

Atribuição de performance 

Equitas Selection FIC FIA 
 
No mês de março, o Equitas Selection apresentou uma performance de +3,14%. Dessa forma, o fundo 
acumula no ano uma performance de +8,8%. Desde o início do fundo, a rentabilidade acumulada é de 402% 
versus 93% do Ibovespa. Com destaques positivos para: CVC, Soma, CESP, Gerdau e Mater Dei. Nos níveis de 
preços atuais, enxergamos uma grande assimetria positiva para nossos investidores com foco no longo 
prazo. Sem termos a pretensão de adivinharmos a direção do mercado no curto prazo, vemos um 
descolamento bem grande entre fundamento e preço das ações da nossa carteira. Vemos um cenário 
bastante difícil precificado, dando margem de segurança para investimento atual. Ao longo dos últimos 11 
anos, desde o início do Equitas Selection, em raras ocasiões vimos nosso portfólio com uma combinação tão 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/35364038000128
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/df328482-a121-489d-8571-5fba7925c32b
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/7c6b09c6-ce63-4e47-9c1f-a504eb4737ad
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favorável de empresas diferenciadas, com alto potencial de crescimento, negociadas a preços tão 
deprimidos. 
 

Posicionamento Atual 
Equitas Prev XP Seg FICFIA // Equitas Selection Advisory FIC FIA // Equitas Selection FIC FIA 
 
O Brasil seguiu sendo destaque nas bolsas internacionais com o EWZ valorizando 15,0% no mês e 34,7% no 
ano contra -3,4% e -7,6% do índice de mercados emergentes (EEM) e +3,6 e -5,0% do S&P500. Apesar da 
performance positiva, ainda é uma recuperação tímida comparada à underperformance dos últimos anos. 
Novamente, o fluxo marginal tem vindo do investidor estrangeiro, que ingressou com R$ 21 bilhões em março 
e R$ 64 bilhões no 1T22, recorde histórico para um trimestre (valores já corrigidos pela B3). O nível de 
valuation das ações, juntamente com o câmbio depreciado, chama a atenção do investidor estrangeiro. Com 
fluxo e termos de troca favoráveis, o Real se apreciou 8% no mês, o que ajudará na inflação do ano, podendo 
antecipar o ciclo de afrouxo monetário. 
 

  

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/35364038000128
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/df328482-a121-489d-8571-5fba7925c32b
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/7c6b09c6-ce63-4e47-9c1f-a504eb4737ad


 

                                                                                                                                                                                                233 

Abril 2021 

FAMA 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

FAMA FIC FIA 3.84% 5.0% -15.23% 17.27% 4.8% 25.89% -49.4% 198.16 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

FAMA FIC FIA 
 
O FAMA FIC apresentou alta de 3,84% no mês de março. As principais contribuições positivas no mês foram 
Lojas Renner, Totvs e Localiza enquanto as negativas foram Fleury e Hapvida. 
 

Posicionamento Atual 
FAMA FIC FIA 
 
Sem alterações relevantes na carteira, o portfólio está investido em 17 empresas e mantendo cerca de 1% em 
caixa. Seguimos investidos em empresas de alta qualidade, com vantagens competitivas claras, que 
apresentem crescimento consistente, que sejam pouco vulneráveis ao cenário macroeconômico e que 
conduzam seus negócios de forma ética e responsável. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e6a2315d-73d0-45e4-92f1-e2f3887a52b1
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e6a2315d-73d0-45e4-92f1-e2f3887a52b1
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FORPUS 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Forpus 100 Icatu Prev FICFIA 5.33% 0.66% -0.68% - - 20.83% -30.66% 37.66 

Forpus 100 XP Seg Prev FICFIA 5.32% 0.7% - - - - -30.59% 52.69 

Forpus Ações FIC FIA 11.01% 19.81% -4.04% 15.16% 20.78% 28.52% -45.85% 722.08 

Forpus Tech FIC FIA BDR Nível I 2.39% -9.84% -2.21% - - 24.2% -36.83% 18.84 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Forpus 100 Icatu Prev FICFIA 
 
O Forpus 100 Icatu Prev FIC FIA subiu 5,33% em março contra uma alta de 3,07% do IMA-B no mesmo 
período. Os destaques positivos do mês foram posições compradas  nos setores de Utilidade Pública (1,44%), 
Consumo e Varejo (0,96%) e Construção Civil (0,84%). Os destaques negativos do mês foram posições nos 
setores de Índices Não Brasil (-0,34%) e Indústria (-0,25%) 
 

Atribuição de performance 

Forpus 100 XP Seg Prev FICFIA 
 
O Forpus 100 XP PREV SEG FIC FIA subiu 5,32% em março contra uma alta de 3,07% do IMA-B no mesmo 
período. Os destaques positivos do mês foram posições compradas  nos setores de Utilidade Pública (1,44%), 
Consumo e Varejo (0,96%) e Construção Civil (0,84%). Os destaques negativos do mês foram posições 
vendidas nos setores de Índices Não Brasil (-0,34%) e Indústria (-0,25%). 
 

Atribuição de performance 

Forpus Ações FIC FIA 
 
O Forpus Ações FIC FIA subiu 11,01% em março contra uma alta de 6,06% do Ibovespa no mesmo período. 
Os destaques positivos do mês foram posições compradas nos setores de Utilidade Pública (2,54%), 
Logística (1,15%), Consumo e Varejo (1,11%) e Construção Civil (1,11%). Os destaques negativos foram 
posições nos setores de Tecnologia (-1,50%) e Industrial (-0,55%). A carteira de proteção gerou ganhos de 
3,56%, predominantemente nas opções de venda de dólar. 
 

Atribuição de performance 

Forpus Tech FIC FIA BDR Nível I 
 
O Forpus Tech FIC FIA BDR Nível I subiu 2,39% em março contra uma alta de 6,06% do Ibovespa no mesmo 
período. Os destaques positivos do mês foram posições compradas nos setores de Consumo e Varejo 
(2,40%), Construção Civil (2,25%) e Papel e Celulose (1,10%). Os destaques negativos foram posições nos 
setores de Índices Não Brasil (-1,88%) e Agrícola (-0,99%). 
 

Posicionamento Atual 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/38281397000100
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/40212923000121
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f37b4303-188f-4980-98e7-709e57284e6d
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/3c3edc6b-7d35-4d61-a0af-6dee0d66e688
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Forpus 100 Icatu Prev FICFIA // Forpus 100 XP Seg Prev FICFIA // Forpus Ações FIC FIA // Forpus Tech FIC 
FIA BDR Nível I 
 
Acreditamos que as taxas de juros reais extremamente negativas nos países desenvolvidos devam continuar 
favorecendo o fortalecimento moedas de países emergentes. Este movimento pode criar espaço para o fim 
do ciclo de aperto monetário por parte do Banco Central já na próxima reunião do Copom. 
 
O Real mais forte nos fez reduzir um pouco a exposição em empresas exportadoras de commodities e 
aumentar em empresas de utilidade pública. Na carteira de proteções aumentamos recentemente posições 
em opções de venda nas bolsas americanas, principalmente nos setores de tecnologia e financeiro. 
 

  

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/38281397000100
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/40212923000121
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f37b4303-188f-4980-98e7-709e57284e6d
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/3c3edc6b-7d35-4d61-a0af-6dee0d66e688
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/3c3edc6b-7d35-4d61-a0af-6dee0d66e688
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FRANKLIN TEMPLETON 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Franklin Valor e Liquidez 70 XP Seg 
FIM 

1.85% 4.82% 1.17% 20.71% - 9.99% -28.42% 452.14 

Franklin Valor e Liquidez FVL FIC FIA 4.17% 14.13% -2.23% 20.71% 4.19% 20.3% -46.2% 149.44 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Franklin Valor e Liquidez 70 XP Seg FIM 
 
O fundo teve retorno de 1,85% em março. Os ativos brasileiros se beneficiam do fluxo estrangeiro na compra.  
A valorização do Real no período, de 8%, teve efeito negativo no desempenho da carteira internacional a 
despeito da recuperação da bolsa nos EUA (+3,4%) .  
 

Atribuição de performance 

Franklin Valor e Liquidez FVL FIC FIA 
 
O fundo teve retorno de +4,17% no mês. Desta vez, os papéis ligados à economia doméstica foram os 
destaques. As ações do Assaí, Santos Brasil e Hypera Pharma tiveram forte valorização e subiram 21%, 18% e 
14%, respectivamente. Na ponta oposta, as ações da Petrorio, Petrobras e Hapvida apresentaram quedas no 
mês. 
 

Posicionamento Atual 
Franklin Valor e Liquidez 70 XP Seg FIM 
 
Mantivemos a exposição internacional dos ativos em 10%. Reduzimos levemente a  exposição as ações de 
commodities e aumentamos a de setores ligados à economia doméstica. Exposição líquida a bolsa local é de 
42%. 
 

Posicionamento Atual 
Franklin Valor e Liquidez FVL FIC FIA 
 
Continuamos com uma carteira balanceada com exposição a commodities e temas domésticos. 
Privilegiamos a liquidez em face da contínua atividade de resgates da indústria de fundos. No entanto, 
estamos realizando adições pontuais de ativos small cap em face dos valuations extremamente 
descontados. 
 

  

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/32319047000109
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f1e7bd09-5502-4cbc-8d44-19ca37eea8a2
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/32319047000109
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f1e7bd09-5502-4cbc-8d44-19ca37eea8a2


 

                                                                                                                                                                                                237 

Abril 2021 

FRONTIER CAPITAL 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Frontier Long Bias FIC FIA -0.33% 2.78% -2.78% - - 12.34% -18.21% 16.11 

Frontier Long Only FIC FIA 4.11% 11.1% -3.68% 24.29% 11.63% 18.12% -45.9% 13.12 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Frontier Long Bias FIC FIA 
 
Em marco, o Frontier Long Bias rendeu -0,3% acumulando no ano alta de 2,8%. Além da performance da 
carteira do Frontier Ações comentada acima, tivemos perdas na seleção de ativos da carteira de hedge 
viesada para setores domésticos, de 0,47% do PL. Além disso, tivemos perda de 0,85% com a compra de 
dólar do nosso hedge estrutural e 0,27% em puts de mercado no nosso macro discricionário. Nosso Portfolio 
Global Diversificado teve performance estável no mês. Em função da atratividade do carrego da moeda 
brasileira, reduzimos nosso hedge estrutural em compra de dólar de 15% para 5% no nível de R$5-5,10, 
trocando por posição beta equivalente de venda de ações. 
 

Atribuição de performance 

Frontier Long Only FIC FIA 
 
O Frontier Ações subiu 4,11% em março, abaixo da alta de 6,1% do Ibovespa e de 8,8% do índice de small 
caps. No ano o fundo acumula alta de 11,1% contra 14,5% do Ibovespa e 6,7% do índice de small caps. A 
performance de maio decorre em boa parte desta inversão de performance de setores domésticos em 
relação aos globais. Como destaques positivos no mês temos CVC (+33%) e SLC Agrícola (+13%). Como 
destaques negativos tivemos Petrorio (-8%), Petrobras (-3%) e Banco do Brasil (-1%). 
 

Posicionamento Atual 
Frontier Long Bias FIC FIA // Frontier Long Only FIC FIA 
 
Continuamos acreditando que o ambiente global é inflacionário e, portanto, favorável aos setores de 
commodities. Em especial com as alterações seculares no quadro geopolítico que estamos vivenciando ao 
longo desta guerra da Rússia com a Ucrânia. Em um ambiente onde o acesso às reservas internacionais de 
um país passa a depender da boa vontade da contraparte, cria-se dúvidas com relação à real segurança em 
conservar os recursos mais valiosos de um país na moeda escritural do dólar. Nesse contexto, acreditamos 
que isso não apenas estimula o uso de outras moedas globais como o yuan, mas também o próprio uso de 
ativo reais (commodities) como estoque de valor. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/703574bb-2a17-4092-bc96-ec90df7c7bbe
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e788103b-e674-486c-aaab-1cd9544388cb
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/703574bb-2a17-4092-bc96-ec90df7c7bbe
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e788103b-e674-486c-aaab-1cd9544388cb
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GTI 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

GTI Dimona Brasil FIA 4.21% 10.91% 18.17% 47.74% 20.08% 20.81% -53.95% 382.9 

GTI Nimrod FIA 4.48% 11.24% 16.86% 43.32% - 20.55% -23.77% 27.64 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

GTI Dimona Brasil FIA 
 
No mês de Março o GTI  DIMONA teve um desempenho  Positivo de + 4,21%  versus o Ibovespa que teve um 
desempenho  de + 6,06% .  Os 3 principais contribuidores de performance foram: ITUB3 + 1,10%, VALE3 + 
0,90% e SBSP3 + 0,80%. Por outro lado os 3 principais detratores de performance foram: PGMN3 - 0,60%, 
SEQL3 - 0,50% e  GGBR4 -0,30%. 
 

Atribuição de performance 

GTI Nimrod FIA 
 
No mês de Janeiro  o GTI  NIMROD teve um desempenho Positivo de + 4,48%  versus o Ibovespa que teve um 
desempenho  de + 6,06%. Os 3 principais contribuidores de performance foram: ITUB3 + 1,10%, VALE3 
+0,90%, SIMH3 + 0,80% . Por outro lado os 3 principais detratores de performance foram: SEQL3 - 0,60%, 
PGMN3 - 0,60% e  PETR4 -0,30%. 
 

Posicionamento Atual 
GTI Dimona Brasil FIA // GTI Nimrod FIA 
 
De um modo geral o Portfolio permanece sem alterações. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/a2817053-e786-4311-a7bb-5502edeae054
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e59b8039-e6d2-467b-a68b-f5d6504e48f0
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/a2817053-e786-4311-a7bb-5502edeae054
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e59b8039-e6d2-467b-a68b-f5d6504e48f0
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GENOA 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Genoa Capital Arpa Advisory FIC FIM 1.03% 4.3% - - - - -13.47% 5.87 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Genoa Capital Arpa Advisory FIC FIM 
 
As principais contribuições negativas do mês vieram das posições compradas em empresas de petróleo e na 
venda de ETFs de ações globais e em empresas de tecnologia dos EUA. Em contrapartida, houve ganhos nas 
posições compradas em utilities, bancos e materiais básicos. 
 

Posicionamento Atual 
Genoa Capital Arpa Advisory FIC FIM 
 
Voltamos a elevar nossa exposição líquida à renda variável. Seguimos comprados em ações no Brasil e com 
as estratégias de proteção em mercados globais, que tendem a sofrer mais com o processo de normalização 
das taxas de juros de países desenvolvidos. A exposição líquida à renda variável está em cerca de 70%, 
enquanto a bruta subiu para 150%. Nossa posição comprada é composta por uma alocação 
majoritariamente em empresas brasileiras nos setores de bancos, petróleo, materiais básicos, energia 
renovável e energia elétrica. Continuamos vendidos em ETFs de ações globais, em empresas de tecnologia 
nos EUA, e em empresas locais de alimentos e bebidas e consumo discricionário. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/bb4acc23-9a96-47da-99ed-ba605c3acd44
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/bb4acc23-9a96-47da-99ed-ba605c3acd44
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GIANT STEPS 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Giant Hanabi Advisory FIC FIA 6.19% 5.24% - - - - -29.42% 32.85 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Giant Hanabi Advisory FIC FIA 
 
O fundo terminou o mês de março com resultado acima do Ibovespa. Os destaques positivos ficaram para os 
setores de energia, consumo discricionário e utilidade pública.  
 

Posicionamento Atual 
Giant Hanabi Advisory FIC FIA 
 
No início de abril a carteira sofreu uma modificação de aproximadamente 45% em relação à carteira antiga. A 
carteira segue com um maior viés em consumo discricionário e industriais. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/cef7efc1-4f76-43ea-a64a-93e11423e37b
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/cef7efc1-4f76-43ea-a64a-93e11423e37b
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GRIMPER 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Grimper Meru Long Bias Advisory 
FIC FIM 

3.55% 4.12% 0.04% - - 16.9% -21.36% 100.59 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Grimper Meru Long Bias Advisory FIC FIM 
 
O mês de março foi dividido em duas partes em relação a performance do mercado acionário brasileiro. Na 
primeira quinzena tivemos uma forte desvalorização e em seguida na segunda quinzena, uma forte alta. Os 
investidores estrangeiros continuaram sendo compradores relevantes durante todo o mês. Fizemos algumas 
alterações ao longo do mês, reduzindo a exposição líquida em ações do fundo. Mantivemos nossas 
alocações setoriais em elétricas e em companhias expostas a commodities. Nossa estratégia long/short 
continua concentrada em cíclicos e ações de valor, buscando capturar o fechamento do range de valuation 
entre empresas e setores, priorizando a qualidade das companhias. As principais contribuições positivas do 
mês foram: 3R, Equatorial e John Deere. E por fim, as principais contribuições negativas do mês vieram dos 
nossos hedges.  
 

Posicionamento Atual 
Grimper Meru Long Bias Advisory FIC FIM 
 
Fizemos algumas movimentações ao longo do mês e mantivemos a exposição do fundo em ações 
semelhante a fevereiro, ou seja, na banda de baixo dos nossos limites. Diante de um cenário global de maior 
dificuldade para ativos de risco, iremos manter a exposição em renda variável reduzida diante de um primeiro 
semestre desafiador para crescimento, inflação e com política monetária restritiva em diversas geografias 
importantes, incluindo o Brasil. Seguimos priorizando companhias que possuem qualidade superior em 
relação as demais em seus setores e que tenham baixa volatilidade em seus principais indicadores 
financeiros. Em relação aos setores, mantivemos as posições em energia, utilidades básicas e materiais 
básicos. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d7b49851-0159-4053-b257-fbdb0bff65a4
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d7b49851-0159-4053-b257-fbdb0bff65a4
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GUEPARDO 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Guepardo Institucional FIC FIA 6.02% 7.06% 18.63% 44.45% 30.31% 23.48% -49.06% 795.05 

Guepardo XP Seg Prev FIC FIM 5.78% 6.18% 15.84% - - 22.51% -16.61% 105.58 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Guepardo Institucional FIC FIA // Guepardo XP Seg Prev FIC FIM 
 
O Fundo teve uma ótima performance no mês de março, em linha com o Ibovespa. As posições que mais 
contribuíram no mês foram Vulcabras (VULC3), Rumo (RAIL3) e Itaú (ITUB4). As posições que contribuíram 
negativamente foram Grupo Ultra (UGPA3) e Petrobras (PETR4). Aproveitamos para reduzir um pouco nossa 
posição em Itaú e aumentamos nossa posição em Grupo Ultra. 
No caso do Grupo Ultra, a empresa sofreu com trimestres ruins no mercado de distribuição (Ipiranga), porém 
nada que seja irreversível. Acreditamos que da mesma forma que o mercado financeiro premiava demais a 
empresa nos momentos bons, ficando muito acima do nosso valor justo, nesse momento está punindo muito 
mais, dando uma margem de segurança altíssima para nós. 
 

Posicionamento Atual 
Guepardo Institucional FIC FIA // Guepardo XP Seg Prev FIC FIM 
 
Estamos seguros das nossas alocações e acreditamos que essas empresas trarão retornos consistentes no 
longo prazo para o Fundo. Atualmente, nossas maiores posições são em empresas que atuam nos setores 
de Consumo e no Financeiro. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/3a40b5da-d3ee-4e2f-b692-0ab85e4f51e2
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/35956641000107
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/3a40b5da-d3ee-4e2f-b692-0ab85e4f51e2
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/35956641000107
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HIX 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

HIX Capital Advisory FIC FIA 2.44% -1.61% -13.57% 15.49% - 23.44% -43.88% 106.26 

HIX Icatu Prev Qualificado FIC FIM 
100 

3.83% 2.27% -10.16% 15.25% - 24.16% -43.19% 128.74 

Hix Capital Institucional FIC FIA 2.67% -1.05% -13.03% 15.51% 12.11% 23.71% -44.06% 486.86 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

HIX Capital Advisory FIC FIA 
 
Cremos que as empresas do portfólio da HIX possuem operações bem estruturadas, balanço sólido, time de 
gestão competente, barreiras de entrada e vantagens competitivas, ocasionando uma forte estrutura para o 
próximo ano. As maiores posições compradas são: Hapvida (10,90%); Eneva (8,82%) e Light (7,92%). O HIX 
Capital FIA, nesse mês, encerrou com retorno positivo de 2,43%, enquanto o Ibovespa fechou em 6,06%.  
As maiores contribuições de performance do fundo foram Eneva (ENEV) com +0,86%, Sinqia (SQIA) com 
+0,76% e Rumo (RAIL) com +0,76%. Em contrapartida o Hapvida (HAPV) contribuiu negativamente em -0,28%, 
Vittia (VITT) em -0,23% e Petro Rio (PRIO) em -0,21%. 
Seguimos otimistas, principalmente em relação às empresas do nosso portfólio, que possuem um perfil 
equilibrado, diversificado, sem alavancagem, líquido e sem concentrações excessivas, já que são empresas 
de alta qualidade. 
 

Atribuição de performance 

HIX Icatu Prev Qualificado FIC FIM 100 
 
Cremos que as empresas do portfólio da HIX possuem operações bem estruturadas, balanço sólido, time de 
gestão competente, barreiras de entrada e vantagens competitivas, ocasionando uma forte estrutura para o 
próximo ano. As maiores posições compradas são: Hapvida (11,64%); Eneva (9,70%) e Light (7,91%). O HIX 
PREV, nesse mês, encerrou com retorno positivo de 3,83%, enquanto o Ibovespa fechou em 6,06%.  
As maiores contribuições de performance do fundo foram Eneva (ENEV) com +1,07%, Sinqia (SQIA) com 
+0,98% e Rumo (RAIL) com +0,87%. Em contrapartida o Hapvida (HAPV) contribuiu negativamente em -0,32%, 
Vittia (VITT) em -0,26% e Petro Rio (PRIO) em -0,22%. 
Seguimos otimistas, principalmente em relação às empresas do nosso portfólio, que possuem um perfil 
equilibrado, diversificado, sem alavancagem, líquido e sem concentrações excessivas, já que são empresas 
de alta qualidade. 
 

Atribuição de performance 

Hix Capital Institucional FIC FIA 
 
Cremos que as empresas do portfólio da HIX possuem operações bem estruturadas, balanço sólido, time de 
gestão competente, barreiras de entrada e vantagens competitivas, ocasionando uma forte estrutura para o 
próximo ano. As maiores posições compradas são: Hapvida (10,71%); Eneva (8,65%) e Light (7,67%). O HIX 
Institucional, nesse mês, encerrou com retorno positivo de 2,67%, enquanto o Ibovespa fechou em 6,06%.  
As maiores contribuições de performance do fundo foram Eneva (ENEV) com +0,86%, Rumo (RAIL) com 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/3a8f4506-1377-4481-8ac0-3325c7139d7d
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/29800227000101
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/9b560852-d631-4aa4-b005-588f3bd51a78
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+0,76% e Sinqia (SQIA) com +0,75%. Em contrapartida o Hapvida (HAPV) contribuiu negativamente em -
0,28%, Vittia (VITT) em -0,23% e Petro Rio (PRIO) em -0,20%. 
Seguimos otimistas, principalmente em relação às empresas do nosso portfólio, que possuem um perfil 
equilibrado, diversificado, sem alavancagem, líquido e sem concentrações excessivas, já que são empresas 
de alta qualidade. 
 

Posicionamento Atual 
HIX Capital Advisory FIC FIA // HIX Icatu Prev Qualificado FIC FIM 100 // Hix Capital Institucional FIC FIA 
 
Esse mês apontou muitos riscos geopolíticos, oriundos da guerra entre Rússia e Ucrânia repercutindo 
negativamente na economia global. Nesse cenário o impacto tende a ser negativo para atividades, em 
especial nas localidades mais próximas, contudo, um novo choque inflacionário global é gerado pela 
participação russa em inúmeros mercados, como commodities. Para os próximos meses será importante 
analisar os desenvolvimentos dentro do território ucraniano e a postura dos líderes envolvidos e a 
possibilidade de novas sanções. 
O impacto desse cenário na economia brasileira trouxe alto efeito inflacionário, dada a alta nos preços de 
commodities, como combustíveis. Ainda, o aumento do diferencial de juros em cerca de 400bps nos últimos 
meses pode explicar o movimento do Real frente a esse cenário. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/3a8f4506-1377-4481-8ac0-3325c7139d7d
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/29800227000101
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/9b560852-d631-4aa4-b005-588f3bd51a78


 

                                                                                                                                                                                                245 

Abril 2021 

HELIUS 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Helius Lux Long Biased FIC FIM 1.99% 7.4% 3.28% - - 20.06% -27.79% 136.85 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Helius Lux Long Biased FIC FIM 
 
O mês de março continuou com tensões a respeito da guerra entre Ucrânia e Rússia que elevaram os 
temores sobre o equilíbrio geopolítico, causando grande volatilidades nos mercados, que foram se 
acalmando ao longo do mês. Nossa carteira obteve resultados positivos vindos de posições em Metais & 
Mineração, com destaque para Vale com alta do minério; e Instituições financeiras, principalmente com 
posição de Itaú e Itausa; e setor Imobiliário com destaque para MRV. Sabesp também contribui positivamente 
no mês devido melhores perspectivas com eleição de Tarcísio para governador de SP. Os impactos negativos 
vieram de Banco do Brasil e Petrobras, Sequoia devido aumento de preços de combustíveis e Yduqs devido 
mudança de CFO e surpresa negativa nos tickets médios.   
 

Posicionamento Atual 
Helius Lux Long Biased FIC FIM 
 
Em março vimos uma valorização do real na qual desfavorece exportadoras e ajuda no controle da inflação, 
no cenário de juros vimos o BC dando recado que tendência é uma alta de 100bps e assim terminando o ciclo 
de alta de juros. Com esse cenário macro, mudamos nosso posicionamento da carteira, reduzindo posições 
em comodities e bancos, além de aumentar posições em plays domésticos, também mantivemos nossa 
posição em Malls. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/11afbb6a-9448-4c53-9af6-b65a50c0d218
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/11afbb6a-9448-4c53-9af6-b65a50c0d218
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IP CAPITAL PARTNERS 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

IP - Participações IPG FIC FIA BDR Nível I -1.43% -7.57% -4.15% 22.51% 15.96% 18.86% -29.85% 829.56 

IP Prev Icatu IQ FICFIM -0.61% -2.21% -10.41% - - 18.68% -21.54% 33.91 

IP Prev XP Seg IQ FICFIM -0.61% -2.2% -10.29% - - 18.82% -21.63% 144.81 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

IP - Participações IPG FIC FIA BDR Nível I 
 
O fundo IP Participações IPG fechou o trimestre com uma queda acumulada no ano de 7,6% vs uma alta de 
14,5% do Ibovespa e uma queda de 4,6% do S&P. A “underperformance” relativa deste ano pode ser explicada 
principalmente por não investirmos em empresas de commodities. Seguimos confiantes em nossa estratégia 
de investir apenas em empresas que consideramos ser excepcionais, com motor de crescimento próprio e 
bem geridas. Desde que foi criado em julho de 2010, o IP Participações IPG se valoriza 316%, contra 92% do 
Ibovespa. 
 
As principais contribuições positivas foram Equatorial, Amazon, Google e Mercado Livre. Do lado negativo, 
Charter e XP foram os principais destaques.  
 

Atribuição de performance 

IP Prev Icatu IQ FICFIM // IP Prev XP Seg IQ FICFIM 
 
O fundo IP Previdência fechou o trimestre com uma queda acumulada no ano de 2,2% vs uma alta de 14,5% 
do Ibovespa e uma queda de 4,6% do S&P. A “underperformance” relativa deste ano pode ser explicada 
principalmente por não investirmos em empresas de commodities. Seguimos confiantes em nossa estratégia 
de investir apenas em empresas que consideramos ser excepcionais, com motor de crescimento próprio e 
bem geridas. 
 
As principais contribuições positivas foram Equatorial, Amazon, Google, B3 e Multiplan. Do lado negativo, 
Charter e Netflix foram os principais destaques.  
 

Posicionamento Atual 
IP - Participações IPG FIC FIA BDR Nível I // IP Prev Icatu IQ FICFIM // IP Prev XP Seg IQ FICFIM 
 
Reduzimos Google e iniciamos um investimento em Rede D’Or. Ela comprou a Sulamérica por meio de uma 
troca de ações a múltiplos que entendemos terem sido favoráveis. Acreditamos que a fusão mitigou alguns 
riscos do negócio da Rede D’O e tornou a empresa combinada melhor:  
1) Rede D’Or pode usar a Sula para aumentar a ocupação dos hospitais nas regiões onde há maior ociosidade 
de leitos. 
2) Rede D’Or pode aumentar sua presença em cidades onde a Sula tem um market share superior. 
3) Sula possui em seu balanço float relevante que melhora a estrutura de capital da Rede D’Or e abre espaço 
para mais aquisições; 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/3db5c7d0-6d09-4e31-96c2-d1577cd9d119
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/39723078000170
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/35955960000190
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/3db5c7d0-6d09-4e31-96c2-d1577cd9d119
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/39723078000170
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/35955960000190
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4) Por fim, com uma maior integração entre as duas, é possível que novos produtos (planos de saúde) sejam 
formatados com preços mais acessíveis, aumentando o mercado endereçável da Sula. 
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IBIUNA 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Ibiuna Equities 30 FIC FIA 5.48% 14.85% 6.89% 27.78% 9.44% 19.49% -49.45% 56.03 

Ibiuna Long Biased FIC FIM 3.47% 9.75% 14.49% 28.27% 12.04% 17.14% -44.59% 231.82 

SulAmérica Ibiuna Long Biased Prev 
FIM 

2.12% 4.29% 7.62% 12.89% 7.73% 5.56% -24.36% 85.19 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Ibiuna Equities 30 FIC FIA 
 
O principal destaque positivo ficou no setor financeiro com a posição em ITUB4. O setor de consumo básico 
também gerou retornos positivos, com destaque para as posições em HYPE3 e LCAM3. Por fim, o setor de 
energia apresentou retornos negativos com as posições compradas em PETR3 e PETR4. 
O cenário doméstico no Brasil continua ainda relativamente estável, com a atividade econômica mostrando 
sinais de fraqueza e índices inflacionários bastante elevados. Apesar desta relativa estabilidade, os ativos 
brasileiros tiveram uma boa performance com o Real valorizando +8% frente ao Dólar Americano, a curva de 
juros caindo por volta de 1 ponto percentual e a bolsa subindo +6,1%. No exterior, a alta generalizada dos 
preços de commodities persiste. Conforme comentamos, aparentemente o conflito entre Ucrânia e Rússia 
caminha para tornar-se um evento regional, porém de longa duração. O banimento quase completo da Rússia 
do ciclo de comércio global continua impactando os custos das matérias primas e cadeias de produção pelo 
mundo. Como consequência, os mercados voltaram a precificar altas sucessivas das taxas de juros pelo 
mundo. 
 

Atribuição de performance 

Ibiuna Long Biased FIC FIM // SulAmérica Ibiuna Long Biased Prev FIM 
 
O principal destaque positivo ficou no setor de consumo básico com a posição comprada em HYPE3. O setor 
de consumo discricionário também foi destaque positivo com a posição de ARML3. Por fim, o setor de 
energia apresentou retornos negativos com as posições compradas em PETR3 e PETR4.  
O cenário doméstico no Brasil continua ainda relativamente estável, com a atividade econômica mostrando 
sinais de fraqueza e índices inflacionários bastante elevados. Apesar desta relativa estabilidade, os ativos 
brasileiros tiveram uma boa performance com o Real valorizando +8% frente ao Dólar Americano, a curva de 
juros caindo por volta de 1 ponto percentual e a bolsa subindo +6,1%. No exterior, a alta generalizada dos 
preços de commodities persiste. Conforme comentamos, aparentemente o conflito entre Ucrânia e Rússia 
caminha para tornar-se um evento regional, porém de longa duração. O banimento quase completo da Rússia 
do ciclo de comércio global continua impactando os custos das matérias primas e cadeias de produção pelo 
mundo. Como consequência, os mercados voltaram a precificar altas sucessivas das taxas de juros pelo 
mundo. 
 

Posicionamento Atual 
Ibiuna Equities 30 FIC FIA // Ibiuna Long Biased FIC FIM // SulAmérica Ibiuna Long Biased Prev FIM 
 
No Brasil, o governo federal decidiu novamente trocar o presidente da Petrobras. Apesar de ser um direito do 
controlador, estas trocas continuadas (claramente causadas pelos aumentos de preços dos derivados de 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/30966a24-b3cc-4714-bfba-25be0b5c2673
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/fc2ad25c-fced-4512-9bfd-0f4144265a1f
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/29091970000121
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/30966a24-b3cc-4714-bfba-25be0b5c2673
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/fc2ad25c-fced-4512-9bfd-0f4144265a1f
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/29091970000121
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petróleo no mercado doméstico) apenas causam ruído e testam a governança corporativa. Esperamos a 
continuidade da política de preços da companhia, além da manutenção das estratégias de investimentos e 
financeira. Em relação aos ativos domésticos, continuamos aumentando nossas posições em Ecorodovias 
(ECOR3). Apesar da recente mudança de presidente, a empresa continua focando sua estratégia de longo 
prazo no setor de rodovias, procurando melhorar ainda mais sua alocação de capital. Hoje enxergamos a 
ação da empresa oferecendo uma atrativa taxa de retorno de 11% acima da inflação. 
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ICATU VANGUARDA 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Icatu Vanguarda Dividendos FIA 5.22% 13.28% -4.64% 12.76% 3.07% 17.46% -44.83% 1074.03 

Icatu Vanguarda Dividendos FIA Prev 4.96% 12.85% -6.23% - - 16.96% -26.85% 1.63 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Icatu Vanguarda Dividendos FIA // Icatu Vanguarda Dividendos FIA Prev 
 
O mês de março mostrou continuidade da ofensiva russa à Ucrânia com ampliação das sanções econômicas 
de diversos países à Rússia. Houve volatilidade resultante das diversas tentativas de algum cessar-fogo ao 
longo do mês, sem sucesso. As pressões inflacionárias seguem crescendo, conforme aumentam as tensões, 
e os efeitos secundários negativos já são refletidos em alguns indicadores qualitativos globais de atividade 
econômica. Com a ameaça inflacionária, o Fed manteve discurso mais duro, aumentando as apostas de altas 
de juros de 50bps. O movimento de aperto da política monetária amplia a discussão sobre os riscos de uma 
recessão. O Banco Central do Brasil, no outro sentido, trouxe em março a intenção de finalizar o ciclo de alta 
de juros em 12,75%, apesar de indicar nova alta de 100bps da Selic na próxima reunião do Copom. O 
ambiente fiscal continua arriscado, com aumento dos pleitos por reajuste ao funcionalismo público e pressão 
política sobre a Petrobras. 
 

Posicionamento Atual 
Icatu Vanguarda Dividendos FIA 
 
O fundo Icatu Vanguarda Dividendos tem como principais participações VALE3 - Vale (13,88%), ITSA4 - Itaúsa 
(9,97%), BBDC3 - Bradesco (7,04%). 
 

Posicionamento Atual 
Icatu Vanguarda Dividendos FIA Prev 
 
O fundo Icatu Vanguarda Dividendos tem como principais participações VALE3 - Vale (13,88%), ITSA4 - Itaúsa 
(9,97%), BBDC3 - Bradesco (7,03%). 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c7afa921-db4b-4e72-b929-130ee963090b
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/36617562000126
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c7afa921-db4b-4e72-b929-130ee963090b
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/36617562000126
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Abril 2021 

INDIE 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Indie 2 FIC FIA 0.74% -0.88% -23.23% 10.06% - 26.96% -50.62% 12.18 

Indie FIC FIA 0.79% -0.41% -21.97% 14.31% 6.47% 26.94% -50.63% 854.54 

Indie Icatu Prev FIM 0.69% 0.33% -14.51% 9.71% - 18.37% -37.11% 53.35 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Indie 2 FIC FIA // Indie FIC FIA // Indie Icatu Prev FIM 
 
O primeiro trimestre de 2022 encerrou-se com cenário mais desafiador do que o imaginado no começo do 
ano. O inicio da guerra entre Rússia e Ucrânia provocou um aumento nas tensões entre as principais 
economias do mundo e incerteza sobre duração e impacto do conflito. Além disso, no mês de março houve 
inversão na curva de juros nos EUA, que pode ser interpretada como receio de uma recessão na economia 
americana. Os riscos de uma inflação global mais alta e política monetária mais apertada resultaram em 
mais um mês de volatilidade grande nos mercados. 
Localmente, o Ibovespa teve performance positiva de 6.1% em março, acumulando retorno de 14.5% no ano. 
Entretanto, a boa performance do índice foi puxada por empresas relacionadas a commodities e grandes 
bancos, devido a alta exposição do índice em tais companhias e pela preferência desses ativos por 
investidores estrangeiros.  
No mês de março, o Indie FIC FIA teve retorno de 0.8% acumulando queda de -0.4% no ano.  As principais 
contribuições positivas do fundo no ano são BTG Pactual Hapvida e Petrorio. Enquanto as posições em 
Tenda e Kora são os maiores detratores do fundo.  
 

Posicionamento Atual 
Indie 2 FIC FIA // Indie FIC FIA // Indie Icatu Prev FIM 
 
Acreditamos que parte relevante da nossa carteira teve performance negativa nos preços das ações mais 
relacionados a aspectos técnicos de fluxo de resgate e aumento do juros na economia brasileira (que parece 
estar próximo ao fim dado que o Brasil antecipou o movimento de aumento de juros das demais economias 
do mundo) do que a performance operacional das companhias em si.  
Após os ajustes realizados no primeiro trimestre do ano, acreditamos estarmos com uma carteira mais 
ajustada ao momento econômico e que os preços das ações irão convergir para a performance das 
empresas, visualizando um retorno satisfatório com melhor margem de segurança. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e67beebe-4338-478a-8264-a6df07a9261b
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/5547a4c7-264f-49b4-a770-7792106ce465
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/29732967000140
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e67beebe-4338-478a-8264-a6df07a9261b
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/5547a4c7-264f-49b4-a770-7792106ce465
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/29732967000140
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Abril 2021 

ITAVERÁ 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Itaverá Long Biased FIC FIA 6.14% 10.28% -3.69% 20.58% 13.76% 22.33% -38.83% 200.02 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Itaverá Long Biased FIC FIA 
 
No mês de março, o fundo Itaverá Long Biased FIC FIA rendeu 6,14%, enquanto o benchmark IPCA + IMA-B5+ 
e o índice Ibovespa renderam 1,73% e 6,06%, respectivamente. A maior contribuição positiva no mês foi do 
Book Long (+4,21%), com destaque para Lojas Quero-Quero (LJQQ3). O resultado positivo do Book Caixa 
(+1,21%) é explicado por operações com derivativos, com finalidade de hedge para a carteira. A exposição 
líquida do fundo aumentou para 77,3% do patrimônio sob gestão, enquanto a exposição bruta diminuiu para 
101,7%. A posição em caixa no fechamento do mês foi de 22,7% do PL. 
 

Posicionamento Atual 
Itaverá Long Biased FIC FIA 
 
O fundo terminou o mês alocado principalmente em empresas dos setores Varejo (35,7%), Bancos (13,8%) e 
Consumo (7,7%), com um total de 21 empresas na composição do Book Long. As 5 maiores posições do 
fundo totalizaram 35,8%, enquanto a soma das 10 maiores posições concentrou 51,2% do patrimônio. As 
empresas que compõem o Book Long do fundo apresentam uma taxa interna de retorno (TIR) nominal média 
esperada de 23,0% ao ano. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c6d67f4f-7da3-4184-be3d-208f8b0ba487
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c6d67f4f-7da3-4184-be3d-208f8b0ba487
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Abril 2021 

KADIMA 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Kadima Long Bias FIM 6.57% 3.34% 11.77% 27.89% - 13.54% -35.23% 46.04 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Kadima Long Bias FIM 
 
O Kadima Long Bias FIM é um fundo long bias que possui uma exposição líquida em bolsa que oscila entre 
30% e 100% do seu patrimônio. O modelo de fatores na sua versão long-bias é o principal responsável por 
gerar esta alocação. Adicionalmente, estão também presentes no fundo os modelos seguidores de tendência 
de longo prazo aplicados nos mercados de câmbio e juros, de maneira a melhorar o sharpe do fundo e 
protegê-lo durantes as grandes crises.  
 
A maior contribuição para a boa performance do fundo no mês de março veio do modelo de fatores na sua 
versão long-biased aplicado no mercado acionário brasileiro. Adicionalmente, os modelos seguidores de 
tendência de longo prazo aplicados nos juros, beneficiando-se do significativo movimento de queda das taxas 
locais, e também no dólar, aproveitando-se do movimento de desvalorização desta moeda, contribuíram 
positivamente para o desempenho do fundo. Por fim, o modelo de alocações sistemática entre diferentes 
classes de ativos foi outro destaque positivo no período. 
 

Posicionamento Atual 
Kadima Long Bias FIM 
 
Seguimos confiantes na capacidade do fundo gerar bons resultados através da combinação entre uma 
exposição a fatores de risco e aos modelos de trend-following, beneficiando os investidores no longo prazo 
através da geração de alfa. O fundo encerrou o mês com exposição net comprada em bolsa brasileira de 
aproximadamente 63% e de aproximadamente 7% comprada em bolsa norte-americana (com hedge 
cambial). 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/7ae66742-96d9-40af-9b21-a222e2fddedc
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/7ae66742-96d9-40af-9b21-a222e2fddedc
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Abril 2021 

KAPITALO 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Kapitalo Tarkus Advisory FIC FIA 3.82% 3.86% 1.97% - - 19.38% -19.11% 236.38 

Kapitalo Tarkus FIC FIA 3.83% 3.86% 1.79% 29.85% 6.87% 19.35% -52.03% 294.7 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Kapitalo Tarkus Advisory FIC FIA // Kapitalo Tarkus FIC FIA 
 
O balanço de riscos tornou-se ainda mais desfavorável em relação à inflação global, que se mantém em 
patamares elevados e exige que os principais bancos centrais atuem para frear a aceleração de preços. 
Nos EUA, O FOMC iniciou o ciclo de alta de juros com uma elevação de 25bps, conforme o esperado. Mas 
também sinalizou a possibilidade de aumento do ritmo de altas e o início próximo da redução de seu balanço. 
Na Europa, apesar das incertezas com a guerra, o ECB anunciou que esta adiantando o tapering e o fim das 
compras para o 3T. 
Na China, a meta de crescimento de 5,5% até o final de 2022 parece mais distante. Com o objetivo de mitigar 
o impacto dos lockdowns, as autoridades desenharam pacotes de isenções fiscais aos serviços mais 
afetados 
No Brasil, os juros reais elevados devem impactar a atividade. A combinação de inflação pior com mercado 
de trabalho aquecido exige uma política monetária mais restritiva, ainda que o BCB tenha sinalizado o final do 
ciclo de alta está próximo 
  
Contribuíram positivamente para o desempenho relativo do fundo as posições nos setores de mineração e 
siderurgia, óleo e gás e consumo e negativamente transporte e logística, serviços financeiros e bancos. 
 

Posicionamento Atual 
Kapitalo Tarkus Advisory FIC FIA // Kapitalo Tarkus FIC FIA 
 
Mantivemos o foco nos casos em que possuímos maior convicção e empresas que apresentam resiliência de 
resultados. Estamos acima do peso do Ibovespa em petróleo e gás, saúde, papel e celulose, transporte e 
logística e mineração e siderurgia; estamos abaixo do peso em bancos, tecnologia, educação, construção, 
utilities, serviços financeiros e bens de capital. Exposição líquida: 97% do PL, comprado em 127% e vendido 
em 30%. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/0ba11f50-bfff-4ad7-b344-e94ce3f260d2
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d332825f-fcf9-474c-9f21-1bfcb3223ebd
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/0ba11f50-bfff-4ad7-b344-e94ce3f260d2
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d332825f-fcf9-474c-9f21-1bfcb3223ebd
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Abril 2021 

LIS CAPITAL 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

LIS Value FIA 3.34% -0.88% 
-

4.15% 
14.48% 21.95% 20.02% -30.21% 279.44 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

LIS Value FIA 
 
Apesar do mês de Março ter iniciado em queda, muito por consequência do conflito na Ucrânia, a segunda 
metade do mês ficou marcada por uma recuperação nas ações, com o foco do mercado mais voltado para 
as sinalizações de política monetária dos bancos centrais pelo mundo, e com o BC indicando o fim das altas 
de juros no Brasil. Para a nossa carteira, o resultado positivo veio de ações dos seguintes setores: logística, 
financeiro, exploração de imóveis e varejo. 
 

Posicionamento Atual 
LIS Value FIA 
 
O portfólio segue em parte posicionado em empresas que se beneficiam da reabertura econômica e ainda 
repassam inflação, outra preocupação global no momento.  Além disso, se o movimento de fechamento da 
curva de juros que vimos recentemente persistir, nossa carteira seria muito beneficiada devido à grande 
concentração em empresas domésticas que estão muito descontadas. A convicção de que estamos 
investindo em empresas com potencial de atravessar a crise com solidez nos dá tranquilidade para seguir 
analisando possíveis novas oportunidades. Atualmente o fundo tem uma exposição de 95% em ações e o 
restante majoritariamente em caixa. Além disso, seguindo a estratégia que faz parte da nossa política de 
hedge constante, o fundo segue com mais de 100% do notional protegido com opções de IBOV e S&P. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/783c434e-c9c3-406f-abcf-c68524351908
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/783c434e-c9c3-406f-abcf-c68524351908
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Abril 2021 

LEBLON 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Leblon 100 Icatu Prev FIM 8.69% 10.46% -14.03% 12.62% - 22.29% -36.56% 33.95 

Leblon 100 XP Seg Prev FIM 8.75% 10.54% -13.82% 14.02% - 22.27% -50.55% 39.3 

Leblon 70 XP Seg Prev FICFIM 6.53% 8.08% -6.93% 11.59% - 15.27% -35.23% 86.52 

Leblon Ações FIC FIA 7.25% 4.31% -18.98% 11.67% -0.13% 21.12% -50.15% 227.37 

Leblon Ações II Institucional FIC 
FIA 

8.85% 10.81% -13.57% 15.57% 2.51% 22.75% -50.37% 692.44 

Leblon Icatu Previdência FIM 4.02% 3.57% -6.96% 8.09% 3.49% 10.94% -28.88% 557.12 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Leblon 100 Icatu Prev FIM 
 
Em março, o fundo teve um retorno de 8,7% contra 6,1% do Ibovespa.  
As principais contribuições positivas foram Hypera (+1,1 p.p), Mills (+1,1 p.p) e Santos Brasil (+0,9 p.p). Os 
detratores foram OceanPact (-0,5 p.p), Proteções (-0,2 p.p) e SulAmérica (-0,1 p.p.). 
Desde o início, em março de 2020, o fundo acumula retorno de 19,0%. 
 

Atribuição de performance 

Leblon 100 XP Seg Prev FIM 
 
Em março, o fundo teve um retorno de 8,7% contra 6,1% do Ibovespa.  
As principais contribuições positivas foram Hypera (+1,1 p.p), Mills (+1,1 p.p) e Santos Brasil (+0,9 p.p). Os 
detratores foram OceanPact (-0,5 p.p), Proteções (-0,2 p.p) e SulAmérica (-0,1 p.p.). 
Desde o início, em dezembro de 2019, o fundo acumula retorno de -22,0%. 
 

Atribuição de performance 

Leblon 70 XP Seg Prev FICFIM 
 
Em março, o fundo teve um retorno de 6,5% contra 6,1% do Ibovespa.  
As principais contribuições positivas foram Hypera (+0,8 p.p), Mills (+0,8 p.p) e Santos Brasil (+0,6 p.p). Os 
detratores foram OceanPact (-0,4 p.p.) e Proteções (-0,1 p.p). 
Desde o início, em julho de 2019, o fundo acumula retorno de 6,4%. 
 

Atribuição de performance 

Leblon Ações FIC FIA 
 
Em março, o fundo teve um retorno de 7,2% contra 6,1% do Ibovespa.  
As principais contribuições positivas foram Hypera (+1,0 p.p), Mills (+1,0 p.p) e Santos Brasil (+0,8 p.p). Os 
detratores foram OceanPact (-0,5 p.p), Uber (-0,4 p.p) e Proteções (-0,2 p.p). 
Desde o início, em setembro de 2008, o fundo acumula retorno de 350,4%, o que equivale a um retorno 
anualizado de 11,8% (Ibov 6,8%). 
 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/35314803000103
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/34462068000104
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/27793095000102
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/41441613-0d42-4a50-9af9-8d92c1fc4375


 

                                                                                                                                                                                                257 

Abril 2021 

Atribuição de performance 

Leblon Ações II Institucional FIC FIA 
 
Em março, o fundo teve um retorno de 8,9% contra 6,1% do Ibovespa.  
As principais contribuições positivas foram Hypera (+1,1 p.p), Mills (+1,1 p.p) e Santos Brasil (+0,9 p.p). Os 
detratores foram OceanPact (-0,5 p.p), Proteções (-0,2 p.p) e SulAmérica (-0,1 p.p.). 
Desde o início, em março de 2017, o fundo acumula retorno de 78,5%, o que equivale a um retorno anualizado 
de 12,3%. 
 

Atribuição de performance 

Leblon Icatu Previdência FIM 
 
Em março, o fundo teve um retorno de 4,0% contra 6,1% do Ibovespa.  
As principais contribuições positivas foram Hypera (+0,5 p.p), Mills (+0,5 p.p) e Santos Brasil (+0,4 p.p). Os 
detratores foram OceanPact (-0,2 p.p.), Uber (-0,2 p.p) e Proteções (-0,1 p.p). 
Desde o início, em dezembro de 2009, o fundo acumula retorno de 152,0%, o que equivale a um retorno 
anualizado de 7,8% (Ibov 4,7%).  
 

Posicionamento Atual 
Leblon 100 Icatu Prev FIM // Leblon 100 XP Seg Prev FIM // Leblon 70 XP Seg Prev FICFIM // Leblon Ações 
FIC FIA // Leblon Ações II Institucional FIC FIA // Leblon Icatu Previdência FIM 
 
No 2ºS 2021, iniciou-se um processo de forte deterioração de expectativas que levou a expressiva alta nas 
taxas de juros de longo prazo. Como referência, os DIs 2030 variaram de 9% a.a. no início do semestre à um 
pico de 12,5%a.a. no 4ºT 2021. Essa deterioração afetou o preço das ações brasileiras, mais notadamente às 
de menor liquidez (small e mid caps). Nos últimos 12m, enquanto o Ibov subiu 3,4% o índice de small caiu 
9,8%. Este comportamento impactou negativamente a cota dos nossos fundos na medida em que 
aproximadamente 30% do portfólio encontrava-se investido nessas companhias. Ao longo da história da 
Leblon, a parcela dos nossos fundos investida em small caps tem contribuído de maneira significativa para 
nossa performance de longo prazo. Importante ressaltar que a queda dessas ações não se justifica pela 
evolução dos fundamentos destas empresas, que em sua grande maioria, tem apresentado resultados 
recordes e evoluções muito satisfatórias.  
Com relação à nossa maior atribuição positiva, a Hypera contribuiu ao longo do mês após uma divulgação de 
resultado do 4T21 e guidance para 2022 muito positivo. Adicionalmente foi concluído a aquisição do portfólio 
da Sanofi e determinado pela CMED o reajuste anual dos preços dos medicamentos em expressivos +11%. O 
crescimento recente do mercado Pharma tem sido favorável e resiliente e a empresa tem uma série de 
lançamentos por vir esse ano. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/5cab208d-a66a-452e-8dcc-43d56b35a62a
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/11098129000109
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/35314803000103
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/34462068000104
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/27793095000102
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/41441613-0d42-4a50-9af9-8d92c1fc4375
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/41441613-0d42-4a50-9af9-8d92c1fc4375
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/5cab208d-a66a-452e-8dcc-43d56b35a62a
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/11098129000109
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Abril 2021 

LOGOS 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Logos Long Biased II FIC FIA 4.16% 9.62% -6.96% 29.26% - 26.57% -45.14% 132.79 

Logos Total Return FIC FIM 2.98% 18.39% 2.32% 37.75% 8.06% 51.28% -66.28% 194.41 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Logos Long Biased II FIC FIA 
 
O fundo LOGOS LONG BIASED obteve uma performance de +4,2% no mês de março, um resultado 
satisfatório que teve como principais vetores os setores de saneamento, varejo alimentar e Commodities. Em 
Varejo Alimentar, os principais contribuintes para a boa performance foram as ações Assaí (ASAI3) e Grupo 
Mateus (GMAT3). De maneira geral para o setor, após resultados desanimadores das empresas no 4Q21 e o 
consequentemente maior ceticismo do mercado, o mês de março marcou a volta gradual do ânimo com 
vendas, apresentando melhora sequencial. Para Commodities, o setor foi positivamente impactado pelo 
aumento nos preços do minério de ferro na China, do aço e celulose. Vale mencionar a contribuição de 
Gerdau, que, além de contar com as unidades de negócio de siderurgia e mineração, tem boa exposição ao 
mercado americano. Em saneamento, um grande destaque do mês foi Sabesp, ativo que temos no portifólio 
há muito tempo e recorrentemente alertamos para o potencial dele, negociando com desconto excessivo e 
uma excelente assimetria na eventual privatização, que por sinal votou a ser tema na pré-campanha eleitoral 
dos candidatos ao governo do estado de São Paulo.   
 

Atribuição de performance 

Logos Total Return FIC FIM 
 
É importante relembrar de que o fundo Total Return possui a mesma carteira do fundo Long Biased 
(analisada acima), mas pode utilizar de outros mercados, como juros, moedas e commodities, tanto de forma 
direcional, quanto hedge das posições de ações e, por isso, é considerado um fundo mais arrojado. O fundo 
LOGOS TOTAL RETURN teve um resultado positivo de +3,0% no mês de março. Seu desempenho 
ligeiramente inferior ao do fundo LOGOS LONG BIASED se deve à posição comprada em juros locais como 
hedge da carteira, que acabou sendo detrator para o fundo. 
 

Posicionamento Atual 
Logos Long Biased II FIC FIA 
 
O que observamos em março tende a ser o foco das atenções para abril: i) alta na curva de juros globais; ii) 
conflito Rússia/Ucrânia e iii) eleições domésticas. Apesar de todo este processo ainda estar sendo digerido 
pelo mercado, acreditamos que pode ser positivo para países emergentes, sobretudo o Brasil. Entendemos 
que os juros no Brasil tendem a se manter elevados por conta da alta inflação, e a atividade, mesmo que 
surpreenda de forma positiva neste semestre, ainda será muito limitada no 2s22, em que o efeito da política 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/5074aa91-c893-4d2b-9f1d-08a5d36b2cd7
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c363547e-36b8-427c-a732-e144b615a33f
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/5074aa91-c893-4d2b-9f1d-08a5d36b2cd7
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monetária deverá acontecer de forma mais intensa. Dessa forma, teremos uma carteira mais concentrada 
em ações ligadas à commodities, e seremos cautelosos com empresas domésticas, dando preferência a 
empresas que possuem pricing power e/ou algum trigger de médio prazo. 
 

Posicionamento Atual 
Logos Total Return FIC FIM 
 
Além do cenário mencionado no “Posicionamento Atual” do fundo LOGOS LONG BIASED, o fundo LOGOS 
TOTAL RETURN tem em seu portifólio uma posição adicional de ações e, em contra partida, uma proteção 
tomada no juros local. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c363547e-36b8-427c-a732-e144b615a33f
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MOS CAPITAL 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

MOS FIA 4.59% 5.34% -7.51% 9.37% 4.99% 23.09% -36.09% 232.71 

MOS Institucional FIA 4.48% 5.12% - - - - -24.1% 8.17 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

MOS FIA 
 
Em função do conflito na Ucrânia, que gerou aumento no preço das commodities e forte entrada de capital 
estrangeiro, e da sinalização do Bacen de que o ciclo de alta da Selic está terminando, o Ibovespa subiu 6,0% 
em março de 2022. A cota do MOS FIA obteve um retorno de +4,6% - destaque positivo para os setores 
industrial (+1,6%), de utilities (+1,6%) e de consumo básico (+1,6%). Já as principais perdas vieram do setor de 
consumo discricionário (-0,2%) e de energia (-0,2%). Aproveitamos o momento de instabilidade para 
diminuirmos nossa exposição em empresas do setor financeiro e de utilities e aumentarmos em empresas 
dos setores de consumo discricionário, consumo básico, educação e industrial. 
 

Atribuição de performance 

MOS Institucional FIA 
 
Em função do conflito na Ucrânia, que gerou aumento no preço das commodities e forte entrada de capital 
estrangeiro, e da sinalização do Bacen de que o ciclo de alta da Selic está terminando, o Ibovespa subiu 6,0% 
em março de 2022. A cota do MOS Institucional FIA obteve um retorno de +4,6% - destaque positivo para os 
setores industrial (+1,6%), de utilities (+1,6%) e de consumo básico (+1,6%). Já as principais perdas vieram do 
setor de consumo discricionário (-0,2%) e de energia (-0,2%). Aproveitamos o momento de instabilidade para 
diminuirmos nossa exposição em empresas do setor financeiro e de utilities e aumentarmos em empresas 
dos setores de consumo discricionário, consumo básico, educação e industrial. 
 

Posicionamento Atual 
MOS FIA // MOS Institucional FIA 
 
O cenário de incertezas criou oportunidades de realocação dentre nossas empresas, as quais já conhecemos 
muito bem e acreditamos serem sólidas geradoras de valor no longo prazo. Em março/22, o fundo estava 
com uma exposição comprada de 99% em ações e as maiores posições eram: Guararapes/Riachuelo, Eneva 
e B3, que correspondiam somadas a mais de 1/4 do portfólio. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/35865ad6-b108-4faa-86c7-3142394624de
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/57ae0a33-4d86-46fc-be8d-d9c8de9b085e
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/35865ad6-b108-4faa-86c7-3142394624de
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/57ae0a33-4d86-46fc-be8d-d9c8de9b085e
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MERAKI CAPITAL 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Meraki Long Biased FIC FIM 3.52% 8.64% -0.44% - - 16.15% -23.88% 664.01 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Meraki Long Biased FIC FIM 
 
No mês de março o fundo Meraki Long Biased subiu 3,52% . Ao longo do mês, à medida que fomos ganhando 
mais clareza quanto aos temas macroeconômicos, como comportamento das curvas de juros, inflação e 
conflito entre Rússia e Ucrânia, aumentamos a posição net comprada do fundo. Por fim, no livro de ações, 
estão entre os destaques que contribuíram positivamente para carteira, nossas posições em BBDC4, VALE3  
e ITUB4, enquanto do lado negativo, ficaram, PETR4, BPAC11 e VIVA3.  
 

Posicionamento Atual 
Meraki Long Biased FIC FIM 
 
Ao longo do último mês, o tema principal no cenário internacional foi o conflito entre Rússia e Ucrânia e seus 
impactos econômicos. Acreditamos que a principal preocupação é em relação ao efeito inflacionário advindo 
do choque de commodities. No cenário doméstico, também vemos uma inflação mais pressionada. No 
entanto, o BC foi explícito que deseja terminar o ciclo de alta de juros. Ao nos aproximarmos do fim deste 
ciclo, enxergamos boas oportunidades no setor de consumo e algumas small caps, que estão com um 
valuation ainda atrativo e podem voltar a ganhar momento – principais adições da carteira no mês. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/869e3264-39e7-47a7-b8f3-f482123e184e
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/869e3264-39e7-47a7-b8f3-f482123e184e
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MILES CAPITAL 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Miles Acer Long Bias Advisory FIC FIM 1.99% 8.4% -8.15% 15.39% 5.17% 16.53% -31.59% 94.53 

Miles Virtus Advisory FIC FIA 4.01% 12.45% -1.41% 17.56% - 18.19% -38.96% 41.29 

Miles Virtus Advisory XP Seg Prev FIC 
FIA 

4.25% 10.46% -2.53% 15.67% - 16.99% -39.27% 9.59 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Miles Acer Long Bias Advisory FIC FIM 
 
Os mercados globais permaneceram voláteis em março devido ao conflito entre Rússia e Ucrânia, que gera 
uma inflação global atrelada às commodities e, à primeira alta de juros pelo FED, que concretizou a política 
mais hawkish adotada. No Brasil, o real apresentou grande valorização com o alto fluxo de capital 
estrangeiro, motivado pela conjuntura externa e pelas altas taxas de juros, intensificadas com o novo 
aumento da Selic pelo Banco Central. 
Tendo em vista esse cenário, a Miles Capital desempenhou uma gestão muito ativa e tática em todos os seus 
fundos. Como resultado, o Miles Acer teve as atribuições positivas voltadas para os segmentos de Utilities 
(SBSP3, CPFE3), Óleo e Gás, Mineração (VALE3), Consumo/Varejo (HYPE3, ASAI3, SMFT3) e Bens Industriais 
(WEGE3). Ademais, outros papéis com atribuição positiva foram ITUB4 e TOTS3. Em contrapartida, as 
atribuições negativas foram destinadas aos segmentos de Transporte (LREN3, SEQL3), HB & Properties, 
Tecnologia (NVDA), Saúde e Educação. Os papéis PETR4, GMAT3, MGLU3, TSLA, PRIO3 e BBAS3 também 
apresentaram uma baixa performance.  
 

Atribuição de performance 

Miles Virtus Advisory FIC FIA 
 
Os mercados globais permaneceram voláteis em março devido ao conflito entre Rússia e Ucrânia, que gera 
uma inflação global atrelada às commodities e, à primeira alta de juros pelo FED, que concretizou a política 
mais hawkish adotada. No Brasil, o real apresentou grande valorização com o alto fluxo de capital 
estrangeiro, motivado pela conjuntura externa e pelas altas taxas de juros, intensificadas com o novo 
aumento da Selic pelo Banco Central. 
Tendo em vista esse cenário, a Miles Capital desempenhou uma gestão muito ativa e tática em todos os seus 
fundos. O fundo Miles Virtus, por sua vez, apresentou como destaques positivos os setores de Utilities 
(SBSP3, ELET6, CPFE3), Óleo e Gás, Mineração (VALE3, CBAV3), Consumo/Varejo (HYPE3, ASAI3) e 
Tecnologia (TOTS3). Também, destacaram-se os papéis ITUB4 e WEGE3. Por outro lado, as atribuições 
negativas se concentraram nos setores de Transporte (SEQL3), HB & Properties (MRVE3, JHSF3), Serviços 
Financeiros, Saúde e Papel & Celulose. MELI, GMAT3, PRIO3, PETR4, BBAS3 e VBBR3 foram papéis 
detratores.  
 

Atribuição de performance 

Miles Virtus Advisory XP Seg Prev FIC FIA 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/83925f1d-03b6-4d36-aa00-f71b8a5b9559
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c8562f25-67de-44b8-8aba-60832a41cce6
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/34475121000101
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Os mercados globais permaneceram voláteis em março devido ao conflito entre Rússia e Ucrânia, que gera 
uma inflação global atrelada às commodities e, à primeira alta de juros pelo FED, que concretizou a política 
mais hawkish adotada. No Brasil, o real apresentou grande valorização com o alto fluxo de capital 
estrangeiro, motivado pela conjuntura externa e pelas altas taxas de juros, intensificadas com o novo 
aumento da Selic pelo Banco Central. 
Tendo em vista esse cenário, a Miles Capital desempenhou uma gestão muito ativa e tática em todos os seus 
fundos. Em relação ao Miles Virtus PREV, as maiores performances foram destinadas aos setores de Utilities 
(SBSP3, CPFE3, ELET6), Consumo/Varejo (HYPE3, ASAI3), Mineração (VALE3), Tecnologia (TOTS3) e Bens 
Industriais (INTB3, WEGE3). ITUB4 também se destacou. Contudo, os setores com menores atribuições são 
Óleo e Gás (PETR4, PRIO3), Serviços Financeiros, HB & Properties (MRVE3, JHSF3), Saúde e Papel & Celulose 
(SUZB3). Somado a isso, têm-se os papéis SEQL3, GMAT3, BBAS3 e VBBR3 com baixa performance. 
 

Posicionamento Atual 
Miles Acer Long Bias Advisory FIC FIM 
 
As principais posições com base no fechamento do mês são INTB3, PETR4, ELET6, SBSP3 e VALE3. 
 

Posicionamento Atual 
Miles Virtus Advisory FIC FIA 
 
As principais posições com base no fechamento do mês são INTB3, PETR4, VALE3, SBSP3 e TOTS3. 
 

Posicionamento Atual 
Miles Virtus Advisory XP Seg Prev FIC FIA 
 
As principais posições no fechamento do mês são INTB3, PETR4, SBSP3, VALE3 e TOTS3. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/83925f1d-03b6-4d36-aa00-f71b8a5b9559
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c8562f25-67de-44b8-8aba-60832a41cce6
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/34475121000101
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MOAT 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Moat Capital Advisory FIC FIA 7.36% 7.88% -7.5% 27.68% - 23.95% -29.11% 615.43 

Moat Capital FIC FIA 7.36% 7.88% -7.47% 27.7% 7.9% 23.94% -52.41% 1177.83 

Moat Capital Long Bias Advisory FIC 
FIM 

2.31% 5.51% 7.49% 36.42% 14.65% 13.28% -44.0% 59.35 

Moat Prev XP Seg FICFIA 7.18% 8.08% -8.24% - - 23.64% -29.57% 17.66 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Moat Capital Advisory FIC FIA // Moat Capital FIC FIA // Moat Prev XP Seg FICFIA 
 
Reduzimos marginalmente a exposição em alguns ativos ligados a temas domésticos com menor resiliência 
de geração de caixa e aumentamos marginalmente a concentração nas 10 maiores posições. Os destaques 
positivos foram 3R, Hypera e BRFoods, já os negativos foram Gol, Lojas Rener e Multilaser. 
As 3 maiores posições no encerramento do mês eram: BRF, Banco do Brasil e Americanas. Setorialmente, as 
maiores exposições são: utilidades pública, financeiro e petróleo. 
 

Atribuição de performance 

Moat Capital Long Bias Advisory FIC FIM 
 
A exposição líquida oscilou ao longo do mês ao redor de 50%,  encerrando próximo deste patamar (cerca de 
30% comprado em uma carteira local, 20% comprado no Índice Ibovespa e -0,4% short em uma companhia). 
A carteira long and short encerrou com uma exposição bruta de aprox. 140%. A carteira local comprada foi o 
grande destaque positivo e a estratégias long and short foi destaque negativo. 
 

Posicionamento Atual 
Moat Capital Advisory FIC FIA // Moat Capital FIC FIA // Moat Capital Long Bias Advisory FIC FIM // Moat 
Prev XP Seg FICFIA 
 
O contexto global (preço de commodities elevado) e os juros elevados seguem beneficiando o fluxo para o 
Brasil, favorecendo os ativos de risco. O dólar seguiu sua trajetória de queda observada desde o início do ano. 
As eleições devem começar a ganhar destaque no noticiário com o afunilamento dos candidatos e a 
formação das coligações.Diante de um cenário global com enormes desafios inflacionários e preços 
assimetricamente negativos (vs fundamentos), permanecemos cautelosos com os mercados externos. Já no 
cenário local, seguimos mais confiantes uma vez que a maior parte do ajuste monetário já foi realizada, 
preços ainda muito atrativos e um mercado de ações com empresas predominantemente de valor com bons 
fundamentos. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/cfec577a-de50-4d4f-a9f4-bb14f92d31b0
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e3565eee-eb04-4e6d-a839-74b2e9fa6965
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/37037432000187
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/b5e7c743-c596-419e-a8d5-b95090b91699
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/cfec577a-de50-4d4f-a9f4-bb14f92d31b0
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e3565eee-eb04-4e6d-a839-74b2e9fa6965
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/b5e7c743-c596-419e-a8d5-b95090b91699
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/37037432000187
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/37037432000187
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MÓDULO 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Modulo I FIC FIA 5.14% 6.57% -9.05% 18.65% 7.86% 20.04% -43.35% 101.49 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Modulo I FIC FIA 
 
No mês de março, o Ibovespa continuou o seu movimento de alta com uma rentabilidade de 6,1%, superando 
a barreira dos 120 mil pontos. O excelente desempenho da bolsa brasileira no mês e no trimestre é explicado 
pelo forte fluxo de recursos do investidor estrangeiro, com entradas no mês de R$28,5 bilhões, e na 
participação relevante do setor de commodities no índice. No fundo, os setores que contribuíram 
positivamente para o fundo foram Consumo e Varejo (Assaí e Natura) e Commodities (Gerdau e Vale). Ainda 
no mês, os investidores continuaram monitorando a guerra na Ucrânia e a evolução das negociações de 
cessar fogo com ambos os lados demonstrando alguma flexibilização para um acordo que nos parece ainda 
distante.   Do lado detrator destacamos o setor de Bens de Capital (Tupy).  Na política o destaque foi para o 
fortalecimento dos partidos aliados ao governo com o fim da janela partidária e a desincompatibilização de 
ministros e membros do governo para participarem das próximas eleições.  
 

Posicionamento Atual 
Modulo I FIC FIA 
 
No radar dos investidores teremos as negociações do cessar fogo entre a Rússia e a Ucrânia, o 
acompanhamento da velocidade do processo de aperto monetário com elevação dos juros no Brasil, EUA e 
União Europeia. Outra questão importante a monitorar é o surto de Covid na China que resultou em alguns 
lockdowns em cidades relevantes (Shenzhen, Xangai) e o potencial impacto no crescimento global, nas 
commodities e nas cadeias de suprimentos globais. Em março, os principais setores que contribuíram 
positivamente para o fundo foram Consumo e Varejo (Assaí e Natura) e Commodities (Gerdau e Vale). Do 
lado detrator destacamos o setor de Bens de Capital (Tupy). Em relação ao portfólio, no mês reduzimos um 
pouco o setor de commodities e zeramos nossa posição em light. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/429b1c84-76a5-4fc5-90f2-8c0b11a6683f
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/429b1c84-76a5-4fc5-90f2-8c0b11a6683f
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NCH CAPITAL 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

NCH Maracanã FIA 5.74% 1.93% -0.45% 2.17% 6.34% 18.27% -25.48% 85.33 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

NCH Maracanã FIA 
 
Março foi mais um mês forte para o Brasil, sendo o primeiro mês no ano com convergência entre setores e 
índices. Os juros mais calmos e o dólar forte foram outros fatores que completaram o cenário positivo para o 
país. O mundo também acalmou de certa forma, mas o desempenho do país foi muito melhor do que no 
exterior. 
 
Nesse período, nos mantivemos um pouco mais conservadores até o momento em que o conflito na Europa 
pareceu arrefecer. Posteriormente, aumentamos um pouco a nossa exposição e começamos o processo de 
rebalanceamento da carteira devido a temporada de resultados. 
 
Nosso maior ganho veio de GGBR4. Acreditamos que a empresa esteja mais próxima do fim do ciclo que do 
início, mas a alta do minério pode estender essa dinâmica por mais alguns trimestres dependendo do 
comportamento mundial nos próximos meses.  
 
Março foi um mês com poucas empresas com performance negativa, entre elas, a Braskem. O câmbio entre 
outras variáveis pesou no papel.  
 

Posicionamento Atual 
NCH Maracanã FIA 
 
Continuamos confiantes no curto prazo, mas infelizmente começamos a ver o final do atual ciclo econômico. 
Isso não quer dizer que vamos ver resultados horríveis no curto prazo, mas que esperamos empresas com 
bons números, mas abaixo do esperado pelo mercado. 
A rotação entre os setores também continua com as empresas de commodities perdendo relevância contra o 
restante do mercado. Isso pode mudar dado o impacto nos preços, resta saber se serão duradouros o 
suficiente para prolongar o ciclo. 
Nesse momento continuamos alocados, mas um movimento estrutural mais defensivo pode ser necessário 
nos próximos meses. Quando analisamos o passado, não é certeza de mercados fracos quando nossos 
modelos indicam uma situação negativa, mas ele se torna menos paciente. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d63182f1-c726-48c1-a6f0-779a58249d72
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d63182f1-c726-48c1-a6f0-779a58249d72
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NAVI 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Navi Cruise Advisory FIC FIA 1.52% 7.12% 4.27% 27.21% - 18.9% -44.8% 14.35 

Navi Institucional FIC FIA 1.93% 8.14% 5.4% 27.12% 11.1% 19.68% -45.08% 874.49 

Navi Long Biased FIC FIM 0.25% 2.93% 3.34% 17.09% 8.77% 12.95% -30.46% 518.75 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Navi Cruise Advisory FIC FIA // Navi Institucional FIC FIA // Navi Long Biased FIC FIM 
 
Em março, as principais contribuições positivas vieram dos setores de Utlities e Varejo. O primeiro foi 
favorecido por conta do recente follow-on, enquanto o segundo se beneficou pelos fortes resultados 
reportados, além de perspectiva de crescimento. No campo negativo, o ruído político pelo aumento dos 
preços dos combustíveis e possível mudança no management impactaram o setor de Energia. A boa 
dinâmica da bolsa brasileira se manteve, com o índice subindo 6% no mês, o que fez o Ibovespa acumular 
alta acima de 15% no primeiro trimestre do ano. O bom resultado dos ativos brasileiros segue determinado 
principalmente por fatores globais, com as economias produtoras de comodities se beneficiando da alta de 
preço desses bens por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia. A forte entrada de capital estrangeiro 
também contribuiu positivamente. Nos dados econômicos, o período também foi marcado pelo mercado 
revendo positivamente suas projeções para o ano no âmbito fiscal e na atividade. Por outro lado, a inflação 
segue pressionada, mas o Banco Central sinalizou estar próximo do fim do ciclo de aperto monetário. 
 

Posicionamento Atual 
Navi Cruise Advisory FIC FIA // Navi Institucional FIC FIA // Navi Long Biased FIC FIM 
 
Mantemos um portfolio balanceado em termos setoriais na parte comprada e bastante líquido. Em relação ao 
direcional, ajustaremos o risco do fundo de acordo com o cenário. As maiores posições se concentram nos 
setores de Energia e Utilities. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/a5ea3114-6d17-4131-8a04-d977faf0d8f5
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/6478ef32-3c08-4c07-87ae-e0f5cfc22976
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f5718ec3-8fdb-45cf-9e4b-0a7a6acfee21
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/a5ea3114-6d17-4131-8a04-d977faf0d8f5
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/6478ef32-3c08-4c07-87ae-e0f5cfc22976
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f5718ec3-8fdb-45cf-9e4b-0a7a6acfee21
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NEO 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Neo Future II FIC FIA 4.85% -0.15% 5.71% 25.59% 10.09% 29.19% -45.58% 61.23 

Neo Navitas B FIC FIA 6.16% 13.56% -5.93% 24.66% 7.56% 24.23% -50.53% 130.25 

Neo Navitas Prev XP Seg FICFIA 6.01% 13.97% - - - - -34.17% 6.9 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Neo Future II FIC FIA 
 
Independentemente das dificuldades no contexto macro que deveremos ter à frente, nos sentimos 
confortáveis com a expectativa de que nossas companhias executarão seus respectivos planos de ocupação 
de mercado de maneira rentável e, nesse sentido, seguirão se fortalecendo, em termos relativos e absolutos. 
Os preços estão incorporando, avaliamos, os piores cenários. Porém, com nossa exposição recomposta, 
estamos confortáveis com as assimetrias de nossas posições, assim como com a nossa alocação atual. Em 
face de termos uma expectativa ruim no curto prazo, vale ressaltar a importância do alinhamento de longo 
prazo com nossos sócios cotistas e empresários. Isso nos concede liberdade de gestão para atuarmos com 
convicção. Sendo assim, a despeito dos desafios, podemos tomar as decisões que oferecem as melhores 
oportunidades de perseguir a preservação de capital no longo prazo e a entrega do nosso objetivo de retorno. 
 

Atribuição de performance 

Neo Navitas B FIC FIA 
 
No mês de março, as companhias que deram melhor contribuição para o portfólio foram Weg (+149bps), 
Arezzo (+110bps) e Totvs (+90bps). Por outro lado, Hapvida (-26bps) e ClearSale (-12bps) foram as únicas 
empresas com contribuição negativa. Em termos de eventos corporativos, excluindo a aquisição da Vadu 
pela Totvs, os destaques ficaram por conta da divulgação dos resultados do 4T21 principalmente por parte 
da Vivara, Petz, B3 e Arezzo. 
 

Atribuição de performance 

Neo Navitas Prev XP Seg FICFIA 
 
No mês de março, as companhias que deram melhor contribuição para o portfólio foram Weg, Arezzo e 
Totvs. Por outro lado, Hapvida e ClearSale foram as únicas empresas com contribuição negativa. Em termos 
de eventos corporativos, excluindo a aquisição da Vadu pela Totvs, os destaques ficaram por conta da 
divulgação dos resultados do 4T21 principalmente por parte da Vivara, Petz, B3 e Arezzo. 
 

Posicionamento Atual 
Neo Future II FIC FIA 
 
Seguimos uma filosofia que visa preservar o capital investido e entregar retornos a longo prazo de 20% a.a. 
Nossa filosofia e processo de investimento se baseia em quatro pilares: (1) seleção de empresas de alta 
qualidade, (2) construção de uma visão de futuro e alinhamento com acionistas de referência e time de 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/5e4bb524-8250-4ff9-9091-5608137451fa
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f9894aad-d208-4ed8-93eb-ea8ad43bd87d
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/41081187000182
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/5e4bb524-8250-4ff9-9091-5608137451fa
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gestão, (3) engajamento e apoio de equipe multidisciplinar e (4) gestão do portfólio. Nosso objetivo consiste 
em sermos acionista de empresas de qualidade com diferenciais competitivos sólidos, reconhecido por seu 
caráter contributivo, foco de atuação e disciplina de execução e, ao mesmo tempo, contribuir para o 
desenvolvimento de nossas empresas, engajado na sustentabilidade dos seus negócios, aprimorando seus 
fundamentos e alcançando valorização do nosso capital. 
 

Posicionamento Atual 
Neo Navitas B FIC FIA // Neo Navitas Prev XP Seg FICFIA 
 
Em termos de movimentação de carteira, aumentamos as posições em Arezzo, Totvs e Klabin e reduzimos 
as posições em Hapvida e Localiza além de zerarmos nossa posição em ClearSale. Acreditamos ter um 
portfólio bem equilibrado que deverá capturar oportunidades específicas que enxergamos para as nossas 
teses de investimento. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f9894aad-d208-4ed8-93eb-ea8ad43bd87d
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/41081187000182
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NORTE 
 

 

Retornos Vol 
MaxDD

* 
PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m 
milhõe

s 

Norte Long Bias FIC FIM 
9.66

% 
14.39

% 
18.21

% 
- - 

16.35
% 

-
20.01% 

246.73 

Ibovespa 
6.06

% 
14.48

% 
2.89% 

28.32
% 

7.94
% 

18.98
% 

-
46.82% 

- 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Norte Long Bias FIC FIM 
 
Os ativos de risco Brasileiros, se beneficiaram tanto da dinâmica positiva das commodities, quanto da 
percepção de que o ciclo de aumento da taxa Selic deva estar próximo do fim e apresentaram performance 
muito positiva no mês. O Norte Long Bias fechou o mês de março com performance de 9,66%, contra 1,77% 
do benchmark e 6,06% do Ibovespa. As posições compradas em ações locais tiveram contribuição positiva 
relevante para o resultado, com destaque para os papéis ligados a varejo, consumo básico e bancos. Em 
commodities, as empresas ligadas ao setor petrolífero trouxeram os maiores lucros, seguido de mineração. O 
book macro também apresentou ganhos expressivos, principalmente no livro de moedas, depois pela posição 
tomada em juros americanos e aplicada em juros no Brasil. A parcela investida em ações globais foi a 
pequena detratora do resultado no mês. No ano, o Norte Long Bias acumula retorno positivo de 14,39% 
contra 4,27% do benchmark e 14,48% do Ibovespa. 
 

Posicionamento Atual 
Norte Long Bias FIC FIM 
 
Seguimos ainda otimistas com a dinâmica positiva para a bolsa local, embora tenhamos reduzido o delta do 
fundo para baixo do ponto médio de 70% e diminuído também a exposição bruta. As maiores posições são 
relativas a crescimento doméstico, seguidas por regulados/rates e commodities. A carteira offshore segue 
predominantemente protegida por hedges, dada a probabilidade de um ciclo de aperto monetário mais rápido 
e com juro final mais elevado a ser promovido pelo Banco Central americano do que vinha sendo precificado, 
o que pode impactar os papéis ligados a software e tecnologia. No book de juros, zeramos a posição aplicada 
em juros no Brasil e reduzimos a parcela tomada nas taxas das treasuries. Em moedas reduzimos 
significativamente as vendas no dólar americano e no euro contra o real. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/ef763eab-8112-4619-885f-e6b70e3012f7
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/ef763eab-8112-4619-885f-e6b70e3012f7
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NOVUS 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Novus Ações Institucional FIC FIA 11.83% 11.47% -24.22% 9.23% -4.36% 37.5% -58.2% 18.02 

Novus Retorno Absoluto FIC FIM 8.88% 10.25% -17.01% 6.61% -1.67% 24.77% -40.28% 18.69 

Novus Retorno Absoluto Prev XP Seg 
FICFIA 

5.54% 16.21% - - - - -21.27% 2.0 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Novus Ações Institucional FIC FIA 
 
O Novus Ações Institucional apresentou resultado de 11,83% no mês, com os principais ganhos em consumo, 
óleo e etanol e infraestrutura; e principais perdas em tecnologia. 
No cenário internacional, o mês começou com a escalada das tensões entre Rússia e Ucrânia, levando à 
implementação de sanções, e posterior evolução do conflito com o início das negociações - ainda há dúvidas 
sobre a possibilidade de um cessar fogo no curto prazo. Além disso, o Fed deu início ao ciclo de elevação de 
juros, observados o nível de aperto do mercado de trabalho e a inflação elevada. Na Ásia, os casos de 
coronavírus seguem piorando, e as respostas, apesar de mais flexíveis, tendem a afetar a atividade. Já no 
Brasil, o Copom elevou a Selic e sinalizou a proximidade do fim do ciclo de alta. Porém, observamos uma 
inflação persistentemente elevada, reforçada pelo choque no preço das commodities. No cenário político, 
está em curso uma importante mudança no comando da Petrobrás, e houve reposicionamento partidário de 
alguns nomes visados para a eleição presidencial. 
 

Atribuição de performance 

Novus Retorno Absoluto FIC FIM 
 
O Novus Retorno Absoluto apresentou resultado de 8,88% no mês, com ganhos em renda fixa, renda variável 
e moedas. 
No cenário internacional, o mês começou com a escalada das tensões entre Rússia e Ucrânia, levando à 
implementação de sanções, e posterior evolução do conflito com o início das negociações - ainda há dúvidas 
sobre a possibilidade de um cessar fogo no curto prazo. Além disso, o Fed deu início ao ciclo de elevação de 
juros, observados o nível de aperto do mercado de trabalho e a inflação elevada. Na Ásia, os casos de 
coronavírus seguem piorando, e as respostas, apesar de mais flexíveis, tendem a afetar a atividade. Já no 
Brasil, o Copom elevou a Selic e sinalizou a proximidade do fim do ciclo de alta. Porém, observamos uma 
inflação persistentemente elevada, reforçada pelo choque no preço das commodities. No cenário político, 
está em curso uma importante mudança no comando da Petrobrás, e houve reposicionamento partidário de 
alguns nomes visados para a eleição presidencial. 
 

Atribuição de performance 

Novus Retorno Absoluto Prev XP Seg FICFIA 
 
O Novus Prev Retorno Absoluto apresentou resultado de 5,54% no mês, com os principais ganhos em 
consumo, óleo e etanol e infraestrutura; e principais perdas em tecnologia. 
No cenário internacional, o mês começou com a escalada das tensões entre Rússia e Ucrânia, levando à 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/a68c867f-f8fd-43f2-ae9b-3b8a2c4241de
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/468ef385-5dc5-4c09-986a-e812339735e6
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/38035023000104
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implementação de sanções, e posterior evolução do conflito com o início das negociações - ainda há dúvidas 
sobre a possibilidade de um cessar fogo no curto prazo. Além disso, o Fed deu início ao ciclo de elevação de 
juros, observados o nível de aperto do mercado de trabalho e a inflação elevada. Na Ásia, os casos de 
coronavírus seguem piorando, e as respostas, apesar de mais flexíveis, tendem a afetar a atividade. Já no 
Brasil, o Copom elevou a Selic e sinalizou a proximidade do fim do ciclo de alta. Porém, observamos uma 
inflação persistentemente elevada, reforçada pelo choque no preço das commodities. No cenário político, 
está em curso uma importante mudança no comando da Petrobrás, e houve reposicionamento partidário de 
alguns nomes visados para a eleição presidencial. 
 

Posicionamento Atual 
Novus Ações Institucional FIC FIA // Novus Retorno Absoluto Prev XP Seg FICFIA 
 
Não tivemos mudanças estruturais relevantes nas teses, seguindo com a carteira concentrada em consumo 
doméstico, e com exposição aos setores financeiro, saúde, infraestrutura, tecnologia e educação. Após 
posicionamento mais dove do Banco Central do Brasil, o setor doméstico apresentou performance positiva, 
beneficiando a nossa carteira no mês. 
 

Posicionamento Atual 
Novus Retorno Absoluto FIC FIM 
 
Em renda fixa Brasil, estamos com posições aplicadas na parte curta da curva de juros, e no juro real via 
NTN-B curta. Em renda fixa internacional, encurtamos nossa posição tomada no juro americano (1, 2 e 5 
anos). Em moedas, estamos comprados no peso mexicano e expostos ao real via EWZ. Em renda variável, 
estamos comprados em Brasil e vendidos em EUA, majoritariamente via índice. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/a68c867f-f8fd-43f2-ae9b-3b8a2c4241de
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/38035023000104
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/468ef385-5dc5-4c09-986a-e812339735e6
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OCCAM BRASIL 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Occam FIC FIA 3.86% 11.79% 0.25% 25.74% 9.91% 17.91% -44.74% 1063.84 

Occam Long Biased Advisory FIC FIM 1.09% 0.35% -6.11% 5.22% - 10.55% -16.62% 40.0 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Occam FIC FIA // Occam Long Biased Advisory FIC FIM 
 
As bolsas tiveram forte desempenho em março, com o Ibovespa (+6.1%) mais uma vez performando melhor 
que o S&P (+3.6%). A alta das commodities seguiu como o tema mais relevante, com destaque para as altas 
de ativos que acompanhamos de perto como minério de ferro (+13%), petróleo (+7%) e urânio (+20%). O setor 
de energia, após o forte desempenho no período, segue como destaque da carteira do fundo, junto com 
bancos e tecnologia. 
 

Posicionamento Atual 
Occam FIC FIA // Occam Long Biased Advisory FIC FIM 
 
Seguimos acreditando que a bolsa brasileira deve continuar performando melhor que a de seus pares e, por 
isso, voltamos a aumentar a exposição direcional em Brasil. Por outro lado, reduzimos nossas posições 
externas, especialmente no setor de energia, após o forte desempenho no período. Na parte vendida, 
reduzimos as posições nos setores domésticos pela sua underperformance recente e melhor perspectiva 
para a bolsa brasileira. Continuamos otimistas com as oportunidades de geração de valor neste cenário de 
divergência nos fundamentos entre diferentes mercados e setores. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f6703e5b-5baa-4def-aaf9-69dc7e13d994
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/065947b7-df5a-4213-b94e-7fe433433ec1
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f6703e5b-5baa-4def-aaf9-69dc7e13d994
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/065947b7-df5a-4213-b94e-7fe433433ec1
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OCEANA 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Oceana Long Biased Advisory FIC FIM 3.12% 8.7% 2.97% 17.75% - 15.27% -33.98% 235.88 

Oceana Long Biased Advisory XP Seg 
Prev FICFIM 

4.56% 10.82% 2.79% - - 15.46% -18.56% 12.83 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Oceana Long Biased Advisory FIC FIM 
 
No mês de março/2022, o fundo Oceana Long Biased FIC FIA obteve performance de +3,12%. A estratégia 
Long teve contribuição positiva de +3,11%, com destaque positivo para os setores de Utilities (+0,89%), 
Consumo Discricionário (+0,82%) e Industriais (+0,62%). A estratégia Short teve contribuição marginal. Por 
fim, a estratégia Valor Relativo teve contribuição negativa de -0,03% no mês, com destaque negativo para o 
setor de Serviços Financeiros (-0,13%) e destaque positivo para o setor de Consumo Discricionário (+0,10%).                                                         
 

Atribuição de performance 

Oceana Long Biased Advisory XP Seg Prev FICFIM 
 
No mês de março/22, o fundo Oceana Long Biased Adv Prev FIM obteve performance de +4,56% . A 
estratégia Long teve contribuição positiva com destaque para os setores de Utilities (1,01%), Consumo 
Discricionário (0,72%) e Industriais (+0,70%). A estratégia Short e de Valor Relativo tiveram contribuição 
marginal. 
 

Posicionamento Atual 
Oceana Long Biased Advisory FIC FIM 
 
Principais Posições Setorias | Consumo Discricionário (16,13%), Utilities (10,13%), Serviços Financeiros 
(9,01%), Industriais (5,42%), Real Estate (5,39%). 
 

Posicionamento Atual 
Oceana Long Biased Advisory XP Seg Prev FICFIM 
 
Principais Posições Setorias | Long: Consumo Discricionário (14,56%),  Utilities (11,32%), Serviços Financeiros 
(9,18%),Industriais (6,10%), Real Estate (5,87%). 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/68031d8f-cb18-43d2-80ed-fcb4842aac63
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/38236291000194
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/68031d8f-cb18-43d2-80ed-fcb4842aac63
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/38236291000194
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OPPORTUNITY 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Opportunity Long Biased FIC FIM 1.97% 0.01% -7.29% 12.67% 9.22% 18.15% -33.38% 257.19 

Opportunity Long Biased XP Seg Prev 
FICFIM 

1.87% 0.66% -5.99% - - 17.07% -20.78% 10.22 

Opportunity Selection FIC FIA 4.99% 3.02% -4.58% 21.04% 9.28% 20.44% -45.4% 208.91 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Opportunity Long Biased FIC FIM 
 
As principais contribuições para o fundo foram através dos setores de logística & infra-estrutura com 1,2% e 
consumo & varejo com 0,8%. Do lado negativo, a principal perda foi proporcionada através de ações do setor 
financeiro com -1,4%. 
 

Atribuição de performance 

Opportunity Selection FIC FIA 
 
As principais contribuições para o fundo foram através dos setores de consumo & varejo com 2,8% e serviços 
com 1,3%. Do lado negativo, a principal perda foi proporcionada através de ações do setor financeiro com -
0,8%. 
 

Posicionamento Atual 
Opportunity Long Biased FIC FIM 
 
O fundo Opportunity Long Biased inicia o mês com seu direcional Brasil aproximadamente em 63% e com 
cerca de 24% de exposição em global equity. Suas principais alocações estão nos setores de petróleo & gás, 
setor financeiro e utilidades públicas. 
 

Posicionamento Atual 
Opportunity Long Biased XP Seg Prev FICFIM // Opportunity Selection FIC FIA 
 
No Brasil, mantemos uma postura taticamente positiva. Iniciamos posição vendida em taxa de juros na 
região curta da curva DI, motivada pelas seguidas sinalizações do Banco Central. No mercado acionário, 
mantemos posição comprada no índice Ibovespa e em empresas do setor de commodities. No mercado 
cambial doméstico, mantemos posição tática vendida no Dólar. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/349f2773-b384-4de5-81d6-2c49c6de505d
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/b8242894-e780-4b74-9c05-5d093d7ddc3b
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/349f2773-b384-4de5-81d6-2c49c6de505d
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/37396739000174
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/b8242894-e780-4b74-9c05-5d093d7ddc3b
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PACIFICO 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Pacifico Ações FIC FIA 2.89% 7.48% -15.03% 17.16% 8.49% 21.0% -43.99% 193.4 

Pacifico LB FIC FIM 3.1% 6.1% -13.95% 18.42% 6.87% 21.13% -46.7% 267.32 

Pacifico LB Prev Advisory XP Seg FIC 
FIM 

4.64% 8.76% -8.66% - - 20.87% -30.29% 11.22 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Pacifico Ações FIC FIA 
 
o FUNDO encerrou o mês com retorno positivo. Nossa carteira teve um desempenho inferior ao Ibovespa, 
prejudicada pela queda recente das empresas do setor de petróleo. As maiores contribuições positivas 
vieram da Rumo, Grupo Soma, Mils e Multiplan. E as negativas da Petrobras, Petrorio e Hapvida.  
 

Atribuição de performance 

Pacifico LB FIC FIM // Pacifico LB Prev Advisory XP Seg FIC FIM 
 
o FUNDO encerrou o mês com retorno positivo. Continuamos bastante positivos com as empresas da nossa 
carteira, que são majoritariamente líderes dos seus setores, com importantes diferenciais competitivos, 
balanços sólidos, com boa estrutura de governança e capacidade de repasse de preços. Os prêmios nos 
parecem atraentes, mas não tão estressados quanto no início do ano, o que justifica a redução de risco para 
um nível equilibrado: 66,4% de exposição líquida e 83,7% de exposição bruta. As cinco principais posições do 
fundo são Equatorial, Arezzo&Co, Rumo, BTG Pactuale e Grupo Soma. Na estratégia long-short, nossas 
posições são em pares intra-setoriais no setor de Distribuição de Combustíveis e no setor de Saúde. 
 

Posicionamento Atual 
Pacifico Ações FIC FIA 
 
Março foi um mês de alta para as ações brasileiras, com os mercados globais se adaptando à nova realidade 
decorrente da guerra da Ucrania e a iminência da alta dos juros norte-americanos.  
O Banco Central brasileiro sinalizou a proximidade do fim do ciclo de aumento de juros, o que foi muito bem 
recebido pelos ativos brasileiros. 
 

Posicionamento Atual 
Pacifico LB FIC FIM // Pacifico LB Prev Advisory XP Seg FIC FIM 
 
Ao longo do mês, fizemos algumas mudanças de composição da carteira, mas sem expressivas variações de 
exposição líquida ou bruta. Encerramos nosso investimento em Lojas Renner, aumentamos a nossa posição 
em Arezzo&Co e voltamos a investir no Grupo Soma. Outros dois novos investimentos que mercem destaque 
foram feitos na Rumo e na Cielo. No final do mês, voltamos a atuar no mercado de opções comprando 
proteções. A descontração de risco, especialmente no mercado de ações brasileiro, resultou numa queda 
expressiva de volatilidade implícita, reduzindo o custo dos seguros. Aproveitamos, então, para proteger parte 
do nosso portfólio com custo que julgamos que seja baixo. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c0a782a8-d0d1-4786-be17-983ea1821990
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/40103a92-59ea-4d76-9e40-3ad3428758d8
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/36327253000111
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c0a782a8-d0d1-4786-be17-983ea1821990
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/40103a92-59ea-4d76-9e40-3ad3428758d8
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/36327253000111
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PERFIN 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Perfin Foresight 100 Advisory XP 
Seg Prev FIC FIA 

3.11% 4.37% -18.77% 6.95% - 20.32% -46.2% 9.78 

Perfin Foresight Institucional FIC 
FIA 

3.17% 4.94% -17.66% 7.39% -0.44% 20.21% -44.94% 202.04 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Perfin Foresight 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIA 
 
Os principais destaques positivos foram no segmento de energia, consumo e TI e Serviços. Para Cesp, a 
empresa concretizou a operação de unificação dos seus ativos de renováveis com a Votorantim Energia 
formando a nova cia, Auren, que foi listada na B3 neste mês. Adicionalmente, na nossa visão a crise hídrica já 
não traz mais riscos para o setor, dada a melhora nos níveis pluviométricos - que tem resultado em níveis 
mais saudáveis dos reservatórios. Arezzo, divulgou um forte resultado do 4T21, ainda que em linha com o 
esperado pelo mercado, demonstrando uma das empresas mais resilientes dentro do setor consumo, 
especialmente no período da pandemia. Por fim, Totvs tem sido um grande destaque como viemos 
comentando - outperformando seus pares nos últimos meses, além de gerar bons resultados nos primeiros 
meses de 2022 em linha com o fechamento do ano (que foi excelente). A empresa está se provando "inflation 
protected", pela facilidade de repassar preços nos seus produtos/serviços, e "all-weather stock". 
 

Atribuição de performance 

Perfin Foresight Institucional FIC FIA 
 
O principal destaque positivo do mês foi Totvs que mostrou, mais uma vez, um resultado com um excelente 
mix de resiliência e crescimento. A cia continua outperformando seus pares do setor de tecnologia, devido às 
suas opcionalidades de crescimento e seu poder de repassar preços em um cenário inflacionário. O mercado 
provavelmente começa a perceber que o crescimento de suas novas linhas de negócio são sustentáveis 
neste patamar, e que a linha “core” tem cada vez mais capacidade de upsell/cross-sell para crescer duplo-
dígito. Esses fatores têm gerado um re-rate da ação e seu múltiplo, no relativo intra-setorial. Outras 
contribuições positivas vieram no setor de commodities, reflexo da contínua alocação por parte de 
investidores estrangeiros neste segmento, opcionalidades específicas para empresas de mineração e 
petróleo e desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia 
 

Posicionamento Atual 
Perfin Foresight 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIA 
 
Construímos um portfólio de empresas bastante robusto para performar bem sob os principais riscos hoje 
que são: o processo inflacionário global advindo da alta das commodities (impacto da guerra Ucrânia x 
Rússia), incertezas em relação ao crescimento do PIB nacional com inflação alta (estagflação) e processo de 
deterioração da percepção de risco Brasil advindo das incertezas eleitorais (risco fiscal). Os principais temas 
da carteira são: 1) empresas com forte potencial de repasse de preço 2) empresas que tem um alto potencial 
de crescimento dentro de suas indústrias, mas possuem uma maior elasticidade ao crescimento do PIB, 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/33796214000175
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/8af1fc49-27f1-4831-a383-0ad2e09fc21a
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/33796214000175
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dado a maior sensibilidade ao repassar preço ao consumidor com impacto em volume de venda 3) 
commodities metálicas, agrícolas e de energia 
 

Posicionamento Atual 
Perfin Foresight Institucional FIC FIA 
 
Construímos um portfólio de empresas bastante robusto para performar bem sob os principais riscos hoje 
que são: o processo inflacionário global advindo da alta das commodities (impacto da guerra Ucrânia x 
Rússia), incertezas em relação ao crescimento do PIB nacional com inflação alta (estagflação) e processo de 
deterioração da percepção de risco Brasil advindo das incertezas eleitorais  (risco fiscal). Os principais temas 
da carteira são: 1) empresas com forte potencial de repasse de preço 2) empresas que tem um alto potencial 
de crescimento dentro de suas indústrias, mas possuem uma maior elasticidade ao crescimento do PIB, 
dado a maior sensibilidade ao repassar preço ao consumidor com impacto em volume de venda 3) 
commodities metálicas, agrícolas e de energia 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/8af1fc49-27f1-4831-a383-0ad2e09fc21a
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POLO 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Polo Long Bias FIM 4.26% 3.26% -7.87% 19.62% 3.05% 24.31% -40.0% 72.09 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Polo Long Bias FIM 
 
O Polo Long Bias teve um resultado positivo de 4,26% no mês de março. Os setores de Varejo e Eletricidade 
foram os que tiveram maior contribuição. No setor de Varejo, os destaques positivos foram as posições em 
Carrefour, Assaí e Soma. No setor de eletricidade, o principal nome foi Omega Energia. As contribuições 
negativas vieram do setor de educação e no setor de siderurgia, com a posição em Gerdau. 
 

Posicionamento Atual 
Polo Long Bias FIM 
 
Iniciamos o mês com uma exposição bruta de 137% e uma exposição líquida ajustada por beta de 78%. 
Nossas maiores posições são em Anima, Centauro e Omega. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/abfaa0f8-c1ba-4431-9c37-010f82075877
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/abfaa0f8-c1ba-4431-9c37-010f82075877
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PORTO SEGURO 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Porto Seguro FIC Ações 4.35% 9.95% -2.51% 23.86% 5.64% 21.29% -49.2% 174.49 

Porto Seguro Selecta FIC FIA 5.95% 11.9% -8.71% 19.9% 7.58% 21.57% -40.91% 121.31 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Porto Seguro FIC Ações 
 
O Porto Seguro Ações FIC FIA valorizou-se 4,4% em março, embalado por empresas de aço (140bps) e 
distribuição de combustíveis (107bps). Duas empresas, uma de agronegócio e outra de petróleo tiraram 
45bps cada uma. 
O cenário humanitário dramático com a guerra na Ucrânia persiste. A economia global dá sinais de 
estagflação. Já os mercados seguem resilientes por uma combinação de fatores (fluxo global de recursos 
saem prioritariamente de bonds e não de ações, empresas de commodities seguem forte, mercado de 
trabalho ainda forte e fim da atual onda de COVID-19 nos países desenvolvidos). 
Brasil foi destaque positivo no mês, com alta de 6,1% (15% em USD), puxado tanto por empresas de 
commodities quanto por domésticas, com comportamento melhor do dólar e juros. 
 

Atribuição de performance 

Porto Seguro Selecta FIC FIA 
 
O Porto Seguro Selecta FIC FIA valorizou-se 6% em março. Nossas investidas nos setores de consumo e 
tecnologia lideraram as contribuições positivas no mês (150bps cada). Na outra ponta, nossas posições em 
agro e indústria não foram bem nessa janela, sendo que cada uma tirou 37bps da rentabilidade. 
O filme fiscal do Brasil pode não ser bom, mas no relativo, a foto atual é. Além disso, com as commodities em 
alta, investidores globais buscam países que se beneficiam desse momento e o Brasil é um deles. Isso teve 
reflexo no custo de capital, favorecendo empresas como a que possuímos numa carteira de qualidade, como 
o Selecta. Acreditamos na continuidade desse bom momento para nossas investidas. 
 

Posicionamento Atual 
Porto Seguro FIC Ações 
 
Mudamos bem nossa carteira em março, reduzindo algumas empresas de commodities e aumentando 
empresas ligadas ao consumo doméstico. Isso porque a percepção que o nosso BC está adiantado no 
combate à inflação somado ao valuation deprimido dessas empresas tráz, em nosso entendimento, algumas 
oportunidades nesse segmento. 
 

Posicionamento Atual 
Porto Seguro Selecta FIC FIA 
 
Zeramos duas posições históricas nossa em março, uma do setor financeiro e outra do setor industrial. 
Utilizamos os recursos para aumentarmos posição em agronegócio e também numa empresa de consumo 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/a88b0b1d-7d7a-42ad-815e-1516f407d052
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/a1b429e5-38d9-491b-bc18-44312d18042b
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/a88b0b1d-7d7a-42ad-815e-1516f407d052
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/a1b429e5-38d9-491b-bc18-44312d18042b
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que vive um interessante processo de turnaround de suas principais marcas. Encerramos o mês com 
exposição em ações de 92%. 
 

  



 

                                                                                                                                                                                                282 

Abril 2021 

QUANTITAS 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Quantitas FIA Montecristo BDR Nível I 8.75% 10.41% 12.32% 31.55% 12.85% 27.71% -47.33% 176.39 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Quantitas FIA Montecristo BDR Nível I 
 
O Quantitas FIA Montecristo BDR Nível I apresentou valorização de 8,8% em março de 2022, resultado 2,7 p.p. 
acima da alta de 6,1% do Ibovespa no mês. Em 12 meses, o fundo acumula alta de 12,3%, 9,4 p.p. à frente do 
Ibovespa.  
Mesmo com uma composição de carteira focada em ativos domésticos baratos e de bom desempenho 
operacional, sem posições em empresas financeiras e de commodities, o Montecristo superou seu 
benchmark em março.  
Os principais destaques positivos da carteira no mês foram as maiores posições do fundo, Hypera e 
Grendene, com altas de 16,5% e 18,8%, respectivamente. Por outro lado, apenas Blau (-3,3%) e Guararapes (-
5,2%) apresentaram perdas em março. Ambipar (+7,5%), Lojas Renner (+9,2%), SBF (+10,4%) e Hidrovias 
(+8,9%) também contribuíram positivamente. 
 

Posicionamento Atual 
Quantitas FIA Montecristo BDR Nível I 
 
São comuns em nosso trabalho de gestão os ajustes de tamanho das posições investidas à medida que as 
ações valorizam ou desvalorizam acentuadamente, em curtos períodos (desde que mantida a visão de médio 
e longo prazo do investimento).  
Assim, ao longo de março adicionamos exposição em 3 ativos já pertencentes ao fundo: Ambipar, Lojas 
Renner e SBF. No período reduzimos exposição em Marcopolo, Grendene e Guararapes. Continuamos 
formando posição em um novo ativo, adicionado em fevereiro e que em breve divulgaremos o nome e as 
razões que nos fizeram investir no mesmo.  
Continuamos com um portfólio formado por um equilíbrio entre companhias com perfil de crescimento e 
valor, posicionadas no mercado interno. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/5655fc29-866b-4f05-90b9-48b34912dd76
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/5655fc29-866b-4f05-90b9-48b34912dd76
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RPS 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

RPS Long Bias Advisory D30 FIC FIA 7.51% 12.69% 5.43% 23.12% - 15.92% -33.87% 14.59 

RPS Prev Ações XP Seg FICFI 6.14% 14.64% 4.18% - - 18.95% -22.42% 4.02 

RPS Selection FIC FIA 6.39% 18.71% 6.24% 32.06% 8.37% 20.39% -49.8% 73.72 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

RPS Long Bias Advisory D30 FIC FIA 
 
O fundo obteve uma performance positiva em março, em sintonia com a performance do Total Return (TR). O 
diferencial foi termos concentrado mais o direcional do Long Biased nas principais convicções do TR, que 
renderam ganhos ainda mais expressivos.  
Novamente nossa exposição em commodities foi o grande destaque positivo no mês. Outra contribuição 
relevante foram nossas duas posições no mercado de juros (aplicada nos juros brasileiros e tomado nos 
juros americanos). No mercado doméstico destaque para papéis defensivos como Hypera e Assaí. Dentre os 
detratores, o destaque para nossa exposição ao tema de construtoras de baixa renda (MRV e Tenda). 
 

Atribuição de performance 

RPS Prev Ações XP Seg FICFI // RPS Selection FIC FIA 
 
Nossa exposição em commodities, concentrada no setor de petróleo, foi o grande destaque positivo no mês. 
Outra contribuição relevante foram papéis defensivos como Hypera e Assaí. Dentre os detratores, destaque 
para nossa exposição ao tema de construtoras de baixa renda (MRV e Tenda).  
 

Posicionamento Atual 
RPS Long Bias Advisory D30 FIC FIA // RPS Prev Ações XP Seg FICFI // RPS Selection FIC FIA 
 
Continuamos enxergando um cenário desafiador para ativos de risco a frente, com alta volatilidade e perfil de 
retorno ruim. Ainda sofreremos os impactos dos gargalos na produção e redução da oferta global de 
commodities, com consequência direta em um ambiente ainda mais inflacionário. Isso fará com que o Banco 
Central Americano acelere o ritmo de retirada de estímulos à frente, gerando um aperto nas condições 
financeiras. Fenômeno já refletido na inclinação da curva de juros, nas taxas de hipotecas e nos spreads no 
mercado de crédito americano. Portanto, esperamos uma desaceleração econômica mais acentuada do que 
esperado anteriormente. Apesar disso, nossa maior alocação de risco segue sendo o tema de commodities 
devido a dinâmicas específicas de oferta e demanda. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/81a1acb3-e9ec-49cd-9b60-b40ad89416cf
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/37567399000105
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/856dd003-4d84-445a-9938-44765b09a68c
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/81a1acb3-e9ec-49cd-9b60-b40ad89416cf
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/37567399000105
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/856dd003-4d84-445a-9938-44765b09a68c
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REAL INVESTOR 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Real Investor FIC FIA BDR Nível I 3.97% 8.64% 6.7% 27.68% 14.91% 19.08% -47.62% 1632.25 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Real Investor FIC FIA BDR Nível I 
 
O mercado acionário brasileiro teve um resultado positivo nesse mês (Ibovespa +6,06%), beneficiado por um 
fluxo de migração de capital para mercados emergentes, que impulsionou principalmente os setores de 
utilities, bancos e materiais básicos.  
O Real Investor FIA BDR Nível I teve uma performance de 3,97% no mesmo período, sendo que a principal 
contribuição para o resultado foi do setor de real estate (1,32%). Os setores de energia elétrica (+0,8%), 
bancos (0,6%) e commodities (0,6%) também contribuíram positivamente para o resultado, porém nestes 
temos uma exposição menor que a do Índice Ibovespa, o que explica, em parte, nosso resultado ter sido 
abaixo ao do Ibovespa nesse período.  
 

Posicionamento Atual 
Real Investor FIC FIA BDR Nível I 
 
Seguimos com caixa reduzido, de aproximadamente 4%, além de investimentos em ações no exterior, com 
uma parcela próxima de 4%. Apesar do momento político-econômico delicado no Brasil e das tensões 
geopolíticas globais, entendemos que boa parte desse pessimismo do mercado já está no preço atual. Como 
gostamos de reforçar, estamos com um portfólio adequadamente diversificado, investido em empresas nas 
quais vemos bons fundamentos, perspectivas favoráveis no médio e longo prazo, e a preços muito atrativos. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f275a7d7-cbc1-455c-89d0-8d15ee350f21
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f275a7d7-cbc1-455c-89d0-8d15ee350f21
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SPX 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

SPX Apache FIC FIA 5.96% 7.76% -1.24% 21.82% 5.66% 20.23% -44.73% 196.58 

SPX Falcon Armata Advisory FIC 
FIA 

5.17% 8.25% 6.54% 22.27% 10.19% 15.55% -32.47% 170.84 

SPX Falcon FIC FIA 5.2% 8.29% 6.61% 22.38% 10.23% 15.65% -32.48% 463.72 

SPX Long Bias XP Seg Prev FICFIM 4.54% 7.18% - - - - -16.32% 19.27 

SPX Patriot FIC FIA 5.97% 9.36% -0.15% 23.24% 7.54% 20.56% -43.63% 56.69 

SPX Prev Long Bias Icatu FICFIM 4.55% 7.19% - - - - -16.43% 9.12 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

SPX Apache FIC FIA 
 
No Brasil, as principais variações setoriais foram dentro da classe de commodities. Reduzimos a exposição 
em empresas agrícolas, de celulose e siderúrgicas, enquanto aumentamos em mineradoras e petrolíferas. 
Ademais, reduzimos posições no setor de distribuição de combustíveis, shoppings e seguros, enquanto 
aumentamos posições em utilities.  
 

Atribuição de performance 

SPX Falcon Armata Advisory FIC FIA // SPX Falcon FIC FIA // SPX Long Bias XP Seg Prev FICFIM // SPX 
Patriot FIC FIA // SPX Prev Long Bias Icatu FICFIM 
 
Em março aumentamos levemente a exposição à bolsa brasileira, mantendo posição um pouco abaixo do 
que consideramos neutro. Já no exterior zeramos a exposição comprada na bolsa chinesa, mas mantivemos 
as posições em ações chilenas contra a bolsa americana. 
No Brasil, as principais variações setoriais foram dentro da classe de commodities. Reduzimos a exposição 
em empresas agrícolas, de celulose e siderúrgicas, enquanto aumentamos em mineradoras e petrolíferas. 
Ademais, reduzimos posições no setor de distribuição de combustíveis, shoppings e seguros, enquanto 
aumentamos posições em utilities.  
 

Posicionamento Atual 
SPX Apache FIC FIA // SPX Falcon Armata Advisory FIC FIA // SPX Falcon FIC FIA // SPX Long Bias XP Seg 
Prev FICFIM // SPX Patriot FIC FIA // SPX Prev Long Bias Icatu FICFIM 
 
Os bancos centrais dos países desenvolvidos seguem se movendo na direção de redução do estímulo 
monetário. O Fed iniciou o ciclo de altas em março indicando altas em todas as reuniões a partir de agora, 
incluindo altas de 50 bps. O Banco Central Europeu está caminhando para acabar ainda em 2022 com a 
política de juros negativos iniciada em 2014. A atividade global foi forte no 1o trimestre do ano, mas deve 
desacelerar nos próximos meses pelos efeitos da guerra na Ucrânia e a política chinesa de "zero covid". 
 No Brasil, a atividade tem mostrado uma resiliência maior do que a esperada, levando o mercado a revisar o 
PIB para cima. Enquanto isso, a inflação segue sendo um grande foco de preocupação. Entretanto, o câmbio 
tem mostrado forte apreciação, o que deve contribuir para amenizar pressões inflacionárias. O Banco Central 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/a2694292-4ddb-4c7c-b878-1a544d68105e
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/62408ad5-8603-49f4-b5a4-09c2fd121586
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e15d97b3-9111-4664-930d-4e5ca1d5bd3b
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/40526764000130
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f1bde067-3c38-4b1a-8b06-10ee8d59ec12
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f1bde067-3c38-4b1a-8b06-10ee8d59ec12
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/40386490000120
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/a2694292-4ddb-4c7c-b878-1a544d68105e
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/62408ad5-8603-49f4-b5a4-09c2fd121586
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e15d97b3-9111-4664-930d-4e5ca1d5bd3b
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/40526764000130
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/40526764000130
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f1bde067-3c38-4b1a-8b06-10ee8d59ec12
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/40386490000120
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continuou o seu processo de aperto monetário, mas sinalizou que deseja fazer uma pausa para avaliar os 
próximos passos. 
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STK 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

STK Long Biased FIC FIA 0.35% -2.34% -13.3% 15.95% 8.7% 16.99% -33.61% 284.73 

STK Long Only FIA 2.38% 3.01% -15.44% 17.71% 6.96% 20.39% -44.08% 79.92 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

STK Long Biased FIC FIA 
 
No mês de março observamos uma continuidade do fluxo positivo de capital estrangeiro no Brasil, a B3 
recebeu no período R$21,35 bilhões fazendo com que o total no ano supere os R$65,3 bilhões. A diferença 
para os meses de janeiro e fevereiro foi na escolha das empresas, anteriormente vimos um fluxo mais forte 
para as empresas de commodities, já no mês de março o fluxo foi direcionado para outros setores, 
impactando empresas que estavam com valuation mais modestos. No cenário global, a percepção de que 
conflito Rússia X Ucrânia deve se prolongar continua pressionando o preço das commodities, 
consequentemente o mundo deve conviver com inflação alta por mais tempo, aumentando as previsões de 
taxa de juros na maioria dos países. O mercado espera que o ciclo de aumento de juros no Brasil esteja perto 
do fim, porém as preocupações com a inflação ainda deixam incertezas no radar. Os setores que 
contribuíram positivamente para o fundo no mês foram: Insumos básicos e Elétrica/Saneamento. Do lado 
negativo o setor de Serviços Financeiros foi o maior detrator de performance. O STK Long Biased FIC FIA teve 
um desempenho de 0.35% contra 6.06% do Ibovespa. As contribuições positivas para a carteira no mês 
foram: Gerdau e Grendene. Do lado negativo os destaques foram: Tempur Sealy e XP. 
 

Atribuição de performance 

STK Long Only FIA 
 
No mês de março observamos uma continuidade do fluxo positivo de capital estrangeiro no Brasil, a B3 
recebeu no período R$21,35 bilhões fazendo com que o total no ano supere os R$65,3 bilhões. A diferença 
para os meses de janeiro e fevereiro foi na escolha das empresas, anteriormente vimos um fluxo mais forte 
para as empresas de commodities, já no mês de março o fluxo foi direcionado para outros setores, 
impactando empresas que estavam com valuation mais modestos. No cenário global, a percepção de que 
conflito Rússia X Ucrânia deve se prolongar continua pressionando o preço das commodities, 
consequentemente o mundo deve conviver com inflação alta por mais tempo, aumentando as previsões de 
taxa de juros na maioria dos países. O mercado espera que o ciclo de aumento de juros no Brasil esteja perto 
do fim, porém as preocupações com a inflação ainda deixam incertezas no radar. Os setores que 
contribuíram positivamente para o fundo no mês foram: Consumo Cíclico e Insumos Básicos. Do lado 
negativo o setor de Saúde foi o maior detrator de performance. O STK Long Only FIA teve um desempenho de 
2.38% contra 6.06% do Ibovespa. As contribuições positivas para a carteira no mês foram: Gerdau e 
Grendene. Do lado negativo os destaques foram: Tempur Sealy e XP. 
 

Posicionamento Atual 
STK Long Biased FIC FIA 
 
O fundo fechou o mês com uma exposição bruta de 104.3% e líquida de 80.0%. Por estratégia fechamos o 
mês com a seguinte composição: Long Brasil: 65.1%, Long Global: 21.7%, Short: 4.1%, Hedge: 3.0% e Valor 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/7092eebb-a577-4911-a35d-331dd95ae27f
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/00e2df2f-a0d2-45c5-bab9-9d8a17d9f992
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/7092eebb-a577-4911-a35d-331dd95ae27f
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Relativo: 10.4%. Já os setores ficaram distribuidos da seguinte forma: Consumo Cíclico 22.4%, Serviços 
Financeiros 17.2% e Insumos Básicos 10.3%. 
 

Posicionamento Atual 
STK Long Only FIA 
 
O fundo fechou o mês com uma exposição de 94.6%, sendo destes 14.8% em empresas americanas e 79.8% 
em empresas brasileiras. Do ponto de vista setorial os maiores destaques na alocação são:Consumo Cíclico 
20.2% e Serviços Financeiros com 16.2%. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/00e2df2f-a0d2-45c5-bab9-9d8a17d9f992
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SAFARI 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Safari 30 FIC FIM II 6.49% 4.42% -19.3% 9.22% -1.15% 23.52% -48.9% 408.71 

Safari FIC FIM II 6.51% 4.42% -19.08% 9.51% -0.92% 23.66% -48.85% 150.86 

Safari Prev 100 FICFIM FIE 6.7% 6.02% -16.03% 10.32% - 22.84% -46.53% 32.64 

Safari SulAmérica Prev FIC FIM 4.34% 3.86% -12.12% 7.83% -0.02% 16.6% -39.97% 76.1 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Safari 30 FIC FIM II // Safari FIC FIM II // Safari Prev 100 FICFIM FIE // Safari SulAmérica Prev FIC FIM 
 
O comunicado do BC de que o ciclo de elevação na Selic deve terminar na próxima reunião do Copom ajudou 
o mercado a subir ainda mais. Começamos a ver uma mudança nas alocações, agora com fluxo relevante 
para as ações domésticas, incluindo varejistas (alimentos e vestuário), locadoras de veículos, incorporadoras 
de imóveis e shoppings, principalmente. São ações sensíveis aos juros correntes (crédito ao consumidor) ou 
aos juros longos. Nossa carteira recuperou bastante com esta mudança no fluxo para o mercado, sendo 
muito favorecida na última quinzena do mês. No ambiente externo o FED iniciou o ciclo de alta nos juros, 
provavelmente com 25 pontos base por conta da guerra na Ucrânia, mas já sinalizou que virá com altas 
subsequentes de 50 ptos a cada reunião. Este é o principal risco para os preços, já que, caso precise causar 
uma recessão para trazer a inflação para a meta, causará uma queda relevante nos mercados de ações. Este 
não é nosso cenário base, motivo pelo qual estamos com posições otimistas para o mercado doméstico, 
carregando proteções para a carteira. A proximidade do pico de juros no Brasil, por outro lado, incentiva os 
investimentos em ações voltadas ao mercado local. 
 

Posicionamento Atual 
Safari 30 FIC FIM II // Safari FIC FIM II 
 
Estamos com 90% de net long e 111% de gross na carteira do fundo. A posição no varejo (alimentar e de 
vestuário) é de 33% do PL, commodities 14%, locadoras (leves e pesados) 12%, incorporadoras 12% e 
shoppings 9%. 
 

Posicionamento Atual 
Safari Prev 100 FICFIM FIE // Safari SulAmérica Prev FIC FIM 
 
Estamos com net long e gross na carteira do fundo. A posição no varejo (alimentar e de vestuário), 
commodities, locadoras (leves e pesados), incorporadoras  e shoppings. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/dff56719-4574-4b35-8142-cb2481ce80d1
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/caabc8c2-db1d-427c-bd52-ea9e2a482f67
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/33378232000137
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/28516168000173
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/dff56719-4574-4b35-8142-cb2481ce80d1
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/caabc8c2-db1d-427c-bd52-ea9e2a482f67
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/33378232000137
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/28516168000173
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SHARP 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Sharp Equity Value 100 XP Seg Prev 
FICFIM 

2.86% 6.4% -11.16% - - 19.72% -29.24% 38.61 

Sharp Equity Value Advisory FIC FIA 1.14% 4.43% - - - - -26.6% 222.18 

Sharp Equity Value Institucional FIA 2.99% 7.57% -10.16% 18.42% 8.36% 20.17% -43.92% 544.39 

Sharp Ibovespa Feeder FIC FIA 4.24% 14.78% 0.66% 26.16% 7.66% 18.51% -45.35% 128.49 

Sharp Long Biased Advisory FIC FIA 1.27% 6.36% -0.61% 21.51% - 14.65% -25.05% 409.05 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Sharp Equity Value 100 XP Seg Prev FICFIM // Sharp Equity Value Institucional FIA 
 
O mercado acionário local teve um excelente desempenho ao longo do mês. Diferentemente dos primeiros 
dois meses do ano, onde empresas produtoras de commodities apresentaram forte valorização dado o bom 
momento do ciclo, neste mês observou-se um avanço de preços das ações mais ligadas à economia 
doméstica, com destaque para as varejistas. A leitura é que o ambiente está marginalmente favorável, com 
expectativas já ajustadas, um cenário eleitoral mais previsível, um custo de oportunidade menos alto e preços 
das ações relativamente atrativos. Nossa postura mais defensiva recente acabou reduzindo os ganhos 
potenciais ao longo do mês, apesar dos investimentos em Renner e Assaí terem contribuído favoravelmente.  
O fundo apresentou destaques positivos nos seguintes setores: Energia Elétrica, Supermercado e Transporte, 
e destaques negativos nos seguintes setores: Imobiliário, Petróleo e Mineração. 
 

Atribuição de performance 

Sharp Equity Value Advisory FIC FIA 
 
O mercado acionário local teve um excelente desempenho ao longo do mês. Diferentemente dos primeiros 
dois meses do ano, onde empresas produtoras de commodities apresentaram forte valorização dado o bom 
momento do ciclo, neste mês observou-se um avanço de preços das ações mais ligadas à economia 
doméstica, com destaque para as varejistas. A leitura é que o ambiente está marginalmente favorável, com 
expectativas já ajustadas, um cenário eleitoral mais previsível, um custo de oportunidade menos alto e preços 
das ações relativamente atrativos. Nossa postura mais defensiva recente acabou reduzindo os ganhos 
potenciais ao longo do mês, apesar dos investimentos em Renner e Assaí terem contribuído favoravelmente.  
O fundo apresentou destaques positivos nos seguintes setores: Energia Elétrica, Supermercado e Transporte, 
e destaques negativos nos seguintes setores: Bancos Médios, Imobiliário e Petróleo. 
 

Atribuição de performance 

Sharp Ibovespa Feeder FIC FIA 
 
O mercado acionário local teve um excelente desempenho ao longo do mês. Diferentemente dos primeiros 
dois meses do ano, onde empresas produtoras de commodities apresentaram forte valorização dado o bom 
momento do ciclo, neste mês observou-se um avanço de preços das ações mais ligadas à economia 
doméstica, com destaque para as varejistas. A leitura é que o ambiente está marginalmente favorável, com 
expectativas já ajustadas, um cenário eleitoral mais previsível, um custo de oportunidade menos alto e preços 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/35957156000140
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/b4a7a6d6-6d57-4316-ad25-6e64b23123f0
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f135e900-0188-4f58-82a6-f7d720237730
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/91ff4b23-4cda-49df-ad8a-99573d615081
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das ações relativamente atrativos. Nossa postura mais defensiva recente acabou reduzindo os ganhos 
potenciais ao longo do mês, apesar dos investimentos em Renner e Assaí terem contribuído favoravelmente.  
O fundo apresentou destaques positivos nos seguintes setores: Mineração, Bancos e Energia Elétrica, e 
destaques negativos nos seguintes setores: Petróleo e Imobiliário. 
 

Atribuição de performance 

Sharp Long Biased Advisory FIC FIA 
 
O mercado acionário local teve um excelente desempenho ao longo do mês. Diferentemente dos primeiros 
dois meses do ano, onde empresas produtoras de commodities apresentaram forte valorização dado o bom 
momento do ciclo, neste mês observou-se um avanço de preços das ações mais ligadas à economia 
doméstica, com destaque para as varejistas. A leitura é que o ambiente está marginalmente favorável, com 
expectativas já ajustadas, um cenário eleitoral mais previsível, um custo de oportunidade menos alto e preços 
das ações relativamente atrativos. Nossa postura mais defensiva recente acabou reduzindo os ganhos 
potenciais ao longo do mês, apesar dos investimentos em Renner e Assaí terem contribuído favoravelmente.  
Os principais destaques positivos e negativos do fundo, por Estratégia, foram: (1) Carteira Long + Proteções - 
P: Supermercado (long), Consumo (long) e Transporte (long) / N: Bancos Médios (long), Imobiliário (long) e 
Petróleo (long), (2) Carteira Valor Relativo - P: Hedge Cambial, Bancos Médios (short) e Índices (short) / N: 
Ecommerce (short), Bancos (Pares) e Petróleo (short). 
 

Posicionamento Atual 
Sharp Equity Value 100 XP Seg Prev FICFIM 
 
Nos mercados globais, o foco tem sido na emergência da inflação em alguns países desenvolvidos e os 
possíveis ajustes nas políticas monetárias para lidar com esse fenômeno. Em paralelo, as tensões da guerra 
na Ucrânia parecem ter arrefecido, e o cenário de escalada, ao menos temporariamente, afastado. Seguimos 
com um grupo diversificado de empresas que depende menos da dinâmica de crescimento local ou mesmo 
global para continuar suas trajetórias de geração de valor ou mesmo manter suas operações estáveis e 
entregar um bom retorno para os acionistas. 
Atualmente, os principais setores na carteira do fundo são os de Energia Elétrica, Petróleo e Consumo. 
 

Posicionamento Atual 
Sharp Equity Value Advisory FIC FIA 
 
Nos mercados globais, o foco tem sido na emergência da inflação em alguns países desenvolvidos e os 
possíveis ajustes nas políticas monetárias para lidar com esse fenômeno. Em paralelo, as tensões da guerra 
na Ucrânia parecem ter arrefecido, e o cenário de escalada, ao menos temporariamente, afastado. Seguimos 
com um grupo diversificado de empresas que depende menos da dinâmica de crescimento local ou mesmo 
global para continuar suas trajetórias de geração de valor ou mesmo manter suas operações estáveis e 
entregar um bom retorno para os acionistas. 
Atualmente, os principais setores na carteira do fundo são os de Energia Elétrica, Bancos Médios e Petróleo. 
 

Posicionamento Atual 
Sharp Equity Value Institucional FIA 
 
Nos mercados globais, o foco tem sido na emergência da inflação em alguns países desenvolvidos e os 
possíveis ajustes nas políticas monetárias para lidar com esse fenômeno. Em paralelo, as tensões da guerra 
na Ucrânia parecem ter arrefecido, e o cenário de escalada, ao menos temporariamente, afastado. Seguimos 
com um grupo diversificado de empresas que depende menos da dinâmica de crescimento local ou mesmo 
global para continuar suas trajetórias de geração de valor ou mesmo manter suas operações estáveis e 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/cf106c68-1a2f-4f40-be5c-bdeaa9beec8a
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/35957156000140
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f135e900-0188-4f58-82a6-f7d720237730
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/b4a7a6d6-6d57-4316-ad25-6e64b23123f0
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entregar um bom retorno para os acionistas. 
Atualmente, os principais setores na carteira do fundo são os de Energia Elétrica, Petróleo e Bancos Médios. 
 

Posicionamento Atual 
Sharp Ibovespa Feeder FIC FIA 
 
Nos mercados globais, o foco tem sido na emergência da inflação em alguns países desenvolvidos e os 
possíveis ajustes nas políticas monetárias para lidar com esse fenômeno. Em paralelo, as tensões da guerra 
na Ucrânia parecem ter arrefecido, e o cenário de escalada, ao menos temporariamente, afastado. Seguimos 
com um grupo diversificado de empresas que depende menos da dinâmica de crescimento local ou mesmo 
global para continuar suas trajetórias de geração de valor ou mesmo manter suas operações estáveis e 
entregar um bom retorno para os acionistas. 
Atualmente, os principais setores na carteira do fundo são os de Bancos, Mineração e Petróleo. 
 

Posicionamento Atual 
Sharp Long Biased Advisory FIC FIA 
 
Nos mercados globais, o foco tem sido na emergência da inflação em alguns países desenvolvidos e os 
possíveis ajustes nas políticas monetárias para lidar com esse fenômeno. Em paralelo, as tensões da guerra 
na Ucrânia parecem ter arrefecido, e o cenário de escalada, ao menos temporariamente, afastado. Seguimos 
com um grupo diversificado de empresas que depende menos da dinâmica de crescimento local ou mesmo 
global para continuar suas trajetórias de geração de valor ou mesmo manter suas operações estáveis e 
entregar um bom retorno para os acionistas. 
Atualmente, a exposição do fundo é - Bruta: 137,0% / Líquida: 47,0% / Comprada: 92,0% / Vendida: 45,0%. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/91ff4b23-4cda-49df-ad8a-99573d615081
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/cf106c68-1a2f-4f40-be5c-bdeaa9beec8a
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SOLANA 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Solana Ações FIC FIA 3.79% 5.98% 6.17% - - 21.61% -18.47% 60.58 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Solana Ações FIC FIA 
 
O fundo Solana Ações FIC FIA no mês de Março apresentou uma rentabilidade de +3,79% contra um ibovespa 
de +6,06% . No ano a rentabilidade acumulada é de 5,98% contra um ibovespa de +14,48%. As principais 
atribuições positivas no mês vieram dos setores: i) Logistico (+303 bps), ii) Real Estate (189 bps) e  iii) Utilities 
(140 bps) . Do lado negativo tivemos: i) Saúde (-167 bps) e ii) Metal Minning (-157 bps). 
 

Posicionamento Atual 
Solana Ações FIC FIA 
 
O fundo Solana Ações FIC FIA iniciou o mês de Abril com destaque para exposições nos setores de Real 
Estate, Utilities, Consumo Discricionário, Logistico e Saúde. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/fdee730e-c7a3-4fdd-bf66-da01c5610364
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/fdee730e-c7a3-4fdd-bf66-da01c5610364
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SQUADRA 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Squadra Long Biased Advisory FIC FIA 2.22% 11.09% -0.32% - - 18.74% -22.7% 187.93 

Squadra Long Only Advisory FIC FIA 1.96% 8.14% -7.18% - - 21.53% -27.83% 50.32 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Squadra Long Biased Advisory FIC FIA 
 
O mês de março foi marcado por mais uma performance positiva nos ativos de risco do mercado brasileiro. 
Em nosso fundo, tivemos contribuições negativas com destaque para os setores de óleo e gás, saúde e 
tecnologia. As contribuições positivas vieram do setor de utilities, infraestrutura e consumo. Nossa carteira 
short apresentou uma performance negativa. Nossa carteira de  hedges apresentou uma performance 
positiva no período. 
 

Atribuição de performance 

Squadra Long Only Advisory FIC FIA 
 
O mês de março foi marcado por mais uma performance positiva nos ativos de risco do mercado brasileiro. 
Em nosso fundo, tivemos contribuições negativas com destaque para os setores de óleo e gás, saúde e 
tecnologia. As contribuições positivas vieram do setor de utilities, infraestrutura e consumo. 
 

Posicionamento Atual 
Squadra Long Biased Advisory FIC FIA 
 
O pano de fundo global continuou a apresentar um cenário desafiador com a escalada de tensões entre 
Rússia e Ucrânia, alimentando as incertezas nos mercados. No Brasil, o rally das commodities e a valorização 
do real levaram a uma performance positiva do mercado acionário, assim como revisões altistas para os 
índices de atividade e inflação para o ano corrente. Seguimos posicionados significativamente no setor de 
utilities, financeiro, de infraestrutura, saúde e commodities, com um nível de exposição total próximo de 65%. 
Ademais, mantemos proteções em índices acionários globais via estrutura de opções, bem como nossa 
estratégia ativa em investimentos short. 
 

Posicionamento Atual 
Squadra Long Only Advisory FIC FIA 
 
O pano de fundo global continuou a apresentar um cenário desafiador com a escalada de tensões entre 
Rússia e Ucrânia, alimentando as incertezas nos mercados. No Brasil, o rally das commodities e a valorização 
do real levaram a uma performance positiva do mercado acionário, assim como revisões altistas para os 
índices de atividade e inflação para o ano corrente. Seguimos posicionados significativamente no setor de 
utilities, financeiro, de infraestrutura, saúde e commodities, com um nível de exposição total próximo de 95%. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/373bb17d-8c16-4f6e-a7c7-537a8c0815d5
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/3e4f1476-c2c4-43f2-a727-058c6d06e604
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/373bb17d-8c16-4f6e-a7c7-537a8c0815d5
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/3e4f1476-c2c4-43f2-a727-058c6d06e604
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STUDIO 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Studio 30 FIC FIA 6.52% 14.44% -5.34% 24.83% 8.55% 24.79% -47.45% 134.62 

Studio FIC FIA 6.7% 12.78% -4.72% 20.65% 5.71% 25.14% -47.94% 101.56 

Studio Icatu Prev Qualificado FIM CP 6.25% 12.3% -6.07% 23.01% - 24.57% -46.86% 29.03 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Studio 30 FIC FIA // Studio Icatu Prev Qualificado FIM CP 
 
Contribuições: RAIL3 1.2, VALE3 0.9, SOMA3 0.7. Detratores: XP -0.8, Ibov -0.6, ITUB4 -0.3. Neste mês, 
retomamos nossa posição em Omega. Omega é o único player puro de energia renovável listado em bolsa. 
Seu principal negócio é desenvolver e operar ativos renováveis e com diversidade geográfica. Atualmente o 
grupo é a combinação de duas empresas: Omega Geração, que operava, com excelência, apenas ativos 
adquiridos de parceiros desenvolvedores, com consistente histórico de retorno acima do mínimo desejável, e 
a Omega Desenvolvimento, braço desenvolvedor de novos projetos. Um ponto que tem sido cada vez mais 
questionado é o da geração eólica abaixo das expectativas para alguns ativos. Optamos por adotar um fator 
de geração mais conservador em nosso valuation: ainda assim, o retorno nos parece atrativo. Ademais, como 
mitigador desse ponto, o crescimento da Omega se dará pelos ativos chamados Assuruá, que têm gerado 
consistentemente acima desse fator. Por fim, acreditamos que embora a fusão não tenha sido conduzida da 
forma como o mercado esperava, a empresa está negociando num desconto que nos parece exagerado. 
 

Atribuição de performance 

Studio FIC FIA 
 
Contribuições: RAIL3 1.2, VALE3 0.8, SOMA3 0.7. Detratores: XP -0.8, Ibov -0.6, HAPV3 -0.1. Neste mês, 
retomamos nossa posição em Omega. Omega é o único player puro de energia renovável listado em bolsa. 
Seu principal negócio é desenvolver e operar ativos renováveis e com diversidade geográfica. Atualmente o 
grupo é a combinação de duas empresas: Omega Geração, que operava, com excelência, apenas ativos 
adquiridos de parceiros desenvolvedores, com consistente histórico de retorno acima do mínimo desejável, e 
a Omega Desenvolvimento, braço desenvolvedor de novos projetos. Um ponto que tem sido cada vez mais 
questionado é o da geração eólica abaixo das expectativas para alguns ativos. Optamos por adotar um fator 
de geração mais conservador em nosso valuation: ainda assim, o retorno nos parece atrativo. Ademais, como 
mitigador desse ponto, o crescimento da Omega se dará pelos ativos chamados Assuruá, que têm gerado 
consistentemente acima desse fator. Por fim, acreditamos que embora a fusão não tenha sido conduzida da 
forma como o mercado esperava, a empresa está negociando num desconto que nos parece exagerado. 
 

Posicionamento Atual 
Studio 30 FIC FIA // Studio FIC FIA // Studio Icatu Prev Qualificado FIM CP 
 
Encerramos o mês com exposição líquida de 86%. Os principais setores de alocação do portfolio são 
Consumo (27%), Energia Elétrica (16%) e Petróleo (13%). As maiores posições são Equatorial, Localiza, 
Iguatemi e Rumo. A carteira mantém seu perfil de concentração, sendo as 10 maiores exposições 60% do 
portfolio. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/7d9f3ccd-d1c7-47f5-8264-8915e89478db
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/34793027000109
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/b2e3b086-7010-4c71-ad2d-b77f4b7d0880
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/7d9f3ccd-d1c7-47f5-8264-8915e89478db
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/b2e3b086-7010-4c71-ad2d-b77f4b7d0880
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/34793027000109
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SULAMÉRICA 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

SulAmérica Equities FIA 5.24% 5.26% -12.43% 13.36% -0.86% 20.18% -52.5% 285.75 

SulAmérica Mix 49 I FIM 3.35% 7.97% 4.04% 14.51% 6.16% 9.11% -24.5% 173.31 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

SulAmérica Equities FIA 
 
O fundo apresentou rentabilidadepositiva no mês. As posições que mais agregaram para o desempenho 
relativo foram: na ponta positiva, BRAP4, ABEV3 e KLBN11. Na ponta negativa, BLAU3, VVEO3 e RENT3. O 
petróleo se manteve volátil devido aos EUA terem liberado parte de suas reservas estratégicas e uma 
aproximação do acordo nuclear com o Irã, eventos que depreciam o preço da commodity. Contudo, as 
sanções contra a Rússia se mantêm, segurando o preço em patamares elevados.  No Brasil, a inflação 
novamente surpreendeu negativamente, impulsionada pelo preço do combustível. No Copom de março, o BC 
elevou a Selic em 100 bps e sinalizou que na próxima reunião serão mais 100 bps e abre a possibilidade de 
encerrar o ciclo de alta. 
 

Atribuição de performance 

SulAmérica Mix 49 I FIM 
 
O fundo apresentou rentabilidade positiva mês, em linha com o benchmark. As posições que mais agregaram 
para o desempenho relativo foram: na ponta positiva, RRRP3, CVCB3 e GGBR4 . Na ponta negativa, USIM5, 
PETR4 e GOAU4. O petróleo se manteve volátil devido aos EUA terem liberado parte de suas reservas 
estratégicas e uma aproximação do acordo nuclear com o Irã, eventos que depreciam o preço da commodity. 
Contudo, as sanções contra a Rússia se mantêm, segurando o preço em patamares elevados.  No Brasil, a 
inflação novamente surpreendeu negativamente, impulsionada pelo preço do combustível. No Copom de 
março, o BC elevou a Selic em 100 bps e sinalizou que na próxima reunião serão mais 100 bps e abre a 
possibilidade de encerrar o ciclo de alta. 
 

Posicionamento Atual 
SulAmérica Equities FIA 
 
As maiores posições setoriais relativas ao benchmark são: Shoppings, Bancos e Varejo. Ao compararmos 
com a carteira de fevereiro/2022, aumentamos a exposição em Shoppings (Multiplan e BR Malls) e Varejo 
(Assaí e Arezzo), e diminuímos a exposição em Petróleo (Petrobras) e Mineração (Vale e Bradespar). 
 

Posicionamento Atual 
SulAmérica Mix 49 I FIM 
 
As maiores posições setoriais relativas ao benchmark são: Varejo, Bancos e Óleo & Gás. Ao compararmos 
com a carteira de fevereiro /2022, aumentamos a exposição em Varejo (Soma e Arezzo) e Serviços 
Financeiros (Cielo e B3); e diminuímos a exposição em Óleo & Gás (Petrolélo) e Mineração (Bradespar). 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/eb3409a5-e13e-4cbb-ba5e-6b313ee42fc8
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/4616035000100
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/eb3409a5-e13e-4cbb-ba5e-6b313ee42fc8
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/4616035000100
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TORK 
 

 

Retornos Vol 
MaxDD

* 
PL 

(R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m 
milhõe

s 

Tork 60 Advisory FIC FIA 
6.26

% 
13.39

% 

-
13.82

% 

17.28
% 

- 
24.75

% 
-

49.25% 
105.42 

Tork FIC FIA 
6.29

% 
13.43

% 

-
13.59

% 

18.46
% 

7.76% 
24.86

% 
-

48.89% 
622.05 

Tork Long Only Institucional FIC FIA 
7.68

% 
13.95

% 
-

7.22% 
22.25

% 
12.68

% 
25.07

% 
-

49.78% 
771.47 

Tork Long Only XP Seg Prev FIC FIA FIE 
6.67

% 
12.51

% 

-
12.51

% 
- - 24.8% 

-
36.44% 

16.88 

Ibovespa 
6.06

% 
14.48

% 
2.89% 

28.32
% 

7.94% 
18.98

% 
-

46.82% 
- 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Tork 60 Advisory FIC FIA 
 
O fundo Tork 60 Advisory FIC FIA teve uma rentabilidade de 6.23% no mês contra um Ibovespa de 6.06%. 
Desde o início o fundo acumula -14%. As principais contribuições positivas vieram de Gerdau (1.09%), Assai 
(0.92%) e Grupo Soma (0.66%). As principais contribuições negativas vieram de XP (-0.48%), Taesa (-0.23%) e 
Vivara (-0.15%). 
 

Atribuição de performance 

Tork FIC FIA 
 
O fundo Tork FIC FIA teve uma rentabilidade de 6.23% no mês contra um Ibovespa de 6.06%. Desde o início o 
fundo acumula 44.2%. As principais contribuições positivas vieram de Gerdau (1.09%), Assai (0.92%) e Grupo 
Soma (0.66%). As principais contribuições negativas vieram de XP (-0.48%), Taesa (-0.23%) e Vivara (-0.15%). 
 

Atribuição de performance 

Tork Long Only Institucional FIC FIA 
 
O fundo Tork  Long Only Institucional FIC FIA teve uma rentabilidade de 7.7% no mês contra um Ibovespa de 
6.06%. Desde o início o fundo acumula 64.5%. As principais contribuições positivas vieram de Gerdau (1.17%), 
Assai (0.99%) e Grupo Soma (0.71%). As principais contribuições negativas vieram de Vivara (-0.16%), Petrorio 
(-0.11%) e Lavvi (-0.09%). 
 

Atribuição de performance 

Tork Long Only XP Seg Prev FIC FIA FIE 
 
O fundo Tork  Long Only XP Seg Prev FIC FIA teve uma rentabilidade de 6.7% no mês contra um Ibovespa de 
6.06%. Desde o início o fundo acumula 3.4%. As principais contribuições positivas vieram de Gerdau (1.14%), 
Assai (0.97%) e Grupo Soma (0.70%). As principais contribuições negativas vieram de Taesa (-0.19%), Vivara 
(-0.15%) e Pactual (-0.15%). 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/1a7f823d-cf58-4368-899a-5477e574d79a
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d36bd809-c357-44a5-a964-a0898dd51205
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/15461528-1342-4855-9b6a-8b7f2ba2f0c0
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/34432014000104
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Posicionamento Atual 
Tork 60 Advisory FIC FIA // Tork FIC FIA // Tork Long Only Institucional FIC FIA // Tork Long Only XP Seg Prev 
FIC FIA FIE 
 
Março foi um mês de recuperação das bolsas globais, mas os riscos no quadro internacional arrefeceram. 
Os últimos dados de inflação não trouxeram alívio e nem vimos os sinais incipientes preocupantes para 
atividade, com revisão de PIB para baixo e inversão das curvas de juro nos EUA. 
No Brasil a dinâmica segue positiva. A sinalização do BC de fim do ciclo de altas ajudou a performance da 
curva e dos papéis domésticos. 
Quando os valuations se tornaram extremamente descontados, passamos a trabalhar com exposição mais 
elevada, reconhecendo que muitos riscos estavam incorporados nos preços. Hoje vemos que os riscos 
recrudesceram na margem. Essa combinação de valuations mais ajustados, maior risco e juros locais 
elevados criou condições para que realizássemos uma redução da exposição. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/1a7f823d-cf58-4368-899a-5477e574d79a
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d36bd809-c357-44a5-a964-a0898dd51205
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/15461528-1342-4855-9b6a-8b7f2ba2f0c0
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/34432014000104
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/34432014000104
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TRUXT 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Truxt I Valor FIC FIA 2.9% 8.52% -8.87% 26.05% 14.72% 23.8% -40.47% 926.69 

Truxt I Valor Institucional FIC FIA 5.77% 11.29% -3.66% 27.93% 14.02% 24.36% -45.47% 1167.57 

Truxt Long Bias Advisory FIC FIM -1.38% 7.48% -17.07% 15.6% - 21.38% -32.53% 658.39 

Truxt Valor XP Seguros Prev FICFIA 4.72% 10.65% -5.98% - - 23.97% -31.84% 31.37 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Truxt I Valor FIC FIA 
 
No mês de março, o fundo obteve ganhos relevantes com investimentos relacionados aos setores de varejo, 
energia elétrica e concessões, ao passo que apresentou perdas no setor de saúde e de serviços financeiros.  
 

Atribuição de performance 

Truxt I Valor Institucional FIC FIA 
 
O fundo obteve resultados relevantes com investimentos relacionados aos setores de varejo e concessões, 
apesar de apresentar perdas no setor de papel e celulose e saúde.  
 

Atribuição de performance 

Truxt Long Bias Advisory FIC FIM 
 
A performance negativa da carteira de ações brasileiras durante o mês de março foi apenas parcialmente 
mitigada pelos ganhos obtidos com investimentos no exterior, notavelmente no mercado acionário e no juro 
nominal norte-americanos. Na carteira de ações, destacam-se como maiores detratores de alfa as posições 
nos setores de petróleo, mineração e de serviços financeiros, tendo as mais relevantes contribuições 
positivas vindo dos setores de varejo e locação de veículos. 
 

Atribuição de performance 

Truxt Valor XP Seguros Prev FICFIA 
 
No mês de março, o fundo obteve ganhos relevantes com investimentos relacionados aos setores de varejo e 
concessões, ao passo que apresentou perdas no setor de papel e celulose e saúde.  
 

Posicionamento Atual 
Truxt I Valor FIC FIA 
 
Atualmente as principais posições do fundo são relacionadas aos setores de varejo, serviços financeiros e 
energia elétrica, sendo que, dado a manutenção do cenário de alta volatidade e de nossa percepção quanto 
aos riscos políticos e econômicos que podem vir a afetar os ativos investidos, mantemos a preferência pelo 
investimento em empresas com solidez financeira, histórico de geração de valor e maior liquidez. No 
fechamento do mês, o fundo estava 90% aplicado. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/b7985d0d-b4f2-47f3-af4e-e2ac5f827358
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/797eda65-7933-44b1-b4f1-e88326b26bfa
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/a4ba8227-d8d9-489b-9459-af3d32d99f4d
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/37893248000139
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/b7985d0d-b4f2-47f3-af4e-e2ac5f827358
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Posicionamento Atual 
Truxt I Valor Institucional FIC FIA 
 
Atualmente as principais posições do fundo são relacionadas aos setores de varejo e energia elétrica, sendo 
que, dado a manutenção do cenário de alta volatidade e de nossa percepção quanto aos riscos políticos e 
econômicos que podem vir a afetar os ativos investidos, mantemos a preferência pelo investimento em 
empresas com solidez financeira, histórico de geração de valor e maior liquidez. No fechamento do mês, o 
fundo estava 90% aplicado. 
 

Posicionamento Atual 
Truxt Long Bias Advisory FIC FIM 
 
Atualmente, as principais posições do fundo estão concentradas nos setores de varejo, serviços financeiros e 
petróleo, além da posição tomada nos juros americanos. Na carteira de fechamento do mês, o net da carteira 
era de 62% e o gross de 172%. 
 

Posicionamento Atual 
Truxt Valor XP Seguros Prev FICFIA 
 
Atualmente, as principais posições do fundo são relacionadas aos setores de varejo e energia elétrica, sendo 
que, dado a manutenção do cenário de alta volatidade e de nossa percepção quanto aos riscos políticos e 
econômicos que podem vir a afetar os ativos investidos, mantemos a preferência pelo investimento em 
empresas com solidez financeira, histórico de geração de valor e maior liquidez. No fechamento do mês, o 
fundo estava 90% aplicado. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/797eda65-7933-44b1-b4f1-e88326b26bfa
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/a4ba8227-d8d9-489b-9459-af3d32d99f4d
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/37893248000139


 

                                                                                                                                                                                                301 

Abril 2021 

TRÍGONO 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Trigono Flagship 60 Small Caps FIC 
FIA 

5.42% -0.8% 19.94% 54.99% - 23.77% -41.22% 593.17 

Trígono Icatu 100 FIA Prev 5.13% 1.44% 20.91% - - 23.13% -16.98% 237.64 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Trigono Flagship 60 Small Caps FIC FIA 
 
O Fundo apresentou valorização de +5,42% em março, enquanto o índice referencial SMLL teve alta de 
+8,81% no mês. A volatilidade anual, de 23,77%, ficou abaixo do SMLL, de 25,94%. As principais contribuições 
positivas vieram do setor Agronegócio (+2,27%) e Metal & Metalurgia (+1,55%). Os retornos negativos vieram 
do setor Industrial (-0,36%). Nosso fundo, com apenas 16 empresas e menor liquidez, deveria ter uma maior 
volatilidade. No entanto, menor volatilidade e maior retorno contrariam a tese dos acadêmicos e teóricos. 
Como a menor volatilidade de nosso fundo ocorre desde seu lançamento e sempre concentrada em poucas 
empresas e setores, evidencia que não é uma mera casualidade, e sim reflete o processo de seleção das 
empresas e gestão. 
 

Atribuição de performance 

Trígono Icatu 100 FIA Prev 
 
O Fundo teve valorização de +5,13% no mês de março, contra alta de 6,06% do Ibovespa no mês. As maiores 
contribuições positivas no mês referem-se ao setor Agronegócio (+2,15%) e Metal & Metalurgia (+1,32%). Os 
retornos negativos vieram do setor de Indústria (-0,72%). Destacamos que o fundo foca a alocação em são as 
small caps, representando um produto de diversificação dentre os fundos de ações previdenciários. 
 

Posicionamento Atual 
Trigono Flagship 60 Small Caps FIC FIA // Trígono Icatu 100 FIA Prev 
 
Março foi marcado por fortes tensões no âmbito internacional, principalmente pelo confronto entre Rússia e 
Ucrânia. Os dois países são importantes exportadores de commodities como petróleo, trigo, e milho, o que 
refletiu em alta nos preços. A questão pode beneficiar o Brasil, e setores investidos pela Trígono como de 
commodities agrícolas, dado que o país é um grande exportador de grãos como soja e milho. Neste sentido, a 
exposição da Trígono na cadeia do agro possui grande potencial de valorização em empresas como São 
Martinho que produzem etanol de cana, que por sua vez, segue a cotação internacional do petróleo. Melhores 
preços das commodities agrícolas também devem se refletir em melhores preços para os produtores que 
permitem investimentos em silos, beneficiando Kepler Weber também. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/266b517b-ffc5-480e-9d7f-9d6b26c49954
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/35610342000108
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/266b517b-ffc5-480e-9d7f-9d6b26c49954
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/35610342000108
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TÁVOLA 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Távola Absoluto Advisory FIC FIM -0.97% 1.22% -13.16% 15.64% - 24.01% -45.4% 70.86 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Távola Absoluto Advisory FIC FIM 
 
Março foi mais um mês de forte performance do mercado brasileiro, com o Ibovespa subindo 6%. Ao 
contrário do que costuma ocorrer historicamente, este desempenho se deu ao mesmo tempo em que o Fed 
iniciou o ciclo de aumento da taxa de juros nos EUA, indicando altas em todas as reuniões até o fim do ano, 
com uma probabilidade crescente de que haja uma aceleração do processo com a elevação de 50bp na 
próxima reunião. O Brasil vem sendo beneficiado por um relevante fluxo global em busca de países 
beneficiados pela elevação dos preços das commodities. Este fluxo acaba se refletindo nas ações de maior 
liquidez, com Vale, Itaú, B3, Petrobras e Bradesco tendo sido as ações que contribuíram positivamente para a 
alta do Ibov neste início de ano. No mês o fundo foi -0.96% e o Ibovespa +6.06%. Os destaques positivos 
foram o setor de Tratamento de resíduos, TI e Varejo discricionário. Os destaques negativos foram os setores 
de Varejo não-discricionário, financeiro e os hedges de portfólio.  
 

Posicionamento Atual 
Távola Absoluto Advisory FIC FIM 
 
Tendo em vista as inúmeras incertezas no cenário global, como a inflação elevada levando a juros mais altos 
e a indefinição da guerra na Ucrânia, mantemos a exposição líquida do fundo próxima ao patamar neutro. 
Nossa carteira hoje é composta por Petróleo, Tratamento de Resíduos, Financeiro non-banks, Varejo, 
Infraestrutura e Real Estate. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c748d7b7-a28d-4c2c-9620-d15bd3780274
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c748d7b7-a28d-4c2c-9620-d15bd3780274
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VELT 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Velt Advisory XP Seg Prev FIC FIA 3.91% 3.88% -20.2% - - 23.63% -36.9% 27.48 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Velt Advisory XP Seg Prev FIC FIA 
 
A performance do Fundo no mês foi de +3,91% e acumulada no ano +3,88%. Os setores que mais 
contribuiram positivamente em março foram Energia (+1,40%) e Consumo não Discricionário (+1,30%). Os 
principais detratores foram Consumo Discricionário (-0,30%) e Saúde (-0,30%). 
 

Posicionamento Atual 
Velt Advisory XP Seg Prev FIC FIA 
 
Mantemos um portfólio equilibrado, investido em companhias de alta qualidade e ótima perspectiva de 
construção de valor de longo prazo, com adequada diversificação em setores e situações de investimento, e 
sem fazer uso de alavancagem financeira. As nossas empresas investidas têm demonstrado ao longo dos 
anos capacidade de impor um ritmo próprio de crescimento e geração de valor inclusive em ambientes 
econômicos adversos e de volatilidade.  
Encerramos o mês com 88% de exposição em ações e 12% em caixa. 
 

  

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/36352636000140
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/36352636000140
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VERDE 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Verde AM LB 70 Advisory XP Seg Prev FIC 
FIM 

4.6% 6.01% -5.63% 17.03% 8.24% 16.69% -37.66% 436.21 

Verde AM Long Bias FIC FIA 4.61% 6.02% -10.66% 19.54% 6.43% 23.25% -47.12% 282.95 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Verde AM LB 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM // Verde AM Long Bias FIC FIA 
 
As principais contribuições positivas no mês vieram de investimentos no setor de consumo, com destaque 
para Assaí, Grupo Soma e Natura, enquanto a principal contribuição negativa foi de Suzano, impactada pela 
valorização cambial. 
As ações do Grupo Soma foram beneficiadas pela divulgação do excelente resultado referente ao quarto 
trimestre de 2021. Embora a aquisição da Hering seja muito recente, já é possível notar um forte crescimento 
de vendas - de quase 30% em relação ao mesmo trimestre de 2019, antes da pandemia – em função de 
melhorias operacionais de curto prazo. Excluindo a aquisição da Hering, as vendas do grupo cresceram 75% 
em relação ao mesmo trimestre de 2019. 
 

Posicionamento Atual 
Verde AM LB 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM // Verde AM Long Bias FIC FIA 
 
As decisões do governo de abandonar o teto de gastos e reduzir tributos trazem uma grave piora na 
credibilidade fiscal do Brasil, com consequências negativas para os mercados e para a recuperação da 
economia. Por outro lado, a queda das ações foi exacerbada e os valores atuais não refletem a robustez das 
empresas no enfrentamento da crise.A carteira do fundo está concentrada em empresas com excelentes 
times de gestão, líderes dos seus setores e com balanços saudáveis, que aproveitam as crises para ganhar 
mais mercado e acelerar o processo de consolidação dos seus setores. 
Nossos maiores investimentos são em Equatorial, Suzano, Hapvida, Natura, Vibra, Localiza, Grupo Soma e 
Assaí. 
 

  

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/30830240000184
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c788ab50-f0fb-483a-4beb-08d53be40d6c
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/30830240000184
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c788ab50-f0fb-483a-4beb-08d53be40d6c
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VINCI PARTNERS 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Vinci Mosaico Advisory FIA 4.11% 10.88% -1.32% 23.33% 11.09% 20.31% -45.32% 14.68 

Vinci Seleção FIA 5.71% 16.77% 6.42% 25.61% 11.01% 17.7% -44.99% 112.06 

Vinci Total Return FIC FIM 3.37% 8.81% 19.38% 37.28% - 15.62% -30.82% 282.28 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Vinci Mosaico Advisory FIA 
 
Em março, o Fundo obteve um retorno de +4,11% contra +6,06% do Ibovespa. Como destaque positivo, 
podemos mencionar o bom desempenho de nossa investida no setor siderúrgico. Devido a resiliência do 
preço do aço no mercado internacional, a empresa anunciou um aumento de aproximadamente 20% no 
preço praticado no mercado interno, com efetivação a partir de abril. Esse movimento afetou positivamente a 
performance da ação. 
Em contrapartida, a nossa investida no setor imobiliário foi a maior detratora do Fundo no mês. As ações da 
companhia sofreram por conta do resultado do 4T21 ter ficado abaixo das expectativas de mercado. O 
cenário de pressão de custos está bastante desafiador para a incorporação no segmento de baixa renda. 
Com isso, as margens do segmento deverão continuar pressionadas no médio prazo. 
 

Atribuição de performance 

Vinci Seleção FIA 
 
Em março, o Fundo obteve um retorno de +5,71% contra +6,06% do Ibovespa. Como destaque positivo, 
destacamos o bom desempenho de nossa investida no setor de mineração. A alta das ações da empresa 
continua refletindo os efeitos da Guerra, uma vez que a Ucrânia e a Rússia juntas correspondem a cerca de 
30% do mercado global de pelotas de minério de ferro. Além disso, há expectativas de que o governo chinês 
estimule a atividade econômica, sobretudo o setor de infraestrutura, aumentando a demanda pelo minério. 
Em contrapartida, uma de nossas investidas no setor de petróleo e gás foi a maior detratora do Fundo no 
mês. A repercussão do forte aumento de preço dos combustíveis implementado pela empresa foi intensa e 
implicou num aumento do risco de interferência governamental na companhia. Por fim, seu presidente foi 
demitido, fato que ofuscou o benefício nos resultados da empresa (devido ao elevado preço do petróleo no 
mercado internacional), explicando a 
performance negativa da ação no mês. 
 

Atribuição de performance 

Vinci Total Return FIC FIM 
 
Março foi positivo, o fluxo de capital estrangeiro continua acelerado, já superando ano de 21 e contribuindo 
para a valorização do real. Possuímos uma carteira defensiva, mas começamos a aumentar lentamente a 
posição em ativos mais expostos ao mercado interno, pois observamos sinais de melhora na expectativa do 
mercado acerca da economia, com ciclo de juros à frente do mundo e BC sinalizando o fim do ciclo de alta.O 
conflito entre Rússia e Ucrânia continua imprevisível, o que tem impactado na vol dos mercados, 
principalmente, o das commodities. Nos EUA, após novos dados de atividade, cresce a expectativa acerca da 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/520ae996-a9ed-43f8-a288-f0e7b55e6e44
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/61d8b30e-a6fe-40c1-8a63-0fff185bccf9
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/75cfed28-c395-4d40-bd6d-a4f885d72908
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possibilidade de altas de juros maiores e em ritmo mais acelerado do que previsto. Ao final do mês, a curva 
de juros americana sofreu uma inversão, alertando para a possibilidade de que o mercado esteja preocupado 
com uma recessão no país. A China, continua com a política de Covid zero, o que pode continuar impactando 
a economia e gerando lockdowns. Por outro lado, com as novas sinalizações do lado do governo de novos 
estímulos econômicos, segurança na listagem das ADRs, menor interferência e maior transparência, 
decidimos voltar a ter uma exposição de 5% a ativos chineses 
 

Posicionamento Atual 
Vinci Mosaico Advisory FIA 
 
A carteira reflete a nossa visão positiva para a bolsa a médio e longo prazo, refletindo os valuations atrativos 
da bolsa brasileira. Investimos em uma seleção de empresas bem administradas e rentáveis que negociam 
com desconto em relação ao seu preço justo. Além disso, nosso portfólio é bem diversificado entre setores e 
companhias. 
Atualmente, nossas maiores exposições estão nos setores de Bancos, Petróleo e Gás e Energia Elétrica. 
 

Posicionamento Atual 
Vinci Seleção FIA 
 
Vemos o mundo iniciando o processo de redução gradual de liquidez, porém com juros ainda baixos, visando 
não afetar a recuperação econômica em andamento. No Brasil, acreditamos que o mercado de ações 
apresenta um prêmio alto, refletindo o ajuste do cenário internacional e do início do processo eleitoral no 
Brasil. Ressaltamos que o spread entre o Dividend Yield da carteira e a taxa real de juros continua atrativo. 
Atualmente, nossas maiores exposições estão nos setores defensivos domésticos, tais como de 
Eletricidade e de Bancos, e Commodities. 
 

Posicionamento Atual 
Vinci Total Return FIC FIM 
 
Os destaques positivos vão para as nossas alocações em value e recuperação. O mês iniciou com 
perspectivas de inflação de 2022 sendo revisadas para cima e projeções de altas mais rápidas na taxa de 
juros no Brasil. Com isso, nossas posições de value apresentaram um bom desempenho. Na segunda 
metade do mês, com dados de economia e emprego vindo acima das expectativas do mercado, houve um 
movimento para ações ligadas ao consumo doméstico, favorecendo o book de recuperação. Do lado 
negativo, o book de commodities foi o principal detrator do mês. Ainda marcadas por muita volatilidade, as 
commodities apresentaram um rali no início do mês, com preços disparando, dadas as tensões que afetam 
significativamente o comércio global destas, entre Rússia e Ucrânia, mas fecharam o mês em baixa. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/520ae996-a9ed-43f8-a288-f0e7b55e6e44
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/61d8b30e-a6fe-40c1-8a63-0fff185bccf9
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/75cfed28-c395-4d40-bd6d-a4f885d72908


 

                                                                                                                                                                                                307 

Abril 2021 

VINLAND 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Vinland LB Advisory XP Seg Prev FIC 
FIM 

4.94% 7.67% 5.78% 19.18% - 9.12% -30.61% 175.65 

Vinland Long Bias Advisory FIC FIM 6.13% 11.8% 7.12% 20.14% 12.54% 12.65% -23.22% 96.14 

Vinland Long Only FIC FIA 7.03% 11.14% 10.48% 32.63% 13.61% 16.68% -46.54% 182.51 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Vinland LB Advisory XP Seg Prev FIC FIM 
 
O fundo encerrou o mês de março em alta em relação ao seu benchmark ligado ao IMA-B. Os destaques 
positivos em nossa carteira foram as estratégias de ações locais com destaque aos setores financeiro e de 
consumo resiliente.  
 

Atribuição de performance 

Vinland Long Bias Advisory FIC FIM 
 
O fundo encerrou o mês de março em alta em relação ao seu benchmark ligado ao IMA-B. Os destaques 
positivos em nossa carteira foram as estratégias de (i) ações locais com destaque aos setores financeiro e 
de consumo resiliente, (ii)  juros globais que continuou se beneficiando de nossa visão mais hawk e (iii) 
nossas posições táticas nos mercados offshore, em particular, energia e commodities agrícolas. Os 
destaques negativos vieram dos hedges em nossa carteira, em particular, os hedges da carteira offshore.  
 

Atribuição de performance 

Vinland Long Only FIC FIA 
 
O fundo encerrou o mês de março em alta em relação ao Ibovespa. Os destaques positivos da carteira em 
março foram o setor de commodities metálicas e o setor financeiro. Os destaques negativos estiveram 
ligados aos setores de tecnologia e consumo fora do Brasil. 
 

Posicionamento Atual 
Vinland LB Advisory XP Seg Prev FIC FIM 
 
Ao longo março mantivemos nossa exposição comprada em Brasil em cerca de 30% (similar ao tínhamos no 
início do mês). Em nossa carteira offshore, terminamos março com uma posição comprada de 10% 
(vínhamos de uma exposição próxima a zero no início de março), aumentando a exposição conforme tivemos 
a percepção de que os aumentos de juros indicados pelo FED vinham sendo precificados pelo mercado. 
Nossa carteira continua bastante diversificada - nos EUA, temos posição em energia e, em Brasil, nossas 
principais posições estão nos setores financeiro e consumo resiliente. 
 

Posicionamento Atual 
Vinland Long Bias Advisory FIC FIM 
 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/31846641000195
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/79dde96c-8ba2-4ef1-a76c-dda62fd05d9f
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https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/31846641000195
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Ao longo março, aumentamos nossa exposição comprada em Brasil. Já em nossa carteira offshore, 
terminamos março com uma posição comprada maior do que no fim de fevereiro, aumentando a exposição 
conforme tivemos a percepção de que os aumentos de juros indicados pelo FED vinham sendo precificados 
pelo mercado. Nossa carteira continua bastante diversificada - nos EUA, temos posição em energia e, em 
Brasil, nossas principais posições estão nos setores financeiro e consumo resiliente. 
 

Posicionamento Atual 
Vinland Long Only FIC FIA 
 
Permanecemos com uma carteira diversificada e gerindo nossas posições nos setores de energia e 
commodities de maneira ágil, dada a performance das ações ao longo do ano, os altos níveis que os preços 
de commodities já atingiram, incertezas geopolíticas globais e um calendário político que deve passar a 
influenciar o desempenho das ações. Nossas principais posições estão nos setores de energia fora do Brasil 
e consumo resiliente. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e2d127cf-9e8d-444e-9f37-2eea4307bf64
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VISTA 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Vista FIC FIA 6.72% 9.55% -8.46% 20.02% 7.7% 27.66% -45.07% 539.43 

Vista Long Biased Advisory FIC FIM 5.05% 11.19% -5.2% - - 27.43% -35.11% 76.68 

Vista Long Biased XP Seg Prev 1 FICFIM 5.53% 8.81% -8.94% - - 24.8% -34.64% 7.97 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Vista FIC FIA 
 
O mês de março foi marcado pela retirada da obrigatoriedade de máscaras na maior parte do Brasil. Esse 
evento beneficiou ativos domésticos, e consequentemente, nossa carteira. Properties e Consumo foram os 
grandes destaque de alfa positivo no mês. 
 

Atribuição de performance 

Vista Long Biased Advisory FIC FIM // Vista Long Biased XP Seg Prev 1 FICFIM 
 
O mês de março foi marcado pela retirada da obrigatoriedade de máscaras na maior parte do Brasil. Esse 
evento beneficiou ativos domésticos, e consequentemente, nossa carteira. O Vista Long Biased, teve uma 
exposição média de 90% e gerou uma performance positiva ao longo do mês. 
 

Posicionamento Atual 
Vista FIC FIA 
 
Setores como Óleo e Gás, Consumo, saúde e Properties seguem sendo as principais teses do fundo e não 
fizemos grande modificações na carteira ao longo mês. 
 

Posicionamento Atual 
Vista Long Biased Advisory FIC FIM // Vista Long Biased XP Seg Prev 1 FICFIM 
 
Continuamos com exposição mais elevada que nossa média (que é de 70%) por acreditar que nossos ativos 
seguem em patamares de preços atrativos. Setores como Óleo e Gás, Consumo, saúde e Properties seguem 
sendo as principais teses do fundo. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/5191a1dd-2868-430a-82cf-ce9e7b4ef5f1
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WESTERN 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Western Asset Valuation FIA 7.04% 16.65% -9.27% 19.75% 2.29% 20.29% -49.29% 98.05 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Western Asset Valuation FIA 
 
O forte fluxo estrangeiro continuou impulsionando para cima a bolsa brasileira. Podemos observar no gráfico 
abaixo que o fluxo nesses três primeiros meses do ano ultrapassa qualquer mês de 2021. Temos acumulado 
no ano R$ 91 bilhões de fluxo, contra R$ 71 bilhões em todo o ano passado. O Ibovespa fechou março com 
alta de 6,1%, acumulando valorização de 14,5% no ano. Grande parte desse fluxo (70%) ocorreu na segunda 
quinzena do mês, o que pode explicar parte do movimento observado na bolsa, que chegou a cair 4% primeira 
quinzena do mês. Talvez uma certa normalização do conflito na Ucrânia ao longo do mês tenha reanimado o 
investidor. O fundo apresentou retorno superior ao Ibovespa no mês. 
 

Posicionamento Atual 
Western Asset Valuation FIA 
 
Atualmente temos um mix de exposição a empresas cujos desempenhos estão relacionadas ao ciclo 
econômico doméstico e empresas ligadas a commodities. Acreditamos ser um bom balanço, dado o cenário 
atual de recuperação da atividade econômica e tensões externas. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/1bfa0c13-0ce8-4030-8c34-c276a6aa0d68
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/1bfa0c13-0ce8-4030-8c34-c276a6aa0d68
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XP ASSET 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

XP Dividendos 30 FIC FIA - - - - - - - - 

XP Dividendos FIA 4.49% 15.63% 5.82% 12.03% 4.97% 17.35% -45.23% 263.15 

XP Investor 30 Dominus FIC FIA 5.54% 12.87% 1.72% 25.18% - 18.31% -52.31% 51.98 

XP Investor 30 FIC FIA 5.36% 12.32% 0.16% 23.13% 8.44% 18.23% -52.71% 221.46 

XP Investor FIA 5.47% 12.53% 0.35% 24.03% 9.13% 18.59% -53.23% 221.65 

XP Investor Ibovespa Ativo FIC FIA 5.22% 15.84% 0.26% 24.24% 6.9% 18.51% -49.58% 54.95 

XP Long Biased 30 FIC FIM 3.51% 10.44% -4.2% 19.21% -1.18% 17.34% -57.34% 346.31 

XP Long Biased Advisory FIC FIM 3.54% 10.42% -4.33% 18.69% -1.51% 17.32% -57.35% 42.54 

XP Long Biased Dominus FIC FIM 3.65% 10.81% -2.95% 20.69% 0.77% 17.3% -57.59% 59.19 

XP Long Biased FIC FIM 3.5% 10.37% -4.41% 19.09% -1.25% 17.34% -57.29% 36.12 

XP Long Biased III FIC FIM 3.5% 10.36% -5.59% - - 17.23% -28.85% 16.0 

XP Long Term Equity Dominus FIC FIM 4.64% 7.96% -12.42% 17.9% - 19.62% -44.69% 31.64 

XP Long Term Equity FIC FIM 4.52% 7.52% -13.85% 15.44% - 19.54% -44.45% 532.68 

XP Long Term Equity XP Seguros FICFIM 4.53% 7.37% -14.17% 10.11% - 19.48% -42.92% 47.9 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

XP Dividendos 30 FIC FIA // XP Dividendos FIA // XP Investor 30 Dominus FIC FIA // XP Investor 30 FIC FIA // 
XP Investor FIA // XP Investor Ibovespa Ativo FIC FIA // XP Long Biased 30 FIC FIM // XP Long Biased 
Advisory FIC FIM // XP Long Biased Dominus FIC FIM // XP Long Biased FIC FIM // XP Long Biased III FIC 
FIM 
 
O Ibovespa fechou o terceiro mês de 2022 com uma valorização de +6%, com 119 mil pontos. Com o fim do 
mês de março veio também o fim da temporada de resultados do 4o trimestre de 2021. De forma geral, o 
grande destaque foi a pressão inflacionária impactando negativamente os custos da grande maioria das 
companhias do país além do que o esperado pelo mercado. Na agenda macro nacional o mês foi marcado 
por mais um aumento na taxa Selic para 11,75%, com uma sinalização do BCB de que estaríamos chegando 
no fim do ciclo de aperto monetário. Do lado micro, foi possível ver uma performance positiva das ações mais 
domésticas, como por exemplo o setor de Varejo, Tecnologia, Educação, entre outros. O motivo dessa 
performance pode ser explicado por uma percepção de melhora da atividade brasileira no curto prazo, seja 
ela por indicadores econômicos, possíveis estímulos governamentais ou até mesmo o fato do BCB estar 
mais confortável com a posição que estamos no ciclo de aperto monetário. 
 

Atribuição de performance 

XP Long Term Equity Dominus FIC FIM // XP Long Term Equity FIC FIM // XP Long Term Equity XP Seguros 
FICFIM 
 
Março deu sequência ao agravamento da guerra entre Rússia e Ucrânia, com consequente aquecimento na 
discussão inflacionária global. As taxas de juros de 10y do tesouro americano tiveram alta de quase meio 
ponto percentual, vindo de uma base de 1,825%. A surpresa ficou para a recuperação do mercado acionário, 
com o S&P500 se aproximando de seu recorde histórico. O Brasil, “vencendo por WO” entre os mercados 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/00b26fe8-3f32-4ada-a61b-63f85fbdbf2a
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/6f7e965f-5550-4462-b7de-e8a9c1fc612b
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/b407f85d-d192-4135-a335-4c1a58bbdb01
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c2753470-2d40-47dc-9697-e66c74e61f53
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f63a4529-340c-48ea-87d5-4f8abe7492c7
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f9e51830-0ccf-4793-8248-8cac942038e3
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e0d1af76-48bb-4aad-b1c6-2b0f344af9c2
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/bae84ee4-cb5f-41c6-a635-3235eb2afc69
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/bae84ee4-cb5f-41c6-a635-3235eb2afc69
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/dd0d0739-4a71-45b3-8373-1e2e35851253
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/3c27015f-25d8-4614-b210-7cd568800bd0
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emergentes, depois de muito tempo voltou para o radar do investidor estrangeiro. O Ibovespa subiu 6,1% com 
o contínuo fluxo de entrada de capital no país que também refletiu na valorização do real. 
 

Posicionamento Atual 
XP Dividendos 30 FIC FIA // XP Dividendos FIA 
 
As principais contribuições positivas no mês foram as ações da Hypera e Eletrobrás. Pague Menos e 
Petrobras e foram os destaques negativos. 
Ao longo do mês, zeramos a exposição a CESP e Desktop. 
 

Posicionamento Atual 
XP Investor 30 Dominus FIC FIA // XP Investor 30 FIC FIA // XP Investor FIA // XP Investor Ibovespa Ativo FIC 
FIA // XP Long Biased 30 FIC FIM // XP Long Biased Advisory FIC FIM // XP Long Biased Dominus FIC FIM // 
XP Long Biased FIC FIM // XP Long Biased III FIC FIM 
 
As principais contribuições positivas no mês foram as ações da Gerdau e Minerva. PagueMenos e Petrobras 
e foram os destaques negativos. Ao longo do mês, zeramos a exposição a CSN e Usiminas e aumentamos 
Minerva. 
 

Posicionamento Atual 
XP Long Term Equity Dominus FIC FIM // XP Long Term Equity FIC FIM // XP Long Term Equity XP Seguros 
FICFIM 
 
Os destaques positivos no mês foram Ômega Energia (+10,4%) e Natura (+12,5%). Os destaques negativos 
foram Hapvida (-2,4%), que divulgou seus resultados trimestrais no final do mês ainda impactados pela 
conjuntura ruim provocada pela pandemia, e Vibra (-0,9%). A equipe optou por encerrar o investimento em 
Suzano após revisitar as premissas de valuation diante do novo patamar de câmbio. A exposição direcional 
do fundo foi reduzida, encerrando o mês em torno de 85%. 
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XP SELECTION 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Selection Ações FIC FIA 5.08% 7.96% -8.32% 23.38% - 20.65% -46.78% 66.57 

Selection Ações Novos Gestores FIC FIA 4.08% 4.49% -7.99% - - 18.36% -27.47% 1.13 

Selection ESG FIC FIA 4.62% 5.44% -14.95% - - 21.1% -32.35% 28.78 

Selection Long Biased FIC FIM 2.95% 5.25% -5.41% 18.36% 6.96% 14.27% -39.71% 105.3 

Ibovespa 6.06% 14.48% 2.89% 28.32% 7.94% 18.98% -46.82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Selection Ações FIC FIA 
 
A bolsa brasileira foi destaque frente a outras bolsas globais e encerrou março com alta de 6,06%. O índice de 
Small Caps (SMLL) apresentou leve recuperação dos últimos meses fracos e subiu 8,81%.  
Os retornos mais fortes do Ibovespa foram concentrados nos setores Financeiro e de Commodities. Pelo 
lado negativo, pesou o setor de Petróleo & Gás.  
Os gestores de fundos de ações de estratégia Long Only, na média, ficaram atrás do índice novamente 
(~+5,5%). Os motivos são os mesmos que elencamos nos meses anteriores aqui: i) concentração de 
empresas ligadas a commodities no índice em peso muito maior que o observado nas carteiras dos gestores; 
ii) gestores com mais exposição ao setor de consumo doméstico; e iii) gestores com exposição a empresas 
ligadas a tecnologia em peso muito maior do que o observado no índice. 
 
O Selection Ações teve retorno de 5,08% no mês, contra 6,06% do Ibovespa. Nos últimos 12 meses, o retorno 
acumulado foi de -8,32%, contra 2,89% do Ibovespa no mesmo período. 
 
No mês, destaque para a performance dos fundos: eTrend All Star Brasil (7,74%), Tork Long Only Institucional 
(7,68%) e Moat Capital (7,36%). 
 

Atribuição de performance 

Selection Ações Novos Gestores FIC FIA 
 
A bolsa brasileira foi destaque frente a outras bolsas globais e encerrou março com alta de 6,06%. O índice de 
Small Caps (SMLL) apresentou leve recuperação dos últimos meses fracos e subiu 8,81%.  
Os retornos mais fortes do Ibovespa foram concentrados nos setores Financeiro e de Commodities. Pelo 
lado negativo, pesou o setor de Petróleo & Gás.  
Os gestores de fundos de ações de estratégia Long Only, na média, ficaram atrás do índice novamente 
(~+5,5%). Os motivos são os mesmos que elencamos nos meses anteriores aqui: i) concentração de 
empresas ligadas a commodities no índice em peso muito maior que o observado nas carteiras dos gestores; 
ii) gestores com mais exposição ao setor de consumo doméstico; e iii) gestores com exposição a empresas 
ligadas a tecnologia em peso muito maior do que o observado no índice. 
 
O Selection Ações Novos Gestores teve retorno de 4,08% no mês, contra 6,06% do Ibovespa. Nos últimos 12 
meses, o retorno acumulado foi de -7,99%, contra 2,89% do Ibovespa no mesmo período. 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/cfc34b83-6bc3-439f-a0f2-a0b4507e11ea
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No mês, destaque para a performance dos fundos: eTrend All Star Brasil (7,74%), Encore Ações (6,26%) e 
Encore Long Bias (6,06%). 
 

Atribuição de performance 

Selection ESG FIC FIA 
 
A bolsa brasileira foi destaque frente a outras bolsas globais e encerrou março com alta de 6,06%. O índice de 
Small Caps (SMLL) apresentou leve recuperação dos últimos meses fracos e subiu 8,81%.  
Os retornos mais fortes do Ibovespa foram concentrados nos setores Financeiro e de Commodities. Pelo 
lado negativo, pesou o setor de Petróleo & Gás.  
Os gestores de fundos de ações de estratégia Long Only, na média, ficaram atrás do índice novamente 
(~+5,5%). Os motivos são os mesmos que elencamos nos meses anteriores aqui: i) concentração de 
empresas ligadas a commodities no índice em peso muito maior que o observado nas carteiras dos gestores; 
ii) gestores com mais exposição ao setor de consumo doméstico; e iii) gestores com exposição a empresas 
ligadas a tecnologia em peso muito maior do que o observado no índice. 
 
O Selection Ações ESG teve retorno de 4,62% no mês, contra 6,92% do S&P/B3 Brasil ESG. Nos últimos 12 
meses, o retorno acumulado foi de -14,95%, contra -5,79% do S&P/B3 Brasil ESG no mesmo período. 
 
No mês, destaque para a performance dos fundos: eTrend All Star Brasil (7,74%), XP Investor ESG (6,21%) e 
Brasil Capital Sustentabilidade (5,79%). 
 

Atribuição de performance 

Selection Long Biased FIC FIM 
 
A bolsa brasileira foi destaque frente a outras bolsas globais e encerrou março com alta de 6,06%. O índice de 
Small Caps (SMLL) apresentou leve recuperação dos últimos meses fracos e subiu 8,81%.  
Os retornos mais fortes do Ibovespa foram concentrados nos setores Financeiro e de Commodities. Pelo 
lado negativo, pesou o setor de Petróleo & Gás.  
Os gestores de fundos de ações de estratégia Long Only, na média, ficaram atrás do índice novamente 
(~+5,5%). Os motivos são os mesmos que elencamos nos meses anteriores aqui: i) concentração de 
empresas ligadas a commodities no índice em peso muito maior que o observado nas carteiras dos gestores; 
ii) gestores com mais exposição ao setor de consumo doméstico; e iii) gestores com exposição a empresas 
ligadas a tecnologia em peso muito maior do que o observado no índice. 
 
O Selection Long Biased teve retorno de 2,95% no mês, contra 1,03% do IPCA + Yield IMA-B. Nos últimos 12 
meses, o retorno acumulado foi de -5,41%, contra 15,08% do IPCA + Yield IMA-B no mesmo período. No 
mesmo período, o índice CDI rendeu 6,41%. 
 
No mês, destaque para a performance dos fundos: eTrend All Star Brasil (7,74%), Grou Absoluto (7,11%) e 
Kadima Long Bias (6,57%). 
 

Posicionamento Atual 
Selection Ações FIC FIA 
 
As maiores exposições individuais da carteira estão nos fundos: DCG I Advisory FIC FIA, Squadra LO Advisory 
XP FIC FIA, Bogari Value Advisory Institucional FIC FIA, Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIC FIA, Tork 
Long Only Institucional FIC FIA e Moat Capital Advisory FIC FIA. 
 

Posicionamento Atual 
Selection Ações Novos Gestores FIC FIA 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/b9bed151-f36d-43f1-ba29-f4e4d7fdb62b
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/04ab2234-cad2-4326-97a9-7fd4e06cfaad
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/cfc34b83-6bc3-439f-a0f2-a0b4507e11ea
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c0aecc55-42e8-4a0e-b501-681780e65eb0
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As maiores exposições individuais da carteira estão nos fundos: Absoluto Partners Advisory FIC FIA, XP Long 
Term Equity Institucional FIC FIA, WHG Global Opportunities BRL IE FIA, Aster FIC FIA, Encore Acoes Advisory 
FIC FIA e Frontier Long Bias FIC FIA. 
 

Posicionamento Atual 
Selection ESG FIC FIA 
 
As maiores exposições individuais da carteira estão nos fundos: Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIC 
FIA, Fama FIC FIA, Pacifico Top Management ESG FIC FIA, JGP ESG Institucional Advisory FIC FIA, XP 
Investor ESG FIC FIA e Indie 2 FIC FIA. 
 

Posicionamento Atual 
Selection Long Biased FIC FIM 
 
As maiores exposições individuais da carteira estão nos fundos: Oceana Long Biased Advisory FIC FIM, 
Dahlia Total Return Advisory FIC FIM, Kadima Long Bias FIM, Occam Long Biased Advisory FIC FIM, Tavola 
Absoluto Advisory FIC FIM e Sharp Long Biased Advisory FIC FIA. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/b9bed151-f36d-43f1-ba29-f4e4d7fdb62b
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/04ab2234-cad2-4326-97a9-7fd4e06cfaad
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INTERNACIONAL 
 

AXA 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

AXA WF Framlington Digital Economy 
Advisory FIC FIA IE 

1.24% -12.71% 0.3% 28.27% - 20.9% -28.4% 399.81 

AXA WF Framlington Digital Economy 
Dolar Advisory FIC FIA IE 

-7.39% -26.87% -19.13% - - 23.16% -34.0% 45.89 

AXA WF Framlington Robotech Advisory 
FIC FIA IE 

0.11% -14.26% 1.24% 31.58% - 22.27% -31.03% 121.06 

AXA WF US High Yield Bonds Advisory 
FIC FIM IE CP 

0.28% -1.58% 4.17% 10.71% - 3.08% -16.74% 79.04 

Dólar -7.81% -15.1% -16.84% -4.55% 6.73% 12.54% -20.2% - 

S&P 500 -4.75% -19.3% -5.17% 26.51% 24.79% 19.12% -23.23% - 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

AXA WF Framlington Digital Economy Advisory FIC FIA IE // AXA WF Framlington Digital Economy Dolar 
Advisory FIC FIA IE 
 
Os mercados de ações subiram em março e o sentimento foi dominado pelos eventos na Ucrânia. O mercado 
de ações global caiu durante a primeira quinzena de março e posteriormente, liderado pelos EUA, subiu, 
depois que o Fed elevou as taxas de juros pela primeira vez desde o início do Covid. A medida foi amplamente 
antecipada e a expectativa atual é de mais oito aumentos em 2022. O tema Delivery contribuiu mais para a 
performance, com destaque para Prologis e Goodman Group, do setor de imóveis de logística. Também 
houve força nas empresas de pagamento Visa e Fidelity Information Services com a melhora dos volumes 
comerciais e internacionais. No tema Dados & Facilitadores, houve bom desempenho da empresa de 
consultoria profissional Accenture, depois de esta relatar resultados acima das expectativas. Dentro do tema 
Decisão, a Booking Holdings teve bom desempenho, pois a empresa está bem posicionada para uma 
recuperação nos volumes de viagens, especialmente na Europa. Vimos desempenho mais fraco do mercado 
online Etsy, apesar dos fundamentos permanecerem sólidos. Dentro do tema Discovery, a performance foi 
mais fraca com a empresa chinesa Tencent reportando resultados abaixo do esperado. 
 

Atribuição de performance 

AXA WF Framlington Robotech Advisory FIC FIA IE 
 
A estratégia Robotech subiu no mês, mas ficou abaixo do benchmark. Energia e Materiais – em que a 
estratégia Robotech não tem exposição – estiveram entre os setores com melhor desempenho do mercado. 
A geopolítica e o aumento dos preços de energia dominaram novamente o mercado durante o período. As 
contínuas sanções à Rússia levaram a custos mais altos de insumos, pressionando ainda mais a cadeia de 
fornecimento e o ambiente inflacionário. O Fed iniciou aumento de 0,25% nas taxas de juros. Vimos forte 
desempenho em Saúde, liderados pela Dexcom, líder em monitoramento contínuo de glicose, e pela Axonics, 
enquanto a Ambarella indicou resultados mais modestos do que o previsto, devido a problemas na fabricação 
de seus produtos. Nossa posição no fornecedor de componentes automotivos dos EUA, Aptiv, também foi 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/8406a81e-28fd-4587-bedb-0f3efac85e40
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/74407f1a-d09f-4355-956f-30a8d47e9a7c
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/74407f1a-d09f-4355-956f-30a8d47e9a7c
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/fc1c00aa-39ae-4c71-8586-3cd1e465afe3
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mais fraca em março, pois o pouco de sua exposição à Ucrânia afetou sua capacidade de entrega de 
produtos. A empresa tem feito esforços para transferir sua produção para outras instalações não afetadas 
pelo conflito. A Kion, empresa de automação logística, foi afetada pelas preocupações com a cadeia de 
fornecimento e custos de insumos. 
 

Atribuição de performance 

AXA WF US High Yield Bonds Advisory FIC FIM IE CP 
 
A estratégia High Yield dos EUA superou o benchmark e mitigou perdas em março e no acumulado do ano. O 
primeiro trimestre foi volátil, com a escalada da atividade militar russa na Ucrânia e aumento dos spreads de 
crédito e yields devido à postura mais agressiva do Fed no combate à inflação. A correção em ações e 
aumento de spreads de crédito reflete a melhor atratividade relativa dos yields dos títulos. A forte 
performance relativa da estratégia no acumulado do ano e em março foi impulsionada tanto pela seleção de 
ativos positiva quanto pelo posicionamento macro top-down. O maior contribuidor para a performance foi a 
duração mais baixa em relação ao índice. A seleção de ativos positiva esteve presente em todo o espectro de 
risco, mas principalmente nos segmentos de menor duração e de maior yield do mercado. O dólar fortaleceu-
se em relação a outras moedas importantes. Após a correção, o mercado parece mostrar novamente yields 
mais atrativos do que nos últimos 2 anos. A emissão de crédito manteve-se surpreendentemente forte – 
especialmente nos EUA – o que levou a um aumento das concessões no mercado de novas emissões, 
provocando algumas redefinições de preço no mercado secundário. 
 

Posicionamento Atual 
AXA WF Framlington Digital Economy Advisory FIC FIA IE // AXA WF Framlington Digital Economy Dolar 
Advisory FIC FIA IE 
 
Vendemos nosso investimento no fornecedor de soluções de e-banking, Alkami, e na empresa de cartões de 
felicitações online, Moonpig. Aumentamos nossos investimentos nas empresas de segurança cibernética, 
CyberArk e DarkTrace, assim como iniciamos nova posição no negócio de armazenamento de dados em 
nuvem, Snowflake. Após discussões com muitas equipes de gestão de nossos investimentos, há um tom 
confiante quanto às perspectivas de negócios. Continuamos acreditando que as oportunidades 
impulsionadas pelos temas de longo prazo dentro do portfólio permanecem intactas e nosso foco na 
identificação de negócios bem geridos, com modelos operacionais comprovados e grandes oportunidades 
ainda pela frente é a maneira correta de investir nas oportunidades da Economia Digital. 
 

Posicionamento Atual 
AXA WF Framlington Robotech Advisory FIC FIA IE 
 
A Bentley Systems, empresa americana de software de engenharia, adicionada em fevereiro, teve bom 
desempenho e aumentamos nossa posição. Iniciamos uma pequena posição na Tandem Diabetes, que 
fabrica recursos para diabetes e complementa nossa participação na Dexcom. A Dexcom e Tandem estão 
bem posicionadas no uso de tecnologia para auxilar pacientes com Diabetes. Vendemos a posição na IPG 
Photonics, fabricante norte-americana de lasers de fibra, pois possui uma pequena instalação de produção na 
Rússia, assim como centro de P&D, portanto o impacto de possíveis sanções ainda é desconhecido e a 
empresa deve sofrer interrupções se precisar alterar o local de produção. Reduzimos nossa posição na Viavi, 
que resistiu bem à volatilidade do mercado, mas vemos melhores oportunidades em outros nomes. 
 

Posicionamento Atual 
AXA WF US High Yield Bonds Advisory FIC FIM IE CP 
 
Os fatores macro tornaram-se negativos para o crédito dos EUA, dada a alta das taxas de juros e as 
consequências da invasão russa. No entanto, os preços estão muito mais interessantes, com os spreads 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/33671e36-8aee-4af6-825f-88a3595d09af
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/8406a81e-28fd-4587-bedb-0f3efac85e40
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/74407f1a-d09f-4355-956f-30a8d47e9a7c
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/74407f1a-d09f-4355-956f-30a8d47e9a7c
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/fc1c00aa-39ae-4c71-8586-3cd1e465afe3
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/33671e36-8aee-4af6-825f-88a3595d09af
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aumentando significativamente para níveis que no passado sugeriam bons retornos. Esperamos um pouco 
mais de aumento do spread, devido às preocupações com o crescimento e novas emissões, mas os 
fundamentos permanecem sólidos e as empresas têm reservas devido à boa performance durante a 
pandemia. O principal risco é a elevação dos spreads ainda antes de uma baixa mais profunda do mercado. A 
direção dos retornos no curto prazo será determinada pela tomada de risco e mercados de ações e 
esperamos que períodos de volatilidade apresentem oportunidades de investimento atraentes para os 
investidores. 
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ABERDEEN 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Aberdeen China Equity Advisory FIA IE -8.78% -14.86% - - - - -29.36% 3.22 

Aberdeen China Equity Dólar Advisory 
FIC FIA IE 

-16.99% -29.34% - - - - -37.64% 3.3 

Aberdeen Multi Asset Growth Advisory 
FIM IE 

1.48% -0.41% 13.35% 16.23% 7.97% 4.48% -19.96% 36.55 

Dólar -7.81% -15.1% -16.84% -4.55% 6.73% 12.54% -20.2% - 

S&P 500 -4.75% -19.3% -5.17% 26.51% 24.79% 19.12% -23.23% - 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Aberdeen China Equity Advisory FIA IE // Aberdeen China Equity Dólar Advisory FIC FIA IE 
 
O mês começou com um sentimento fraco de mercado devido a ressurgimento do Covid nas principais 
cidades, um mercado imobiliário chinês fraco e preocupações com as direções da política macro após a 
manutenção nos níveis da taxa de juros local. Fatores externos também contribuíram para tal sentimento, 
incluindo especulações sobre o relacionamento da China com a Rússia e notícias sobre reguladores dos EUA 
iniciando um processo de deslistagem de ADRs chinesas. Em nossa alocação setorial, o overweight em 
empresas de varejo contribuiu negativamente para a performance no mês, juntamente com a baixa 
exposição relativa a empresas de energia. Nosso underweight no setor de materiais contribuiu positivamente 
para a performance em Março. Nossas participações em empresas de hardware contribuíram negativamente 
em Março devido a preocupações em torno de uma demanda por smartphones eventualmente mais fraca. 
Ainda assim, permanecemos construtivos nas empresas de hardware que investimos devido a forte 
posicionamento na indústria versus pares e forte resiliência de fundamentos. Nossas empresas de bens de 
capital e semicondutores se mostraram relativamente resilientes no mês. 
 

Atribuição de performance 

Aberdeen Multi Asset Growth Advisory FIM IE 
 
O fundo teve um mês positivo em março. As contribuições positivas mais notáveis vieram de propriedade, 
infraestrutura, ações listadas e oportunidades especiais. As maiores contribuições negativas vieram de dívida 
de Mercados Emergentes e de retorno absoluto. Nossos investimentos em infraestrutura renovável 
contribuíram positivamente para os retornos ao longo do mês. Em geral, vimos os prêmios se expandirem em 
todo o setor, apoiados pela forte demanda dos investidores por essas empresas, que se beneficiam em graus 
variados do atual preço mais alto de energia e do ambiente inflacionário. Os mercados de ações mostraram 
sinais de recuperação em março, após perdas significativas em janeiro e fevereiro. Embora a trágica guerra 
na Ucrânia tenda a continuar, o sentimento em relação ao seu impacto na economia global e nos mercados 
de ações melhorou desde o início do mês. Dentro de dívidas de mercados emergentes, os mercados de 
títulos em moeda local na Rússia e na Ucrânia permanecem fechados e não esperamos que eles reabram no 
curto prazo. Ambos os países adotaram medidas de controle de capital para proteger suas moedas e reduzir 
a fuga de capitais.  
 

Posicionamento Atual 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/260381fb-c457-496b-a0f6-efa40b7d18ca
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f2555122-5af4-4fc6-bdda-ac0665ee6466
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/2e74c9a6-13b4-49c6-9dae-4e6b3cbfd84d
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Aberdeen China Equity Advisory FIA IE // Aberdeen China Equity Dólar Advisory FIC FIA IE 
 
O mercado de A-shares deverá permanecer sem direção única no curto prazo. No entanto, gradualmente 
começamos a ver comentários mais favoráveis do governo central, o que é um sinal positivo e pode ajudar a 
melhorar o sentimento do mercado, embora ainda precisemos esperar por medidas mais concretas de 
atuação. Continuamos construtivos nas perspectivas para 2022, especialmente para o segundo semestre, à 
medida que os estímulos começam a refletir no sistema econômico. Também acreditamos que as medidas 
adotadas contra Covid provavelmente serão gradualmente menos rigorosas e a tese de investimento para os 
5 grandes temas (aspiração, digitalização, revolução verde, saúde e riqueza) que mapeamos permanece 
intacto. 
 

Posicionamento Atual 
Aberdeen Multi Asset Growth Advisory FIM IE 
 
Houve mudanças limitadas na alocação de ativos em março. Aumentamos as posições em infraestrutura e 
propriedade por motivos de valuation e reiniciamos uma posição em ações renováveis. As perspectivas de 
curto e longo prazo das economias são particularmente incertas no momento.  Os retornos esperados das 
classes de ativos tradicionais são mistos e dependem muito do cenário econômico. Os yields de títulos de 
renda fixa permanecem baixos e há um risco elevado de inflação e um ambiente de aumento das taxas de 
juros, o que poderia ser ruim para os títulos e ações globais. Consequentemente, vemos perspectivas de 
retorno mais atraentes em várias classes de ativos alternativos e posicionamos as carteiras de acordo. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/260381fb-c457-496b-a0f6-efa40b7d18ca
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f2555122-5af4-4fc6-bdda-ac0665ee6466
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/2e74c9a6-13b4-49c6-9dae-4e6b3cbfd84d
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APEX 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Apex Global Equities FIC FIA IE -5.47% -22.33% -0.0% - - 21.43% -26.85% 18.02 

S&P 500 -4.75% -19.3% -5.17% 26.51% 24.79% 19.12% -23.23% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Apex Global Equities FIC FIA IE 
 
No mês de Março de 2022, o fundo Apex Global Equities apresentou retorno de -5,47% e o MSCI World -4,53%. 
Os destaques positivos em termos absolutos foram em Ciberssegurança, Diabetes, Carros elétricos e 
Sequênciamento Genético.  Os destaques negativos em termos absolutos foram em Workflow automation, 
Computação em nuvem, Manufatura digital e mudança climática e Terapia celular e gênica.   
 

Posicionamento Atual 
Apex Global Equities FIC FIA IE 
 
O fundo terminou o mês com uma exposição líquida de 86% e bruta de 99%. A exposição bruta setorial do 
fundo está conforme a seguir: Terapia celular e gênica 15,2%; E-commerce 10%; Computação em nuvem 15%; 
Workflow automation 11,7%; Ciberssegurança 5,3%; Manufatura digital e mudança climática 5,7%; Metaverso 
3,5%; Pagamentos digitais e fintechs 6%; Diabetes 2,5%; DTC 0,9%; Carros elétricos-0,6%Customer experience 
management 0,5% e 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/b3ceef14-4e2c-48c2-af24-a71d3627a1ea
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/b3ceef14-4e2c-48c2-af24-a71d3627a1ea
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ARBOR CAPITAL 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Arbor Global Equities BRL FIC FIA BDR 
Nível I 

1.8% -12.14% -15.58% 46.37% 40.27% 25.84% -37.33% 200.33 

Dólar -7.81% -15.1% -16.84% -4.55% 6.73% 12.54% -20.2% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Arbor Global Equities BRL FIC FIA BDR Nível I 
 
Março foi mais um mês de alta volatilidade, como reflexo do desenvolvimento do conflito geopolítico e militar 
entre a Rússia e a Ucrânia. Essa guerra trágica torna ainda mais complexo o ambiente macroeconômico que, 
até recentemente, estava concentrado na inflação e na alta de juros nos EUA. 
Apesar de não buscarmos antever o desenvolvimento do cenário macro, em nossa análise as empresas do 
nosso portfólio estão bem posicionadas para navegar por esse período de incerteza e emergir mais 
dominantes no futuro. Isso porque, as ações em que investimos são de companhias líderes de mercado 
(muitas vezes oligopólios), que contam com crescimento secular e/ou receitas recorrentes, além de alta 
geração de caixa e balanços sólidos. 
Essas qualidades tornam essas empresas mais blindadas a um ambiente de inflação e de juros 
estruturalmente mais altos. E suas ações, se adquiridas a valuations descontados, também oferecem a 
mesma proteção quando são carregadas por um período suficientemente longo. 
Em um mercado com grandes oscilações de preço, procuramos nos concentrar apenas em novos fatos que 
alterem estruturalmente os fundamentos das empresas em que investimos e do nosso universo de 
cobertura.  
 

Posicionamento Atual 
Arbor Global Equities BRL FIC FIA BDR Nível I 
 
Apesar do desconforto causado pela volatilidade e apesar de ser impossível precisar o fundo de um sell-off, 
enxergamos retornos implícitos bastante elevados em diversas empresas com modelos de negócios 
extraordinários. O investidor paciente provavelmente será recompensado por se mover na contramão da 
incerteza e investir em empresas vencedoras no longo prazo. 
O Arbor Global Equities BRL é um fundo long-only, que não utiliza de alavancagem, é 100% investido e não 
busca cronometrar o mercado com alocações em caixa ou proteções. Entendemos que essa estratégia 
maximiza retornos ao mesmo passo que minimiza a probabilidade de perda permanente de capital no longo 
prazo, mas no curto prazo está disposta a volatilidade. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/30813569-17e1-442b-b5cd-f1bde5308c79
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/30813569-17e1-442b-b5cd-f1bde5308c79
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ASHMORE 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Ashmore EM Debt Advisory FIC FIM 
IE CP 

-0.99% -8.98% -9.0% - - 8.65% -20.37% 41.29 

Ashmore EM Equity Advisory FIC 
FIA IE 

-3.45% -6.97% -13.0% - - 19.14% -27.5% 109.09 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

Dólar -7.81% -15.1% -16.84% -4.55% 6.73% 12.54% -20.2% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Ashmore EM Debt Advisory FIC FIM IE CP 
 
O retorno do Fundo foi -0,4% contra -0,9% (estimativa bruta), com uma contribuição significativa devido ao 
impacto da remoção da Rússia dos índices JPMorgan no fim do mês. O deslocamento do mercado 
desencadeado pela invasão russa da Ucrânia se atenuou de certa forma, mas o impacto das sanções 
punitivas, a rápida elevação dos preços das commodities globalmente e o impacto sobre a inflação e 
previsões de crescimento continuam a ser variáveis importantes. O fator mais importante de contribuição 
para o desempenho foi a decisão precoce de encerrar a exposição à Rússia no fim da invasão. Houve um 
impacto negativo de um dia da remoção da Rússia do índice no fim do mês, que acrescentou 0,9% ao 
desempenho relativo. A carteira se beneficiou da sua posição na Venezuela, acrescentando 0,7%. A exposição 
ao Egito, com spread na curva USD, adicionou 0,2% ao desempenho relativo. Os desafios contínuos do setor 
de propriedade HY chinês, com um número de bolsas estressadas e/ou adiamentos de vencimento, 
mantiveram a fragilidade geral das posições de carteira e custo de carteira de 0,7%. O Paquistão retraiu 0,3% 
devido ao ruído político uma vez que a ausência de um voto de confiança poderia levar a um final precoce do 
governo do Primeiro Ministro Imran Khan. 
 

Atribuição de performance 

Ashmore EM Equity Advisory FIC FIA IE 
 
O retorno do Fundo foi -0,99% contra -2,26% para o MSCI EM. O mês de março viu os Mercados Emergentes 
mostrarem sua rica diversificação com um desempenho notavelmente forte de todos os mercados latino-
americanos importantes à medida que se beneficiaram do aumento da demanda de commodities, às custas 
da Rússia, e a força da moeda local comparada ao dólar norte-americano. Isso confirmou nossa convicção 
top down e bottom up nos bancos brasileiros, Itaú Unibanco e Banco Bradesco, e materiais mexicanos, Grupo 
México, todos com forte desempenho. Nossa melhor exposição de desempenho foi a companhia 
farmacêutica brasileira Hypera, que viu o seu forte pipeline de produtos e valorização atraente conquistarem 
investidores e resultar em um forte desempenho de preço. Essas áreas compensaram o obstáculo resultante 
do desempenho volátil das nossas exposições em tecnologia da China e consumo digital, e a carteira 
excedeu o índice MSCI EM.  
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/83a107a8-0284-4246-8636-f151e16df1e2
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/0d17e8c3-a72d-482f-a4eb-0688788372bb
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BLACKROCK 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

BlackRock Dynamic High Income 
FIC FIM IE 

3.01% -3.24% 6.92% 19.51% - 7.93% -29.63% 99.33 

BlackRock Global Event Driven FIC 
FIM IE 

1.39% 2.2% 5.44% 10.72% - 4.14% -13.8% 362.46 

Blackrock ESG Multi Asset Dolar 
Advisory FIC FIM IE 

-5.53% -17.75% -10.32% - - 14.09% -19.7% 6.33 

Blackrock ESG Multi-Asset Advisory 
FIC FIM IE 

3.68% -1.35% - - - - -6.2% 3.53 

Blackrock Global Impact Advisory 
FIA IE 

5.2% -7.99% -10.0% - - 16.91% -25.66% 4.4 

Blackrock Global Impact Dolar 
Advisory FIC FIA IE 

-3.8% -23.23% -27.61% - - 18.61% -33.31% 2.98 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

Dólar -7.81% -15.1% -16.84% -4.55% 6.73% 12.54% -20.2% - 

S&P 500 -4.75% -19.3% -5.17% 26.51% 24.79% 19.12% -23.23% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

BlackRock Dynamic High Income FIC FIM IE 
 
A estratégia apresentou retornos positivos em março. As ações de mercados desenvolvidos deram seu 
primeiro retorno positivo no ano em meio ao otimismo de uma resolução para o conflito na Ucrânia, embora a 
renda fixa tenha apresentado retornos negativos quando o Fed dos EUA iniciou oficialmente sua campanha 
de aperto. 
  
Os principais contribuidores para o portfólio foram: (i) A exposição em ações foi o maior contribuinte para o 
desempenho, liderado por covered calls e ações dos EUA. 
(ii) As ações de infraestrutura também geraram retornos positivos, auxiliados pelo forte desempenho 
relacionado a serviços públicos e energia. 
(iii) REITs ajudaram nos retornos, entregando fortes retornos após dois primeiros meses do ano 
desafiadores. Em contrapartida, os detratores foram: (i) Ao nível da classe de ativos, praticamente todas as 
exposições de renda fixa do Fundo prejudicaram os retornos, uma vez que as taxas foram apoiadas e os 
spreads aumentaram. (ii) A exposição à taxa de juros do Fundo, para fins de gestão de risco, foi um fator 
detrator importante em meio ao back up das taxas. (iii) A fraqueza geral do crédito também pesou nos títulos 
de alto rendimento e dívida de mercados emergentes. 
 

Atribuição de performance 

BlackRock Global Event Driven FIC FIM IE 
 
A estratégia do fundo consiste em adotar posições long/short em eventos corporativos mais concretos 
(hard), eventos menos concretos (soft) e posições em crédito. No mês de mar;o, nossa estratégia, foi mais 
uma vez positiva, com contribuição das 3 sub-classes hard, soft e crédito ao portfólio. O maior contribuidor 
foi dentro dos eventos menos concretos com Brookdale Senior Living. O maior detrator foi na classe eventos 
concretos com a fusão da NortonLifeLock  e Avast. 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/31782116-ac85-46d3-a628-b2f239f0ea05
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/81f1e768-b232-41cf-b117-0cee2c0b9561
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Atribuição de performance 

Blackrock ESG Multi Asset Dolar Advisory FIC FIM IE // Blackrock ESG Multi-Asset Advisory FIC FIM IE 
 
O BGF ESG Multi-Asset Fund gerou um retorno positivo em março. As ações de mercados desenvolvidos 
foram os principais contribuidores, uma vez que as ações dos EUA e da Europa recuperaram algumas das 
suas perdas no final do mês. As carteiras Systematic Active Equity e Brighter Futures Desenvolvido Market 
Equity apresentaram as maiores contribuições para os retornos. A mudança de preferência do investidor, que 
estava focado em setores value em janeiro e início de fevereiro para growth e quality, sustentou alguma 
recuperação no desempenho dessas exposições. Estas exibem um foco mais forte em empresas de maior 
qualidade que demonstram fortes práticas ESG; no longo prazo, esses são os tipos de empresas que 
esperamos fornecer mais resiliência à construção de portfólio. 
 

Atribuição de performance 

Blackrock Global Impact Advisory FIA IE // Blackrock Global Impact Dolar Advisory FIC FIA IE 
 
A estratégia teve retorno positivo ao longo do mês de março, dado um cenário mais favorável para as ações 
de mercados desenvolvidos deram seu primeiro retorno positivo no ano em meio ao otimismo de uma 
resolução para o conflito na Ucrânia, embora a renda fixa tenha apresentado retornos negativos quando o 
Fed dos EUA iniciou oficialmente sua campanha de aperto. O fundo teve como principal contribuidor absoluto 
para o portfólio o setor de consumo básico, utilities e tecnologia da informação. Por outro lado os setores que 
mais contribuíram de forma absoluta de forma negativa foram o de do setor imobiliário e de materials. 
 

Posicionamento Atual 
BlackRock Dynamic High Income FIC FIM IE 
 
Nossas visões não mudaram significativamente ao longo do mês, mas continuamos inclinados a favor de 
ativos de risco, dada nossa visão de um cenário favorável apoiado por lucros corporativos, forte crescimento 
do emprego e um consumidor americano ainda saudável. O aumento da inflação e o potencial para um ciclo 
de aperto monetário mais agressivo são preocupações reais, mas os ativos de risco parecem atraentes após 
o início fraco do ano, mesmo após o rali das ações do mercado desenvolvido em março. As áreas de renda 
fixa e exposição a taxas de juros estão mostrando sinais de oportunidade após a retomada das taxas e a 
ampliação do spread. Os rendimentos de títulos com grau de investimento, high yield e ações preferenciais 
estão em níveis não vistos há algum tempo, sugerindo que o risco/retorno parece mais favorável hoje. 
 

Posicionamento Atual 
BlackRock Global Event Driven FIC FIM IE 
 
No final do mês, a estratégia se mantém construtiva em todas as classes de eventos corporativos, e fechou 
com uma posição ajustada de 51% em eventos mais concretos (hard), 39% nos eventos menos concretos 
(soft) e 10% em crédito. O time continua construtivo para as oportunidades em todas as 3 categorias. 
 

Posicionamento Atual 
Blackrock ESG Multi Asset Dolar Advisory FIC FIM IE // Blackrock ESG Multi-Asset Advisory FIC FIM IE 
 
A principal área de fragilidade no período foi a Renda Fixa. Como os bancos centrais sinalizaram sua intenção 
de continuar subindo as taxas de juros para combater a inflação, apesar das primeiras indicações de 
desaceleração do crescimento, os rendimentos continuaram a subir em resposta. Continuamos com uma 
duration menor, dadas as expectativas de que os retornos continuem subindo a partir daqui. Manteremos 
uma abordagem flexível para gerenciar a sensibilidade à taxa de juros do Fundo. 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/59e800eb-ad07-4399-bdfd-5461ef6c356a
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/7ca3273b-4338-4140-9d61-583281d9b97e
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/725d48da-8abf-4ed7-9a70-f8054a5fcc5b
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/1b428e23-e8c2-4103-a9b0-e07a0646ec57
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/31782116-ac85-46d3-a628-b2f239f0ea05
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/81f1e768-b232-41cf-b117-0cee2c0b9561
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/59e800eb-ad07-4399-bdfd-5461ef6c356a
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/7ca3273b-4338-4140-9d61-583281d9b97e
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Posicionamento Atual 
Blackrock Global Impact Advisory FIA IE // Blackrock Global Impact Dolar Advisory FIC FIA IE 
 
Em relação ao posicionamento, estamos overweight nos setores de saúde, imobiliário e serviços de utilidade 
pública, enquanto estamos underweight nos setores de finanças, tecnologia da informação e bens de 
consumo discricionário. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/725d48da-8abf-4ed7-9a70-f8054a5fcc5b
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/1b428e23-e8c2-4103-a9b0-e07a0646ec57
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BRIDGEWATER 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Gama Bridgewater Global Risk 
Premium USD FIC FIM IE 

-9.57% -19.06% -6.63% - - 17.9% -20.76% 190.33 

Dólar -7.81% -15.1% -16.84% -4.55% 6.73% 12.54% -20.2% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Gama Bridgewater Global Risk Premium USD FIC FIM IE 
 
No geral, o ano de 2021 foi marcado pela contração significativa dos prêmios de risco (risk-on), que mais do 
que compensou o aumento gradual das taxas de desconto à medida que as expectativas de apertamento 
monetário aumentaram. As expectativas de inflação aumentaram ao longo do ano, à medida que o Fed 
deliberadamente atrasou a remoção dos estímulos mesmo frente a forte retomada econômica e as pressões 
inflacionárias, como disrupções na cadeia de suprimentos, aumento do preço dos imóveis e uma taxa de 
desemprego baixa. As expectativas de crescimento aumentaram no início do ano e depois diminuíram após 
as notícias associadas ao surgimento de novas variantes da COVID-19. Ao longo do ano, refletindo o cenário 
descrito acima, os subportfólios de crescimento em alta e inflação em alta superaram as suas contrapartes 
de inflação e crescimento em queda. Ao longo do último trimestre de 2021, o subportfólio de inflação em alta 
superou sua contraparte de inflação em queda, enquanto o subportfólio de crescimento em alta e 
crescimento em queda tiveram desempenhos semelhante. 
 

Posicionamento Atual 
Gama Bridgewater Global Risk Premium USD FIC FIM IE 
 
O objetivo da estratégia é capturar os prêmios de risco dos ativos enquanto evita a volatilidade criada por 
mudanças nas expectativas de crescimento e inflação. Com isso, são realizadas alocações em ativos com 
vieses opostos de crescimento e inflação. A estratégia utiliza um mix de ativos diversificados 
geograficamente, incluindo ações, crédito, títulos pré e indexados à inflação e commodities 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/0300501f-d9ba-42ab-a853-6563f6aa0e7e
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/0300501f-d9ba-42ab-a853-6563f6aa0e7e
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CAPITAL STRATEGIES 
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*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Aviva Investors Global Credit ESG Integrated Advisory FIC FIM CP IE // Aviva Investors Global Credit ESG 
Integrated Dólar Advisory FIC FIM IE CP 
 
O mercado de High Yield teve um retorno negativo em março, terminando um trimestre dramático, invasão da 
Ucrânia, aceleração da inflação, começo de um novo ciclo de alta de juros pelo Federal Reserve como 
também uma inversão das curvas de juros curta e longas.  
 
O início do mês foi o pior momento onde o apetite de risco do mercado foi devastado pelo choque da invasão 
na Ucrânia. Investidores estavam preocupados com o potencial da guerra ganhar escala, como também um 
impacto econômico secundário das sanções russas no Ocidente. Mesmo assim, apesar de pouco sinal de 
assentamento, ativos de maior risco se estabilizaram. Dado o aumento de preocupação com o fornecimento 
de energia no mercado europeu vindo do possível fechamento das importações russas, o rally do preço do 
Brent atingiu aproximadamente $140 o barril, fechando o mês aproximadamente em $ 107 o barril. Por outro 
lado, o mercado se focou nos dados de inflação, com o US Federal Reserve aumentado a taxa de juros em 25 
bps frente o aumento de preço dos consumidores.  
 

Posicionamento Atual 
Aviva Investors Global Credit ESG Integrated Advisory FIC FIM CP IE // Aviva Investors Global Credit ESG 
Integrated Dólar Advisory FIC FIM IE CP 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d29f6871-54c7-4643-acb7-6c86bd4709bc
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/15643399-b7c4-4f8e-99a4-9cbe14605e38
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/15643399-b7c4-4f8e-99a4-9cbe14605e38
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d29f6871-54c7-4643-acb7-6c86bd4709bc
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/15643399-b7c4-4f8e-99a4-9cbe14605e38
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/15643399-b7c4-4f8e-99a4-9cbe14605e38
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O fundo teve uma performance acima do seu índice no mês em termos brutos. Seleção ativa foi positivo 
dentro das posições do fundo. A estratégia foi mais eficiente dentro dos setores de wireless, chemicals e 
metals and mining. O fundo se beneficiou de não ter exposição direta a Russia. A alocação ativa em setores e 
o foco em qualidade também contribuíram de forma positiva. Dentro da seleção ativa de setores, posições 
em food and beverage, wireless e aerospace and defense adicionaram maior parte do valor. Na parte de 
qualidade, menor posição em BB e maior em B, foram um suporte positivo para os retornos do mês. Do lado 
negativo, estar sob-alocados em Europa e em bonds europeus com maior duration foram detratores. 
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CAPITÂNIA 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Capitânia Reit 90 Advisory CP FIC FIM 0.73% 0.2% - - - - -6.19% 81.62 

Capitânia Reit 90 CP FIC FIM 0.74% 0.21% 0.07% 6.51% 7.54% 6.14% -24.17% 26.31 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Capitânia Reit 90 Advisory CP FIC FIM // Capitânia Reit 90 CP FIC FIM 
 
O IFIX subiu +1,42% em março, impulsionado pelos fundos de tijolo que subiram na média +1,7%, com 
destaque para os fundos de Shoppings +4,9%. Os fundos de CRIs continuaram a entregar uma boa 
performance por conta dos elevados dividendos pagos recentemente, resultado dos altos índices 
inflacionários que permaneceram fortes dado a performance das commodities no contexto global. Além do 
fato do Banco Central ter subido os juros para 11,75% no mês, o que também contribui para a boa 
performance destes ativos. Fora o movimento de alta da Selic, a mensagem do Bacen de pronta resposta em 
relação a inflação (sugerindo novas altas no curto prazo) repercutiu na queda dos juros futuros, o que ajudou 
na performance dos FIIs e contribuiu para a alta dos ativos reais como um todo. 
 

Posicionamento Atual 
Capitânia Reit 90 Advisory CP FIC FIM // Capitânia Reit 90 CP FIC FIM 
 
Dado a alta concentração da carteira em ativos ancorados em ofertas 476 (com evidenciado nos 
comentários anteriores), o maior contribuinte da performance do fundo no mês foram os proventos pagos 
por conta da performance neutra destes fundos no período, já a parte dos ativos líquidos da carteira teve uma 
performance média em linha ao índice (+1,75%).  
  
Em março de 2022, o dividend yield do IFIX atingiu um patamar próximo a 11,0%, o que representa um spread 
contra o cupom da NTN-B 2035 acima de 5,3%, nível significativamente superior à média histórica. Essa 
discrepância apresenta um bom ponto de compra para investidores, que terão uma margem de segurança 
relevante contra o indicador o juro real. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c90afe66-26db-4950-8f83-82f7a4d86e59
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f2d72072-532d-4b4a-a843-671a76722d24
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c90afe66-26db-4950-8f83-82f7a4d86e59
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f2d72072-532d-4b4a-a843-671a76722d24
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CLARITAS 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Claritas Global High Yield FIM IE 0.26% -2.25% 3.7% 11.9% 5.18% 2.92% -20.57% 30.43 

Claritas Global Property Securities Dolar 
FIC FIA IE 

-5.22% -19.19% - - - - -21.66% 22.5 

Claritas Global Property Securities FIC FIA 
IE 

3.92% -3.11% - - - - -9.16% 25.99 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Posicionamento Atual 
Claritas Global High Yield FIM IE 
 
Estamos com um rating médio de B+, current yield de 5,5%, yield-to-worst de 6,1% e duration de 3,9 anos. As 
10 maiores posições somam 7,7% da carteira.  
As principais posições do fundo são Aryzta Ag, Aethon United Br, Ncr Corp, Srm Escrew Issuer, Deutsche 
Bank. 
 

Posicionamento Atual 
Claritas Global Property Securities Dolar FIC FIA IE // Claritas Global Property Securities FIC FIA IE 
 
As informações da carteira atual são: Price/Cash Flow (23,6%), Debt/Equity (104.8%), Dividend Yield 
(Dividend/Price)(2.7%). 
Os setores do mercado imobiliário atual são: Office & Industrial (27%), Residential (21.8%), Diversified (17.1%), 
Healthcare (7.6%), Self-Storage (5.9%), Technology Space (4.9%) 
Em relação à localização geográfica, temos United States (56.2%), Europe (10.1%), Japan (8.2%), United 
Kingdom (6%), Australia & New Zealand (4.5%), Canada (4.2%), Hong Kong (3.6%) 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/0cc22fa8-2e11-4cde-aee0-0a87ac4fbd17
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/bf950dc8-3181-4a0a-875a-3df33ca81aca
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/41188527-4160-4f0d-9ca5-07d5d714bcbc
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COMPASS GROUP 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Compass Latam Corporate Debt 
Advisory FIC FIM IE CP 

0.79% -1.29% 3.25% - - 2.14% -3.84% 1.32 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Compass Latam Corporate Debt Advisory FIC FIM IE CP 
 
O fundo teve desempenho superior ao do índice relevante (-0,2%) e subiu 0,2% no mês. Enquanto a 
volatilidade acima mencionada no UST gerou volatilidade para a classe de ativos, a compressão do spread 
que vimos nas últimas duas semanas do mês gerou retornos positivos para o fundo, pois o bucket HY foi 
mais uma vez capaz de superar sua contraparte IG. Este foi o principal impulsionador do desempenho 
superior, uma vez que o fundo continua a ter uma sobreponderação em obrigações HY. Por países, a seleção 
de crédito no Brasil, México e Colômbia, bem como nossa subponderação no Chile, foram os principais 
impulsionadores do desempenho superior neste mês. Isso foi parcialmente compensado pela seleção de 
crédito na Argentina e no Peru. 
 

Posicionamento Atual 
Compass Latam Corporate Debt Advisory FIC FIM IE CP 
 
Permanecemos construtivos no médio prazo, pois acreditamos que a América Latina se beneficiará de um 
ambiente ainda global de baixo rendimento, juntamente com commodities mais altas e moedas depreciadas. 
Embora a volatilidade geopolítica recente tenha aumentado, continuamos ativos na busca de oportunidades 
para comprar empresas sólidas com avaliações atraentes. Continuamos com uma carteira posicionada no 
segmento de alto rendimento e com duração menor em relação à classe de ativos 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/2f3aac8f-1f9e-4aab-9a2d-73aaf43816f8
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/2f3aac8f-1f9e-4aab-9a2d-73aaf43816f8
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DAHLIA 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Dahlia Global 50 Advisory XP Seg 
Prev FICFIM 

0.86% 0.44% 3.87% - - 2.79% -2.17% 346.09 

Dahlia Global Allocation FIC FIM 0.91% -1.5% 1.94% 15.29% - 5.49% -14.11% 483.79 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

Dólar -7.81% -15.1% -16.84% -4.55% 6.73% 12.54% -20.2% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Dahlia Global 50 Advisory XP Seg Prev FICFIM // Dahlia Global Allocation FIC FIM 
 
Apesar de o conflito na Ucrânia continuar, os ativos de risco tiveram uma boa performance no mês. No lado 
internacional, o destaque positivo ficou com as commodities, com uma maior preocupação com a oferta de 
diferentes produtos. O petróleo subiu 10%, o cobre, 6,7% e o minério de ferro, 12%. A inflação ainda alta fez 
com que os juros de 10 anos nos Estados Unidos subissem para 2,3%. Apesar disso, as bolsas tiveram um 
retorno positivo, com a bolsa americana subindo 3% e o Ibovespa, 6%. Um outro destaque positivo foi a 
queda no dólar de 8% para 4,74. Para o fundo, as posições compradas em ações no Brasil e o 
posicionamento em algumas commodities foram os destaques positivos. 
 

Posicionamento Atual 
Dahlia Global 50 Advisory XP Seg Prev FICFIM // Dahlia Global Allocation FIC FIM 
 
As consequências do conflito entre Ucrânia e Rússia ainda são muito incertas. Se o conflito se prolongar, é 
possível que os preços de commodities fiquem altos, pressionando a inflação e aumentando o risco de uma 
recessão global. Por outro lado, uma solução rápida do conflito traria um alívio para os preços de 
commodities e favoreceria ativos de risco. O fundo continua comprado em commodities e em uma cesta de 
ações principalmente em países desenvolvidos. 
 

  

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/37645515000159
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/82308d09-5147-4671-8212-9affadb0ba0b
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/#/funds/37645515000159
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/82308d09-5147-4671-8212-9affadb0ba0b
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FRANKLIN TEMPLETON 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Chilton US Long Short Dolar 
Advisory FIC FIA IE 

-7.52% -22.98% -8.61% - - 19.13% -24.84% 11.03 

Franklin K2 Alternative Strategies 
FIC FIM IE 

0.4% -2.25% 2.42% 8.22% 4.06% 4.06% -11.66% 14.08 

S&P 500 -4.75% -19.3% -5.17% 26.51% 24.79% 19.12% -23.23% - 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Chilton US Long Short Dolar Advisory FIC FIA IE 
 
O fundo teve leve recuperação em março propiciada pelos setores de Industrials, Bens de Consumo e Saúde. 
As maiores contribuições foram geradas pela Canadian Pacific, Costco e Cintas. Os maiores detratores foram 
a posição vendida (short) em S&P 500, Sherwin Williams e Skyline Champion. Os setores de Consumo 
Discricionário, Varejo e Materiais apresentaram perdas no período.  
 

Atribuição de performance 

Franklin K2 Alternative Strategies FIC FIM IE 
 
O fundo enfrentou leve baixa no mês de março em termos absolutos, aproximadamente -0,08%. Três das 
quatro principais estratégias de hedge contribuíram para o desempenho, ao passo que 11 dos 17 gestores 
subjacentes entregaram resultados positivos no mês. Apesar da baixa em termos absolutos do fundo, seu 
desempenho foi melhor que o dos principais indicadores, tais como o Global e US Aggregate e o Global e US 
High Yield. A estratégia alternativa Global Macro foi a que melhor performou e a estratégia Relative Value a 
maior detratora para o desempenho do fundo no mês. 
 

Posicionamento Atual 
Chilton US Long Short Dolar Advisory FIC FIA IE 
 
Em março, a carteira comprada (long) do fundo foi levemente reduzida com a venda das posições em 
Chipotle Mexican Grill, United Healthcare, Five Below e Disney. O fundo iniciou posições em L’Oreal e Hermes. 
As exposições foram reduzidas em relação ao mês anterior, finalizando o mês em 119% comprada (long), 
57% vendida (short) e 62% líquido (net). 
 

Posicionamento Atual 
Franklin K2 Alternative Strategies FIC FIM IE 
 
Apesar do resultado negativo da estratégia Relative Value no mês, estamos mantendo uma perspectiva de 
melhora em virtude dos níveis elevados de volatilidade sentidos tanto dentro das classes de ativos, quanto 
entre elas, resultando em maior dispersão de resultados e melhores oportunidades de trading e proteção. As 
oportunidades para os gestores com foco em macro aumentaram, seguindo as movimentações de mercado 
provocadas pelas mudanças geopolíticas e de políticas monetárias em curso, em conjunto com as condições 
econômicas mais amplas. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/31c9a467-3c6e-443b-8e5c-5159ba988cbd
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/17de57a3-6c70-4033-b852-49d71082deaa
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/31c9a467-3c6e-443b-8e5c-5159ba988cbd
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/17de57a3-6c70-4033-b852-49d71082deaa
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GEO CAPITAL 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Geo Empresas Globais FIC FIA IE -6.47% -19.2% -13.06% 17.24% 14.82% 17.05% -25.1% 164.6 

Geo Empresas Globais em Reais 
FIC FIA IE 

1.77% -1.78% 6.35% 21.54% 6.9% 10.97% -34.85% 75.68 

Geo Smart Beta de Qualidade em 
Dólares FIC FIA IE 

-6.59% -23.61% -9.23% - - 17.69% -27.83% 27.04 

S&P 500 -4.75% -19.3% -5.17% 26.51% 24.79% 19.12% -23.23% - 

Dólar -7.81% -15.1% -16.84% -4.55% 6.73% 12.54% -20.2% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Geo Empresas Globais FIC FIA IE 
 
O mês de março foi marcado pela recuperação, depois de fortes quedas em janeiro e fevereiro, dos índices 
globais. O MSCI World, por exemplo, subiu 2,74% no mês. Apesar das incertezas trazidas pela guerra na 
Ucrânia para o cenário de inflação e crescimento na zona do euro, os baixos preços dos ativos depois das 
recentes quedas parecem ter atraído movimentos de compra de investidores. Contribuiu também para 
confortar o mercado a alta dos Fed Funds em 0,25%, em linha com o esperado para o início do ciclo de altas 
anunciado pelo FED. Parece haver entre os investidores, portanto, a visão de que o FED será capaz de 
controlar a inflação sem colocar em risco o crescimento da economia. No Brasil, as altas taxas de juros 
somadas à alta das commodities em função principalmente da guerra na Ucrânia beneficiaram o real, que se 
valorizou frente ao dólar cerca de 8,06% com a moeda americana fechando o mês cotado a R$ 4,74. O fundo 
fechou o mês com retorno de -6,47%, acumulando -13,06%nos últimos 12 meses. 
 

Atribuição de performance 

Geo Empresas Globais em Reais FIC FIA IE 
 
O mês de março foi marcado pela recuperação, depois de fortes quedas em janeiro e fevereiro, dos índices 
globais. O MSCI World, por exemplo, subiu 2,74% no mês. Apesar das incertezas trazidas pela guerra na 
Ucrânia para o cenário de inflação e crescimento na zona do euro, os baixos preços dos ativos depois das 
recentes quedas parecem ter atraído movimentos de compra de investidores. Contribuiu também para 
confortar o mercado a alta dos Fed Funds em 0,25%, em linha com o esperado para o início do ciclo de altas 
anunciado pelo FED. Parece haver entre os investidores, portanto, a visão de que o FED será capaz de 
controlar a inflação sem colocar em risco o crescimento da economia. No Brasil, as altas taxas de juros 
somadas à alta das commodities em função principalmente da guerra na Ucrânia beneficiaram o real, que se 
valorizou frente ao dólar cerca de 8,06% com a moeda americana fechando o mês cotado a R$ 4,74. O fundo 
fechou o mês com retorno de 1,77%, acumulando 6,35% nos últimos 12 meses. 
 

Atribuição de performance 

Geo Smart Beta de Qualidade em Dólares FIC FIA IE 
 
O mês de março foi marcado pela recuperação, depois de fortes quedas em janeiro e fevereiro, dos índices 
globais. O MSCI World, por exemplo, subiu 2,74% no mês. Apesar das incertezas trazidas pela guerra na 
Ucrânia para o cenário de inflação e crescimento na zona do euro, os baixos preços dos ativos depois das 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/ac982444-9677-425f-5e29-08d501045135
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c7b029ef-a2da-4565-8e57-f2cc8e3df32d
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/57775672-fc61-4098-86ac-c00271a7f14f
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recentes quedas parecem ter atraído movimentos de compra de investidores. Contribuiu também para 
confortar o mercado a alta dos Fed Funds em 0,25%, em linha com o esperado para o início do ciclo de altas 
anunciado pelo FED. Parece haver entre os investidores, portanto, a visão de que o FED será capaz de 
controlar a inflação sem colocar em risco o crescimento da economia. No Brasil, as altas taxas de juros 
somadas à alta das commodities em função principalmente da guerra na Ucrânia beneficiaram o real, que se 
valorizou frente ao dólar cerca de 8,06% com a moeda americana fechando o mês cotado a R$ 4,74. O fundo 
fechou o mês com retorno de -6.78%%, acumulando 1,38% nos últimos 12 meses. 
 

Posicionamento Atual 
Geo Empresas Globais FIC FIA IE 
 
O portfólio terminou o mês com 32 ativos, com destaque para setores de Serviços Financeiros, Mídia, 
Equipamentos Médicos & Saúde, Alimentos & Bebidas e Aviação & Viagens. As 10 maiores posições do fundo 
representam 63% do patrimônio. 
 

Posicionamento Atual 
Geo Empresas Globais em Reais FIC FIA IE 
 
O portfólio terminou o mês com 22 ativos, com destaque para setores de Serviços Financeiros, Mídia, 
Alimentos & Bebidas, Equipamentos Médicos & Saúde e Aviação & Viagens. As 10 maiores posições do fundo 
representam 55% do patrimônio. 
 

Posicionamento Atual 
Geo Smart Beta de Qualidade em Dólares FIC FIA IE 
 
O portfólio terminou o mês com 64 ativos, com destaque para setores de Serviços Financeiros, Alimentos & 
Bebidas, Consumo & Varejo e Tecnologia & Indústria. As 10 maiores posições do fundo representam 23% do 
patrimônio. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/ac982444-9677-425f-5e29-08d501045135
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c7b029ef-a2da-4565-8e57-f2cc8e3df32d
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/57775672-fc61-4098-86ac-c00271a7f14f
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HASHDEX 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Hashdex 100 Nasdaq Crypto Index FIM 9.66% -18.3% -23.56% 155.84% - 69.54% -51.82% 238.16 

Hashdex 20 Nasdaq Crypto Index FIC 
FIM 

2.89% -1.18% 2.81% 28.72% - 13.98% -12.4% 397.55 

Hashdex 40 Nasdaq Crypto Index FIC 
FIM 

4.68% -5.1% -2.08% 58.23% - 27.98% -24.11% 338.07 

Hashdex Bitcoin FIC FIM 7.82% -17.97% -35.77% - - 67.09% -56.8% 231.52 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Hashdex 100 Nasdaq Crypto Index FIM 
 
Da performance positiva de + 9,66% em Março, aproximadamente +11,67% vieram do Bitcoin, +6,87% do 
Ethereum, +0,10% de outros criptoativos e -8,79% do dólar. 
 

Atribuição de performance 

Hashdex 20 Nasdaq Crypto Index FIC FIM 
 
Da performance positiva de +2,89% em Março, aproximadamente +2,45% vieram do Bitcoin, +1,41% do 
Ethereum, +0,13% de outros criptoativos, -1,67% do dólar e +0,73% de Renda Fixa. 
 

Atribuição de performance 

Hashdex 40 Nasdaq Crypto Index FIC FIM 
 
Da performance positiva de +4,68% em Março, aproximadamente +4,85% vieram do Bitcoin, +2,81% do 
Ethereum, +0,25% de Outros Criptoativos, -3,42% do dólar e +0,54% de Renda Fixa. 
 

Atribuição de performance 

Hashdex Bitcoin FIC FIM 
 
Da performance positiva de +7,82% em Março, aproximadamente +16,75% vieram do Bitcoin e -8,93% do 
dólar. 
 

Posicionamento Atual 
Hashdex 100 Nasdaq Crypto Index FIM // Hashdex 20 Nasdaq Crypto Index FIC FIM // Hashdex 40 Nasdaq 
Crypto Index FIC FIM // Hashdex Bitcoin FIC FIM 
 
O NCI abriu o mês em alta, na contramão de outros ativos de risco como ações, mas essa tendência foi 
rapidamente revertida. No dia nove, veio a público a informação de que o presidente Biden iria lançar um 
decreto com abrangência acerca de criptoativos e CBDCs. Todos os constituintes do NCI tiveram retornos 
positivos em março. O melhor deles foi o Stellar Lumens, com alta de  23,2%, seguido do Ethereum, com 
17,9%. O Bitcoin subiu 11,3% e o pior desempenho foi do estreante Sandbox, 7,5%. O CF DEFI Index, referência 
do ETF DEFI11 teve alta de 16,3%, enquanto o CF Smart Contracts Index, do ETF WEB311, subiu 20,1%. O 
resultado dos produtos denominados em reais foi prejudicado pela queda de 7,66% do Dólar frente ao Real. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e4633f53-f80e-46e2-8995-0db1a4a752f8
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/dfc3800b-e154-4dd6-a840-c5508c3364be
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/ce6c79c7-ce98-4bd2-98e4-7cda2637a9ec
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/3098f318-1078-4692-8208-07324b4f35da
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e4633f53-f80e-46e2-8995-0db1a4a752f8
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/dfc3800b-e154-4dd6-a840-c5508c3364be
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/ce6c79c7-ce98-4bd2-98e4-7cda2637a9ec
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/ce6c79c7-ce98-4bd2-98e4-7cda2637a9ec
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/3098f318-1078-4692-8208-07324b4f35da
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IP CAPITAL PARTNERS 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

IP Atlas USD FIC FIA IE -8.77% -23.69% -13.62% 21.28% - 23.29% -28.89% 122.71 

S&P 500 -4.75% -19.3% -5.17% 26.51% 24.79% 19.12% -23.23% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

IP Atlas USD FIC FIA IE 
 
O IP Atlas USD encerrou o trimestre com queda de 10,3% em USD vs 5,4% do MSCI All Countries. A 
“underperformance” do trimestre é explicada principalmente pelo desempenho negativo de Facebook que, 
conforme comentamos no último relatório não faz mais parte da carteira e Netflix, que enxergamos a queda 
de mais de 20% após o resultado como uma oportunidade de aumentar a posição.  
 
No mês de março, o principal detrator foi Charter cuja ação caiu 9% devido a preocupações com concorrência 
no setor de banda larga. Temos acompanhado o assunto de perto e não enxergamos por enquanto como 
uma ameaça importante para a empresa. Hoje Charter é a maior posição do fundo.   
 
Seguimos confiantes em nossa estratégia de investir apenas em empresas que consideramos ser 
excepcionais, com motor de crescimento próprio e bem geridas. 
 

Posicionamento Atual 
IP Atlas USD FIC FIA IE 
 
Ao longo do mês reduzimos a posição de Google realocamos o capital entre Microsoft, Schwab, Thermo 
Fisher e Constellation Software. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/6f9c40d6-9daf-4d25-8519-680c5955eafd
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/6f9c40d6-9daf-4d25-8519-680c5955eafd
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JP MORGAN 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

JP Morgan Asia Growth Advisory FIA 
IE 

-3.84% -9.75% - - - - -26.63% 2.87 

JP Morgan Asia Growth Dolar 
Advisory FIC FIA IE 

-12.24% -24.79% - - - - -32.57% 2.33 

JP Morgan China Equity Advisory FIA 
IE 

-8.53% -18.2% -18.28% - - 20.24% -35.64% 231.28 

JP Morgan China Equity Dolar 
Advisory FIA IE 

-16.91% -32.05% -34.66% - - 23.4% -44.78% 144.93 

JP Morgan China Equity Dolar 
Dominus FIC FIA IE 

-16.68% -31.56% -33.76% - - 23.14% -41.15% 4.12 

JP Morgan China Opportunities 
Advisory FIA IE 

-9.3% -18.43% - - - - -37.58% 1.51 

JP Morgan China Opportunities Dólar 
Advisory FIC FIA IE 

-17.28% -32.41% - - - - -45.02% 1.23 

JP Morgan Dólar Global Macro 
Opportunities FIM - IE 

-9.18% -19.9% -19.55% -1.49% 10.44% 14.29% -22.49% 391.42 

JP Morgan ESG Emerging Markets 
Advisory FIA IE 

-2.17% -10.18% -8.7% - - 16.5% -25.41% 17.43 

JP Morgan ESG Emerging Markets 
Dolar Advisory FIA IE 

-10.81% -25.26% -26.33% - - 17.93% -32.13% 7.89 

JP Morgan Global Bond Opportunities 
FIC FIM CP - IE Classe A 

1.11% -0.43% 3.76% 8.19% 5.17% 2.76% -12.41% 23.85 

JP Morgan Global Income Allocation 
FIC FIM CP IE - Classe A 

1.78% -1.62% 7.66% 15.51% 6.81% 5.66% -24.6% 145.4 

JP Morgan Global Macro 
Opportunities FIC FIM IE - Classe A 

-0.31% -3.91% 0.78% 6.16% 6.24% 5.92% -6.59% 272.38 

Dólar -7.81% -15.1% -16.84% -4.55% 6.73% 12.54% -20.2% - 

S&P 500 -4.75% -19.3% -5.17% 26.51% 24.79% 19.12% -23.23% - 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

JP Morgan Asia Growth Advisory FIA IE // JP Morgan Asia Growth Dolar Advisory FIC FIA IE 
 
No mês, detraiu da performance do fundo a alocação nos setores de consumo discricionário e serviços de 
comunicação. Regionalmente, a estratégia se beneficiou com a alocação na Indonésia, ao passo em que 
China foi uma região que contribuiu negativamente.  
 
A sazonalidade combinada com o risco de interrupção na cadeia de oferta, pressão inflacionária e 
desaceleração da demanda externa, pode resultar em um cenário desfavorável para o mercado acionário no 
curto prazo. A correção cria uma oportunidade de compra, dado que os drivers de médio/longo prazo 
permanecem intactos: reabertura econômica acelerada, crescimento recorde do PIB, regionalização do 
comércio, e investimentos estrangeiros. 
 

Atribuição de performance 

JP Morgan China Equity Advisory FIA IE // JP Morgan China Equity Dolar Advisory FIA IE // JP Morgan China 
Equity Dolar Dominus FIC FIA IE 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e6ae14f3-f823-44f1-b573-049587c8dd70
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d94d8c30-e7ce-42d1-845c-0ca19801c983
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/895b5e23-f41b-49cf-ac66-27871638c207
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/56a34070-d2f4-4514-b5e3-222094d61965
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/59193bcc-97f6-46cb-b3b4-4f5d47c4dc3b
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/59193bcc-97f6-46cb-b3b4-4f5d47c4dc3b


 

                                                                                                                                                                                                340 

Abril 2021 

 
No mês, contribuiu com a performance a alocação no setor de real estate. A performance do setor de TI e 
consumo foi negativo.  
 
O sentimento no mercado local foi afetado por alguns fatores. Primeiro, a decisão hawkish do Fed, que tem 
correlação negativa com alguns índices de renda variável locais. Além disso, também impactam os casos 
crescentes de Omicron na China em um cenário sem nenhuma perspectiva de ajuste à política de tolerância 
zero. E, por fim, as perspectivas da regulamentação do setor de Internet. Neste contexto, os setores mais 
performáticos da bolsa foram o de carvão (6%), que liderou o retorno do consumo de energia em fevereiro e 
os aumentos de preços globais; e o setor imobiliário (+4%), que ganhou com o afrouxamento adicional da 
política monetária, já que Harbin (capital da província de Heilongjiang) suspendeu a restrição de compra de 
casas e o anúncio de Evergrande de uma proposta de reestruturação da dívida até o final de julho de 2022. 
Como uma tentativa de tentar aliviar os impactos causados pela Omicron, o governo de Shenzhen anunciou 
cortes de taxas e cupons de consumo. 
 

Atribuição de performance 

JP Morgan China Opportunities Advisory FIA IE // JP Morgan China Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE 
 
No mês, detraiu da performance a alocação nos setores de consumo discricionário, básico e de TI. 
 
Os índices demonstraram uma forte recuperação em forma de V dos níveis mínimos alcançados em meados 
de março. Na primeira quinzena do mês, tensões geopolíticas crescentes e deslocamentos reduziram o 
apetite dos investidores por risco e aumentaram as preocupações com custos de insumos. Em seguida, a 
inclusão de cinco ADRs listados nos EUA na lista de HFCAA desencadeou preocupações sobre os riscos de 
repercussões geopolíticas. Esses fatores combinados levaram a uma ampla redução de risco na semana 
seguinte, especialmente em ativos de internet. 
Para Hong Kong, o sentimento de reabertura melhorou até março, pois os casos diários de Covid-19 caíram 
de 79.876 em 3 de março para 6.981 no final do mês. Atualmente, estamos atentos aos próximos passos que 
o governo dará. Foi anunciado que a população de Xangai será testada por completo para melhorar o 
mapeamento da infecção. As restrições de mobilidade estão programadas para diminuir em três fases ao 
longo do próximo trimestre, iniciando a partir de 21 de abril. 
 

Atribuição de performance 

JP Morgan Dólar Global Macro Opportunities FIM - IE // JP Morgan Global Macro Opportunities FIC FIM IE - 
Classe A 
 
A guerra na Ucrânia parece parcialmente negligenciada pelos mercados em termos de movimentos de 
preços de ativos. Com os preços das commodities em níveis muito mais altos do que em semanas 
anteriores, a inflação e as expectativas de inflação subiram, e esperamos pressão sobre o crescimento. Essa 
dinâmica é particularmente impactante na Europa, dada a dependência das exportações russas de energia. 
Por esse motivo rebaixamos nossa avaliação do ciclo-econômico europeu para contração. Enquanto isso, o 
Covid-19 voltou a se tornar um risco na China à medida que os casos crescem. O aumento da taxa de juros 
pelo Federal Reserve em sua reunião de março aperta as condições financeiras, o que pode reforçar a 
desaceleração econômica. 
 
Essas incertezas (Rússia/Ucrânia, política monetária e o caso da China), juntamente com níveis muito altos 
de volatilidade de mercado e baixos níveis de liquidez, foram estímulos para nossa redução dos níveis de 
risco. 
 

Atribuição de performance 

JP Morgan ESG Emerging Markets Advisory FIA IE // JP Morgan ESG Emerging Markets Dolar Advisory FIA IE 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/9838f586-26f9-47e6-ab72-dbc3aa8de3b5
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d26f483a-e35f-4993-847e-6855d2c640ce
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f4f13211-867a-45e9-8d93-45f3230855b9
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e9c9a292-fad1-42fc-819c-b3111eb75433
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e9c9a292-fad1-42fc-819c-b3111eb75433
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f5e6130f-0b9e-4363-812e-19fe6255b991
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/71a997ef-e633-4b90-9a36-fb07e6b51941
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No mês, contribuiu com a performance do fundo a alocação nos setores de alimentos e consumo básico. A 
performance do setor de mídia foi negativa. Regionalmente, a estratégia se beneficiou com a alocação no 
Brasil e na África do Sul e teve como principal detrator as posições na China.  
 
Os gestores estrangeiros compraram US$ 16 bilhões em ações da América Latina no ano, impulsionados 
pela valorização atraente e pelo aumento dos preços das commodities. Em março, o consenso foi de estar 
underweight na Rússia e aumentar a exposição em China.  
Outra região destino para esses investimentos foi a Indonésia, que recebeu US$ 2 bilhões líquidos, desde o 
início do ano. A primeira parte desses investimentos foi impulsionado pelo IPO de uma empresa de 
tecnologia, seguida pela rotação para empresas de commodities/energia desde outubro. Agora estamos 
testemunhando os beneficiários indiretos desse fluxo, como as empresas de bancos, indústrias e setor 
discricionário.  
 

Atribuição de performance 

JP Morgan Global Bond Opportunities FIC FIM CP - IE Classe A 
 
O desempenho do fundo foi positivo, com grande parte da contribuição vinda da posição em juros soberanos. 
Esse book se beneficiou principalmente de nossas posições vendidas em juros americanos. A dívida de 
mercados emergentes também performou positivo – a contribuição vinda da valorização das moedas foi em 
parte afetada pelos títulos locais. Crédito privado investment grade foi o maior detrator, seguido pelo crédito 
high yield (com exceção de convertible bonds). Essa performance de high yield se deve ao movimento de 
juros nos EUA. A mesma classe de ativos na europeu ficou estável ao longo do mês. Os setores securitizados 
também prejudicaram. 
 

Atribuição de performance 

JP Morgan Global Income Allocation FIC FIM CP IE - Classe A 
 
A estratégia teve rentabilidade positiva em março, período no qual os principais contribuidores de 
performance foram as posições em renda variável global e fundos imobiliários globais. A renda fixa 
americana foi o principal detrator de performance do fundo. A classe de ativo passa por um cenário 
desafiador dado a movimentação da taxa de juros. Tanto a posição core de renda fixa, quanto os ativos high 
yield, contribuíram negativamente. 
 

Posicionamento Atual 
JP Morgan Asia Growth Advisory FIA IE // JP Morgan Asia Growth Dolar Advisory FIC FIA IE 
 
Para os próximos meses, o fundo seguirá posicionado em investimentos que têm perspectiva de crescer 
significativamente impulsionados por mudanças nos hábitos de consumo, regulações e tecnologia. 
 

Posicionamento Atual 
JP Morgan China Equity Advisory FIA IE // JP Morgan China Equity Dolar Advisory FIA IE // JP Morgan China 
Equity Dolar Dominus FIC FIA IE 
 
Os números de infecção por COVID-19 diminuíram ao longo de março. Em 26 de março, 12.627 casos foram 
relatados na semana anterior na China Continental (vs. 14.131 casos há uma semana), principalmente de 
Jilin (10.879), Fujian (487) e Guangdong (157). Estamos atentos aos próximos passos que o governo dará na 
contenção do vírus. 
 
Para os próximos meses, o fundo seguirá posicionado nas principais temáticas seculares de investimento da 
China, todas as quais se relacionam com crescimento estrutural e estão mais atraentes hoje nos setores de 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/bbece48a-e0d7-4568-9de6-c69c3f34bf89
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/259c0c28-9205-4adf-b629-08d52db7248b
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e6ae14f3-f823-44f1-b573-049587c8dd70
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d94d8c30-e7ce-42d1-845c-0ca19801c983
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/895b5e23-f41b-49cf-ac66-27871638c207
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/56a34070-d2f4-4514-b5e3-222094d61965
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/59193bcc-97f6-46cb-b3b4-4f5d47c4dc3b
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/59193bcc-97f6-46cb-b3b4-4f5d47c4dc3b
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inovação, descarbonização e aqueles relacionados ao aumento da classe média (e os desdobramentos 
disso). 
 

Posicionamento Atual 
JP Morgan China Opportunities Advisory FIA IE // JP Morgan China Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE 
 
Para os próximos meses, o fundo seguirá posicionado nas principais temáticas seculares de investimento da 
China, todas as quais se relacionam com crescimento estrutural e estão mais atraentes hoje nos setores de 
inovação, descarbonização e aqueles relacionados ao aumento da classe média (e os desdobramentos 
disso). 
 

Posicionamento Atual 
JP Morgan Dólar Global Macro Opportunities FIM - IE // JP Morgan Global Macro Opportunities FIC FIM IE - 
Classe A 
 
Fechamos nossa posição em bancos europeus. Fechamos nossas posições cíclicas europeias, como em 
industrials. Adicionamos estratégias de investimento de valor relativo em setores defensivos (serviços 
públicos, saúde, tanto na Europa, quanto nos EUA). Adicionamos posição em ouro, que se sai bem em um 
ambiente de incerteza elevada, contribui com a aversão ao risco e também protege da inflação. 
 
As tendências de crescimento relativo dos EUA contra o resto do mundo estão divergindo novamente. 
Historicamente, as tendências de crescimento relativo têm sido um impulsionador muito poderoso do dólar. 
Hoje, temos uma posição em dólar contra o dólar australiano e ao rand sul-africano, para diversificação. Esse 
par tem sensibilidade a um potencial choque na desaceleração da China. 
 

Posicionamento Atual 
JP Morgan ESG Emerging Markets Advisory FIA IE // JP Morgan ESG Emerging Markets Dolar Advisory FIA IE 
 
Para os próximos meses, o fundo seguirá posicionado em investimentos sustentáveis que têm perspectiva 
de crescer significativamente impulsionados por mudanças nos hábitos de consumo, regulações e 
tecnologia. 
 

Posicionamento Atual 
JP Morgan Global Bond Opportunities FIC FIM CP - IE Classe A 
 
Reduzimos a duration a partir de posições vendidas em taxas de mercados desenvolvidos, como na Itália, no 
Japão e nos EUA (esta última já compunha o portfólio e aumentamos exposição). Reduzimos a nossa 
posição short em juros do Reino Unido. No mercado emergente, reduzimos nossa exposição local aos títulos 
da Indonésia e México e fechamos nossa posição comprada em juros do Brasil. Reduzimos nossa posição 
vendida em CDS da Rússia, bem como ao nosso CDX de países emergentes. Na carteira de moedas, 
reduzimos nossa posição comprada em mercados emergentes de 6% para 3% e giramos dentro de nossa 
cesta de moedas. A carteira ficou mais exposta em investment grade dado a remoção do nosso hedge CDX 
para o investment grade europeu. A duration do fundo foi reduzida de 2,5 anos para 2,1 anos. 
 

Posicionamento Atual 
JP Morgan Global Income Allocation FIC FIM CP IE - Classe A 
 
Dado o panorama atual do mercado, o fundo aumentou o caixa e suas posições em futuros de bolsa 
americana. A gestão reduziu posição em covered calls e high yield europeu. 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/9838f586-26f9-47e6-ab72-dbc3aa8de3b5
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d26f483a-e35f-4993-847e-6855d2c640ce
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f4f13211-867a-45e9-8d93-45f3230855b9
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e9c9a292-fad1-42fc-819c-b3111eb75433
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e9c9a292-fad1-42fc-819c-b3111eb75433
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f5e6130f-0b9e-4363-812e-19fe6255b991
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/71a997ef-e633-4b90-9a36-fb07e6b51941
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/bbece48a-e0d7-4568-9de6-c69c3f34bf89
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/259c0c28-9205-4adf-b629-08d52db7248b
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JUPITER 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Jupiter European Growth Advisory 
Dólar FIC FIA IE 

-4.09% -25.64% -10.32% - - 19.34% -30.47% 9.57 

Jupiter European Growth Advisory 
FIA IE 

5.0% -10.2% 12.12% - - 17.06% -20.52% 19.11 

S&P 500 -4.75% -19.3% -5.17% 26.51% 24.79% 19.12% -23.23% - 

Dólar -7.81% -15.1% -16.84% -4.55% 6.73% 12.54% -20.2% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Jupiter European Growth Advisory Dólar FIC FIA IE // Jupiter European Growth Advisory FIA IE 
 
Em março, as ações europeias avançaram, o primeiro ganho mensal desde dezembro, devido, em grande 
parte, ao otimismo sobre o progresso das negociações de cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia. Os maiores 
ganhos do setor no mês passado foram financeiros, serviços públicos e de saúde; varejo e bens pessoais 
apresentaram um desempenho inferior ao esperado. Em uma base trimestral, as ações europeias caíram pela 
primeira vez desde o início da pandemia, trimestre que encerra em março de 2020. 
No mês passado, os preços ao consumidor da União Europeia subiram 5,1% a/a, o máximo desde que a série 
de dados começou em 1997, adicionando pressão sobre o Banco Central Europeu (BCE) para aumentar as 
taxas de juros a partir de mínimos históricos. Alguns funcionários do BCE estão pressionando para um ou 
mais aumentos de taxas este ano, enquanto a presidente do BCE, Christine Lagarde, enfatizou a necessidade 
de uma abordagem gradual devido aos riscos para o crescimento econômico, incluindo a guerra na Ucrânia.  
 

Posicionamento Atual 
Jupiter European Growth Advisory Dólar FIC FIA IE // Jupiter European Growth Advisory FIA IE 
 
A atividade do fundo foi limitada em março, com alguns cortes de posições que tiveram bom desempenho no 
acumulado do ano, como Novo Nordisk e RELX. A posição do fundo no Universal Music Group contribuiu 
positivamente para o desempenho, uma vez que o mercado apreciou a qualidade do modelo de negócio. 
Exposições financeiras como Finecobank e Partners Group prejudicaram o desempenho; ambos 
apresentaram um forte crescimento nos lucros em 2021 e enfrentam um cenário de crescimento mais difícil 
em 2022. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e7051039-62f3-4801-904e-685f601be729
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c51aca11-1e45-41de-9b7e-5c92b2b46848
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e7051039-62f3-4801-904e-685f601be729
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c51aca11-1e45-41de-9b7e-5c92b2b46848


 

                                                                                                                                                                                                344 

Abril 2021 

KAPITALO 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Kapitalo Alpha Global Advisory FIQ FIM 5.14% 10.41% 21.89% 14.93% 9.41% 6.59% -7.06% 11.12 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Kapitalo Alpha Global Advisory FIQ FIM 
 
O balanço de riscos tornou-se ainda mais desfavorável em relação à inflação global, que se mantém em 
patamares elevados e exige que os principais bancos centrais atuem para frear a aceleração de preços. 
Nos EUA, O FOMC iniciou o ciclo de alta de juros com uma elevação de 25bps, conforme o esperado. Mas 
também sinalizou a possibilidade de aumento do ritmo de altas e o início próximo da redução de seu balanço. 
Na Europa, apesar das incertezas com a guerra, o ECB anunciou que esta adiantando o tapering e o fim das 
compras para o 3T. 
Na China, a meta de crescimento de 5,5% até o final de 2022 parece mais distante. Os dados de crédito de 
fevereiro foram fracos e o mercado imobiliário piorou na margem. Com o objetivo de mitigar o impacto dos 
lockdowns, as autoridades desenharam pacotes de isenções fiscais aos serviços mais afetados. 
No Brasil, os juros reais elevados devem impactar a atividade. A combinação de inflação pior com mercado 
de trabalho aquecido exige uma política monetária mais restritiva, ainda que o BCB tenha sinalizado o final do 
ciclo de alta está próximo. 
 Em relação à performance, contribuíram positivamente as posições de juros, commodities, moedas e bolsa. 
 

Posicionamento Atual 
Kapitalo Alpha Global Advisory FIQ FIM 
 
Em juros, mantivemos posições tomadas nos EUA e reduzimos posições aplicadas na Europa, posições 
compradas em inflação no Brasil, posições tomadas no México, na República Tcheca, na Polônia e no Reino 
Unido e zeramos posições tomadas no Chile.  
Em bolsa, zeramos posições compradas em ações globais. 
Em moedas, abrimos posições vendidas no peso colombiano, aumentamos posições vendidas no dólar 
americano e posições compradas no peso mexicano, no dólar canadense e no yuan chinês. Zeramos 
posições compradas no rand sul-africano e posições vendidas na libra esterlina e no peso chileno.  
Em commodities, abrimos posições compradas no ouro, no milho e no trigo. Aumentamos posições 
compradas no petróleo e no cobre. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/b30f5df8-9c0a-4334-98ac-2fe1603facc1
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/b30f5df8-9c0a-4334-98ac-2fe1603facc1
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MILES CAPITAL 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Miles Singular Global Tech BRL FIC FIA 
IE 

9.59% -8.55% - - - - -32.37% 6.04 

Miles Singular Global Tech II USD FIC 
FIA IE 

2.57% -24.67% -20.24% - - 35.01% -45.81% 21.88 

Dólar -7.81% -15.1% -16.84% -4.55% 6.73% 12.54% -20.2% - 

S&P 500 -4.75% -19.3% -5.17% 26.51% 24.79% 19.12% -23.23% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Miles Singular Global Tech BRL FIC FIA IE // Miles Singular Global Tech II USD FIC FIA IE 
 
Os mercados globais permaneceram voláteis em março devido ao conflito entre Rússia e Ucrânia, que gera 
uma inflação global atrelada às commodities e, à primeira alta de juros pelo FED, que concretizou a política 
mais hawkish adotada. No Brasil, o real apresentou grande valorização com o alto fluxo de capital 
estrangeiro, motivado pela conjuntura externa e pelas altas taxas de juros, intensificadas com o novo 
aumento da Selic pelo Banco Central. 
Para o Miles Singular, destacaram-se positivamente os setores de Mobility (TSLA), Cybersecurity/Datamining 
(PLTR, CRWD, NET), Fintech (COIN, SQ) e Semiconductors. Os papéis NVDA, AAPL, ABNB e FB também 
tiveram alta performance. Por outro lado, o setor de Entertainment (NFLX, ROKU) e os papéis AMD, JD, BABA, 
VEEV e HUBS foram contribuições negativas.  
 

Posicionamento Atual 
Miles Singular Global Tech BRL FIC FIA IE // Miles Singular Global Tech II USD FIC FIA IE 
 
As principais posições com base no fechamento do mês são TSLA, AAPL, NVDA, COIN e CRWD. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/389bcd5e-3aa6-4797-9fa5-ef46e9071f61
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/cff8f766-3ca3-4900-aca2-885fb9f753fd
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/389bcd5e-3aa6-4797-9fa5-ef46e9071f61
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/cff8f766-3ca3-4900-aca2-885fb9f753fd
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MONEDA 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE 
CP 

0.79% -1.44% 2.77% - - 2.53% -4.55% 16.99 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 
 
O mercado global de renda fixa em dólares durante o mês de março se viu impactado pelo o ataque da 
Rússia à Ucrânia, o qual produziu um aumento importante nos prêmios por risco, o que se traduziu num 
aumento considerável do preço do petróleo e, consequentemente, num aumento na percepção de riscos 
inflacionários. O mês fechou com uma subida dos juros do tesouro americano, os UST10 fecharam em 2,34% 
(+51bp no mês), mas depois de chegar ao máximo de 2.47% durante o período. A volatilidade em USTs e o 
aumento do risco geopolítico contribuíram para o aumento dos spreads dos títulos de dívida em dólares da 
região. Neste contexto, o fundo master mostrou um resultado ligeiramente negativo durante o mês explicado 
pelo aumento dos níveis de spread dos títulos de dívida corporativos da América Latina. Os emissores que 
mais contribuíram para o rendimento do fundo foram os títulos de dívida da Intercement (Brasil), 
Termocandelaria (Colombia), StoneCo (Brasil), Bakide (Mexico), YPF (Argentina). Os principais títulos de 
dívida detratores do retorno foram Gol (Brasil),Fibra Soma (Mexico), Quipor (Ecuador),Tierra Mojada (Mexico), 
Avianca (Colombia). 
 

Posicionamento Atual 
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 
 
Devido as nossas perspectivas de recuperação da economia americana, adotamos uma estratégia 
conservadora em torno a duração do fundo, com uma duração média a volta de 4.9 anos, mantendo um 
retorno atrativo, onde o YTW médio da carteira de títulos de dívida está próximo a 7.4%. As maiores 
exposições geográficas por país são Brasil, México e Colômbia. O fundo se concentra em investir em dívida 
em dólares de companhias latino-americanas que oferecem uma atrativa relação risco/retorno. As 5 maiores 
exposições a títulos de dívida corporativa são Pemex (México), Aeropuerto de Carrasco (Uruguay), AES Andes 
(Chile), Banorte (México), GOL (Brasil).  As maiores exposições por setor são entidades financeiras, energia, 
serviços públicos e industriais. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/6bf4472a-1c15-4c6d-ad4b-b8ea00051149
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/6bf4472a-1c15-4c6d-ad4b-b8ea00051149
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MONGERAL AEGON 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

MAG Global Sustainable Dólar FIC 
FIM IE 

-3.26% -24.78% -15.52% - - 23.37% -30.2% 80.0 

S&P 500 -4.75% -19.3% -5.17% 26.51% 24.79% 19.12% -23.23% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

MAG Global Sustainable Dólar FIC FIM IE 
 
O fundo continuou a se recuperar da recente queda. As contribuições positivas vieram de IDP Education, 
principal contribuinte, e da Genmab. Também foi gratificante ver a Nvidia, a mais nova adição ao portfólio, 
entre os melhores desempenhos. Outro desempenho positivo notável foi o fornecedor de software regulatório 
e de conformidade baseado em nuvem, Workiva. No lado negativo, Zur Rose teve um desempenho ruim, pois 
o atraso contínuo na introdução de prescrições eletrônicas obrigatórias na Alemanha paira sobre os 
negócios. Os últimos resultados trimestrais mostraram que as despesas de marketing aumentaram 
significativamente, sem a perspectiva imediata de aumento de receita correspondente. Consequentemente, a 
orientação da administração para o ponto de equilíbrio em termos de EBITDA foi adiada. Tomamos a decisão 
de sair de nossa posição com base neste último conjunto de resultados. O First Republic Bank também 
contribuiu negativamente, apesar de finalmente anunciar que o CEO interino Mike Roffler assumirá o papel 
permanentemente. Achamos que este é um resultado positivo que garante a continuidade da abordagem em 
um banco que é conhecido por ser excepcionalmente bem administrado. 
 

Posicionamento Atual 
MAG Global Sustainable Dólar FIC FIM IE 
 
Além da venda de Zur Rose, The Honest Company e Disco Corp também deixaram o portfólio. Olhando para o 
futuro, o cenário permanece incerto. Os bancos centrais dos EUA, Europa e Reino Unido estão 
comprometidos com o aperto monetário. O aumento dos preços das commodities alimentou ainda mais os 
já elevados níveis de inflação. Além disso, o aumento das taxas de infecção por COVID na China tem o 
potencial de exacerbar ainda mais, os problemas da cadeia de suprimentos e aumentar as pressões 
inflacionárias. Continuamos a ver níveis sólidos de crescimento de lucros e lucratividade no nível corporativo 
entre as empresas do fundo. A maioria de nossas participações superou as expectativas nos últimos 
resultados trimestrais, demonstrando resiliência diante desses desafios. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/7b6f80fb-02f4-4253-a75b-17cb860bf247
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/7b6f80fb-02f4-4253-a75b-17cb860bf247
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Abril 2021 

MORGAN STANLEY 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Morgan Stanley Asia Opportunity 
Advisory FIC FIA IE 

-9.42% -17.49% - - - - -43.21% 3.76 

Morgan Stanley Asia Opportunity Dólar 
FIC FIA IE 

-16.97% -30.38% - - - - -47.94% 7.98 

Morgan Stanley Emerging Leaders 
Advisory FIC FIA IE 

-1.04% -16.06% -10.36% - - 25.76% -35.32% 16.94 

Morgan Stanley Emerging Leaders Dolar 
Advisory FIC FIA IE 

-9.58% -29.47% -27.44% - - 25.18% -39.45% 2.46 

Morgan Stanley Global BDR Advisory 
Dólar FIC FIA BDR Nível I 

-7.91% -22.93% - - - - -26.91% 10.74 

Morgan Stanley Global Brands Advisory 
FIC FIA IE 

2.25% -6.61% 14.46% - - 13.33% -13.93% 363.32 

Morgan Stanley Global Brands Dolar 
Advisory FIC FIA IE 

-6.61% -21.66% -7.72% - - 16.52% -25.17% 213.42 

Morgan Stanley Global Dinâmico 
Advisory FIC FIM IE 

0.19% -5.4% 0.2% 8.67% - 5.54% -13.66% 143.46 

Morgan Stanley Global Fixed Income 
Advisory FIC FIM IE 

-0.18% -1.45% 2.09% 6.58% - 1.7% -11.55% 70.94 

Morgan Stanley Global Opportunities  
Advisory FIC FIA IE 

0.33% -19.26% - - - - -34.95% 97.28 

Morgan Stanley Global Opportunities 30 
Dólar Advisory FIC FIA IE 

-8.16% -31.66% -31.5% - - 26.13% -41.28% 129.53 

Morgan Stanley Global Opportunities 
Dolar Advisory FIC FIA IE 

-8.17% -31.93% -31.5% 11.01% - 26.53% -41.66% 813.69 

Morgan Stanley US Advantage Advisory 
FIC FIA IE 

2.57% -24.48% -23.26% - - 37.44% -47.43% 11.22 

Morgan Stanley US Advantage Dolar 
Advisory FIC FIA IE 

-6.11% -36.08% -37.28% - - 36.19% -51.65% 24.85 

Dólar -7.81% -15.1% -16.84% -4.55% 6.73% 12.54% -20.2% - 

S&P 500 -4.75% -19.3% -5.17% 26.51% 24.79% 19.12% -23.23% - 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Morgan Stanley Asia Opportunity Advisory FIC FIA IE // Morgan Stanley Asia Opportunity Dólar FIC FIA IE 
 
A estratégia teve retorno inferior ao índice no quarto trimestre de 2021. 
As ações da Ásia ex-Japão caíram no período, lideradas pelos setores de saúde, consumo discricionário, 
materiais e energia. Os setores de tecnologia da informação e utilidades avançaram, superando o Índice 
MSCI AC Asia ex Japan. A seleção de ações em consumo discricionário foi a maior detrator global do 
desempenho relativo no período, e a seleção de ações em finanças contribuiu negativamente. A 
subponderação setorial do portfólio e a seleção de ações em tecnologia da informação contribuíram 
negativamente. A seleção de ações nos serviços de comunicação também foi detratora. A seleção de ações 
em bens de consumo foi a maior contribuinte global. A seleção de ações no setor imobiliário contribuiu 
positivamente. As subponderações do portfólio em saúde, materiais e energia também contribuíram 
positivamente para o desempenho relativo no período. 
 

Atribuição de performance 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e264077c-7c7e-4708-9cb1-716690740762
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/acf963b3-432a-468c-9f45-05450ebb9f25
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Morgan Stanley Emerging Leaders Advisory FIC FIA IE // Morgan Stanley Emerging Leaders Dolar Advisory 
FIC FIA IE 
 
A guerra na Ucrânia, as preocupações com o bloqueio da China e as preocupações macro provaram que os 
ventos contrários continuam. A carteira teve um desempenho fraco no mês, mas estamos confiantes de que 
nossas participações estão bem posicionadas, como observado pelo último conjunto de fortes ganhos. A 
Índia permaneceu um ponto positivo, pois os credores de nicho, como o AU Small Finance Bank, as peças de 
localização em produtos químicos especializados e empresas de TI digitais tiveram forte desempenho, 
retornando retornos positivos para o mês. As empresas LatAm, incluindo o MercadoLibre, beneficiaram-se da 
melhora do sentimento do mercado. As participações na China foram impactadas pelo aumento de Covid e 
pelo ruído específico das ações. As participações de Taiwan consolidaram-se após um período de 
desempenho relativo superior e nossa empresa de entrega caiu à medida que os investidores aguardavam 
esclarecimentos sobre a questão do financiamento. 
 

Atribuição de performance 

Morgan Stanley Global BDR Advisory Dólar FIC FIA BDR Nível I 
 
Os mercados encenaram um forte recuperação no início de março, em 31 de março tendo recuperado 
metade da queda do início do ano. No entanto, as ações em geral ainda estão em baixa ~5% no ano. Setores 
que lideram a recuperação foram aqueles expostos à inflação (energia e materiais) ou considerados 
defensivos (utilidades), refletindo a ansiedade por parte dos investidores impulsionados pelo Fed que começa 
a se afastar de sua postura ultraacomodativa como uma reação à forte inflação. No entanto, a economia dos 
EUA está em modo de recuperação, e tanto os consumidores quanto as corporações têm caixa disponível. 
Enquanto a inflação está começando a morder, a demanda continua bastante forte. A persistência da 
inflação é uma variável-chave que será monitorada, mas, por enquanto, os temores de recessão parecem 
exagerados, especialmente se movendo para o que se espera ser uma temporada de ganhos fortes. 
 

Atribuição de performance 

Morgan Stanley Global Brands Advisory FIC FIA IE // Morgan Stanley Global Brands Dolar Advisory FIC FIA IE 
 
A estratégia apresentou desempenho abaixo do esperado no acumulado do ano, inferior ao índice de 
referência. A alocação setorial foi positiva para o mês, mas a seleção de ações foi negativa. O 
sobreponderação em bens de consumo básico e em saúde ajudou a alocação setorial, assim como o a 
ausência de serviços de comunicação, mais do que compensando o impacto da falta de ações de energia na 
carteira. A seleção negativa de ações foi resultado do baixo desempenho em tecnologia da informação e 
cuidados de saúde.  
 

Atribuição de performance 

Morgan Stanley Global Dinâmico Advisory FIC FIM IE 
 
A estratégia teve desempenho negativo em fevereiro de 2022. 
Fevereiro foi volátil para os mercados de ações e renda fixa, pois responderam às expectativas de aumento 
do aperto monetário e, no final do mês, da invasão russa da Ucrânia. Os preços da energia e outras 
commodities aumentaram devido às preocupações com a interrupção da oferta, dada a participação dos dois 
países na produção global de recursos naturais. Isso pesou nas perspectivas de crescimento global e 
complicou o quadro dos bancos centrais que buscam esfriar a inflação. No mês em geral, as ações globais e 
os ativos de renda fixa terminaram o mês em baixa, enquanto as commodities subiram. As alocações para 
ações europeias, americanas e japonesas prejudicaram mais o desempenho do Fundo durante o mês de 
fevereiro. Nossa alocação para commodities (através do IShares Diversified Commodities ETF e WisdomTree 
Industrial Metals ETF) foi aditiva ao desempenho do Fundo. Alfa dos fundos subjacentes também prejudicou 
o desempenho geral durante o mês de fevereiro. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/06b29967-ab22-47fe-83a9-852e63b9aaec
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/224abfd1-a820-48b5-8dca-131f8671a859
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/224abfd1-a820-48b5-8dca-131f8671a859
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/ef8664c6-e0c3-4d47-bf1a-8fe8c89de271
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/2d4664a6-4d97-4754-be08-11a1814515a9
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/bb2e990c-d50f-46dc-a2cd-b5c375c2eccb
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/70ea3928-0d2c-4486-892e-cdf67efcef14
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Atribuição de performance 

Morgan Stanley Global Fixed Income Advisory FIC FIM IE 
 
Em fevereiro, o desempenho absoluto foi negativo, impulsionado tanto pelas decisões macro quanto pelo 
posicionamento da carteira nos setores de spread. A alocação para empresas de grau de investimento e de 
alto rendimento foram os maiores detratores de desempenho à medida que os spreads se ampliavam. Os 
spreads externos dos mercados emergentes (EM) também prejudicaram em meio a um cenário macro 
desafiador. As posições de longa duração nos EUA e na Europa prejudicaram o desempenho à medida que os 
rendimentos subiam ao longo do mês. A exposição a setores ligados ao governo também diminuiu. Dentro 
das moedas, as longas posições forint húngaro, zloty polonês e coroa tcheca vs. o euro prejudicaram o 
desempenho, assim como as longas moedas EM (particularmente o rublo) vs. Dólar americano à medida que 
as moedas se depreciavam ao longo do mês. Isso foi parcialmente compensado pela nossa exposição a 
títulos lastreados em ativos (ABS), o que contribuiu para o desempenho. 
 

Atribuição de performance 

Morgan Stanley Global Opportunities  Advisory FIC FIA IE // Morgan Stanley Global Opportunities 30 Dólar 
Advisory FIC FIA IE // Morgan Stanley Global Opportunities Dolar Advisory FIC FIA IE 
 
A estratégia teve retorno inferior o índice no quarto trimestre de 2021. 
As ações globais avançaram no período, impulsionadas pelo desempenho superior em tecnologia da 
informação, utilidades, imóveis e bens de consumo. Os serviços de comunicação foram o único setor a 
declinar, enquanto energia, finanças e industriais também tiveram um desempenho inferior ao Índice MSCI 
ACWI. A seleção de ações em tecnologia da informação foi a maior detratora global do desempenho relativo 
da carteira no período. A seleção de ações em consumo discricionário e finanças contribuiu negativamente. 
As alocações setoriais subponderadas em finanças e energia também contribuíram positivamente, enquanto 
a seleção de ações em industriais e uma posição de sobreponderção no setor de serviços de comunicação 
prejudicaram o desempenho relativo no período. 
 

Atribuição de performance 

Morgan Stanley US Advantage Advisory FIC FIA IE // Morgan Stanley US Advantage Dolar Advisory FIC FIA IE 
 
A estratégia teve retorno inferior ao índice no quarto trimestre de 2021. 
A maior volatilidade do mercado e uma venda generalizada em ações de alto crescimento e altos múltiplos 
foi um vento contrário significativo para o desempenho do portfólio neste trimestre e ao longo de 2021. 
Acreditamos que a venda foi impulsionada por uma ampla rotação impactando esses nomes e não devido a 
fundamentos específicos das empresas, que, na maior parte do portfólio, permaneceram em grande parte 
robustos. A falta de exposição da carteira a algumas das maiores participações do índice de referência 
também pesou no desempenho relativo. No geral, tentamos aproveitar a volatilidade aumentando algumas 
posições e iniciando novas posições, em companhias cujos fundamentos acreditamos permanecerem 
intactos e a precificação se tornado mais atraente. Tecnologia da Informação foi o maior detratator da 
carteira no trimestre, devido à seleção mista de ações. 
 

Posicionamento Atual 
Morgan Stanley Asia Opportunity Advisory FIC FIA IE // Morgan Stanley Asia Opportunity Dólar FIC FIA IE // 
Morgan Stanley Global Opportunities  Advisory FIC FIA IE // Morgan Stanley Global Opportunities 30 Dólar 
Advisory FIC FIA IE // Morgan Stanley Global Opportunities Dolar Advisory FIC FIA IE 
 
Nossa equipe permanece focada na seleção de ações de baixo para cima e nas perspectivas de longo prazo 
para as companhias do portfólio; assim, temos tido uma rotação limitada no portfólio até o momento, e 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/1b9f5f73-f00b-433b-9ad9-c505ef17b016
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d00d0111-f08a-410c-bd6c-363efa65e39b
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/3682a1da-6b0a-429d-bfe5-db90f9187f9f
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/3682a1da-6b0a-429d-bfe5-db90f9187f9f
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/a7e7ff9b-3ce3-4a2e-bf3f-de45af44d0dd
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/797c32d8-b4ab-4cb9-bb9e-c19f4301abe6
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/07a1495b-31fb-4c45-951a-7ef57124800e
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e264077c-7c7e-4708-9cb1-716690740762
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/acf963b3-432a-468c-9f45-05450ebb9f25
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d00d0111-f08a-410c-bd6c-363efa65e39b
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/3682a1da-6b0a-429d-bfe5-db90f9187f9f
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/3682a1da-6b0a-429d-bfe5-db90f9187f9f
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/a7e7ff9b-3ce3-4a2e-bf3f-de45af44d0dd
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continuamos a encontrar ideias para inclusão na carteira que atendam aos nossos rígidos critérios de 
qualidade e criação de valor de longo prazo. 
 

Posicionamento Atual 
Morgan Stanley Emerging Leaders Advisory FIC FIA IE // Morgan Stanley Emerging Leaders Dolar Advisory 
FIC FIA IE 
 
Estamos voltando à nossa lousa para redesenhar as posições e deliberar se nossos investimentos são os 
nomes que devemos manter pelos próximos três a cinco anos e se a tese de investimento para cada posição 
permanece. Embora o aumento da volatilidade do mercado que vimos nos últimos dois meses nos cause 
preocupação, esse aumento da incerteza do mercado é algo que temos visto mais e mais como investidores 
em mercados emergentes. Estamos mantendo a mente aberta, pois acreditamos que os vencedores da 
última década provavelmente não serão os vencedores desta década. Com a mudança do cenário de 
investimentos, estamos procurando setores e áreas de crescimento estrutural que provavelmente não serão 
as mesmas de onde já nos beneficiamos antes. 
 

Posicionamento Atual 
Morgan Stanley Global BDR Advisory Dólar FIC FIA BDR Nível I 
 
Consumo discricionário e financeiros são as maiores sobreponderações relativas da carteira. O portfólio está 
sobreponderado no setor Imobiliário, já que parte do setor está exposto à reabertura da economia. A 
subponderação em tecnologia e cuidados de saúde é inalterada com as taxas de juros esperadas para subir, 
embora moderadamente, o que deve beneficiar ações de valor. Geograficamente, apesar dos ventos 
contrários, o portfólio tem sobreponderação em tecnologia na China, dada a precificação atraente e sinais de 
que as condições financeiras na China estão se afrouxando. Além disso, o portfólio está subponderado na 
Europa, e mantém uma exposição orientada à qualidade nessa região. O portfólio está sobreponderado em 
setores cíclicos e de “valor” nos EUA. 
 

Posicionamento Atual 
Morgan Stanley Global Brands Advisory FIC FIA IE // Morgan Stanley Global Brands Dolar Advisory FIC FIA IE 
 
O conflito militar na Ucrânia e as sanções internacionais cada vez mais rigorosas sobre a Rússia 
desencadearam turbulências no mercado e deslocamentos inflacionários em energia e outras commodities. 
A extensão do impacto macro é incerta e o risco de problemas na cadeia de suprimentos e potencial para 
uma recessão global cresceram. Nesse contexto, notamos que nossos portfólios não têm ações russas 
listadas e exposição indireta mínima, com nossas empresas de portfólio derivando menos de 2% de sua 
receita da Rússia. Em nossa opinião, os ganhos de nossas ações provavelmente seriam menos afetados 
negativamente do que os ganhos do mercado mais amplo. 
 

Posicionamento Atual 
Morgan Stanley Global Dinâmico Advisory FIC FIM IE 
 
Mantemos baixa exposição a renda variável, refletindo nosso posicionamento defensivo. Além das 
commodities em geral, incluímos mais hedges de inflação e iniciamos hedges de crescimento negativo, 
como o ouro e aumentamos o duration. 
 

Posicionamento Atual 
Morgan Stanley Global Fixed Income Advisory FIC FIM IE 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/06b29967-ab22-47fe-83a9-852e63b9aaec
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/224abfd1-a820-48b5-8dca-131f8671a859
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/224abfd1-a820-48b5-8dca-131f8671a859
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/ef8664c6-e0c3-4d47-bf1a-8fe8c89de271
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/2d4664a6-4d97-4754-be08-11a1814515a9
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/bb2e990c-d50f-46dc-a2cd-b5c375c2eccb
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/70ea3928-0d2c-4486-892e-cdf67efcef14
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/1b9f5f73-f00b-433b-9ad9-c505ef17b016
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Os mercados financeiros passaram de preocupação com o COVID-19 para se preocupar com a invasão russa 
da Ucrânia. O principal impacto nas economias, além da região imediata, será por meio de preços mais altos 
de commodities – principalmente energia (gás natural e petróleo), mas também alimentos (trigo) e metais. As 
principais preocupações dos investidores são o impacto que isso terá no crescimento econômico, na política 
do Banco Central e na rentabilidade das empresas. Há o risco de que as sanções, que cortaram a Rússia dos 
mercados financeiros globais, desestabilizem as condições financeiras globais, mas estamos otimistas de 
que os bancos centrais serão rápidos em responder a qualquer sinal de estresse. 
 

Posicionamento Atual 
Morgan Stanley US Advantage Advisory FIC FIA IE // Morgan Stanley US Advantage Dolar Advisory FIC FIA IE 
 
A equipe de gestão busca companhias em que acredita que seu valor de mercado possa crescer 
significativamente devido a seus bons fundamentos. Encontramos tais companhias através de pesquisa 
fundamentalista. Nossa ênfase é no crescimento secular, e como resultado disso os eventos de curto prazo 
nos mercados não são relevantes no processo de seleção de ações. Nosso objetivo é ter uma carteira de 
companhias de altíssima qualidade que acreditamos estarem bem posicionadas no longo prazo, 
independentemente dos ruídos de mercado. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/797c32d8-b4ab-4cb9-bb9e-c19f4301abe6
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/07a1495b-31fb-4c45-951a-7ef57124800e
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O3 CAPITAL 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

O3 Retorno Global Qualificado FIC 
FIM 

4.49% 1.7% 5.26% - - 6.66% -4.44% 588.61 

O3 Retorno Global  FIC FIM 3.24% 1.78% 5.04% - - 4.97% -2.61% 168.63 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

O3 Retorno Global Qualificado FIC FIM // O3 Retorno Global  FIC FIM 
 
Em março tivemos ganhos, majoritariamente, em posições compradas em empresas de tecnologia, consumo 
e healthcare nos EUA e Europa.  
As perdas ficaram concentradas em ações de empresas dos setores de consumo na China.  
A estratégia de transição energética, principalmente relacionada à urânio, também contribuiu positivamente 
no mês.  
Em renda fixa, retornos vieram de alocações relacionadas à subida de juros nos EUA e países emergentes, 
como Israel, República Tcheca, Chile e México, além de posições em juro real no Brasil. Estratégia relacionada 
à queda de juros na China contribuiu negativamente no mês.  
Em moedas, o destaque positivo se deu pela posição comprada em Real contra o dólar norte-americano. A 
principal contribuição negativa veio da alocação comprada no yen japonês.   
Por fim, a estratégia comprada em petróleo resultou, mais uma vez, em ganhos no mês de março. 
 

Posicionamento Atual 
O3 Retorno Global Qualificado FIC FIM // O3 Retorno Global  FIC FIM 
 
Em renda fixa seguimos com posição visando queda de juros na China e, simultaneamente, reduzimos 
posições visando a subida de juros nos EUA e em alguns países emergentes.  
Em renda variável voltamos a adicionar risco no mercado norte-americano e europeu, diminuindo a alocação 
de renda variável na China.  
Em relação às moedas, seguimos vendidos em dólar norte-americano, principalmente contra o euro e dólar 
de Singapura.  
Com relação à transição energética, seguimos com as posições comprados em urânio.  
Nas commodities, aumentamos a estratégia de petróleo durante o mês e iniciamos posições vendidas em 
cobre e em minério de ferro. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/dbad3149-cffc-4204-9f5e-c790d67728f4
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/873edf8a-3dfc-41fd-ae4a-2d174dd33660
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/dbad3149-cffc-4204-9f5e-c790d67728f4
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/873edf8a-3dfc-41fd-ae4a-2d174dd33660
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OAKTREE 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Oaktree Global Credit FIC FIM IE 0.55% -0.17% 4.68% 13.67% 5.13% 2.99% -20.13% 504.41 

Oaktree Global Credit USD Advisory FIC FIM 
IE 

-8.03% -16.23% -15.32% - - 13.32% -18.85% 64.58 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

Dólar -7.81% -15.1% -16.84% -4.55% 6.73% 12.54% -20.2% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Oaktree Global Credit FIC FIM IE 
 
Em março, a estratégia Oaktree Global Credit obteve resultado positivo, com seis das oito classes de crédito 
presentes no portfólio apresentando valorização. O resultado positivo do fundo foi impulsionado 
essencialmente por Emerging Market Debt, European High Yield Bonds e European Senior Loans. A porção do 
portfólio investida em Emerging Market Debt forneceu a maior contribuição para o resultado do mês, graças a 
recuperação no preço dos títulos asiáticos, especialmente aqueles concentrados no setor imobiliário chinês, 
que haviam sofrido nos dois primeiros meses do ano e passaram por processo de reprecificação em março. 
Também contribuiu para a performance dessa classe a exposição à Argentina, que se beneficiou do aumento 
no preço das commodities, reflexo da guerra entre Rússia e Ucrânia. A porção alocada em títulos europeus, 
tanto via High Yield Bonds quanto Senior Loans, obteve boa performance no mês, se recuperando do sell-off 
do mês anterior que havia sido causado pela invasão russa. A classe US High Yield Bonds, por outro lado, foi 
a maior detratora de performance do fundo no mês, sofrendo por conta do cenário de alta de juros e 
consequente aumento do nível de incerteza. 
 

Atribuição de performance 

Oaktree Global Credit USD Advisory FIC FIM IE 
 
Em março, a estratégia Oaktree Global Credit obteve resultado positivo, com seis das oito classes de crédito 
presentes no portfólio apresentando valorização. O resultado positivo do fundo foi impulsionado 
essencialmente por Emerging Market Debt, European High Yield Bonds e European Senior Loans. A porção do 
portfólio investida em Emerging Market Debt forneceu a maior contribuição para o resultado do mês, graças a 
recuperação no preço dos títulos asiáticos, especialmente aqueles concentrados no setor imobiliário chinês, 
que haviam sofrido nos dois primeiros meses do ano e passaram por processo de reprecificação em março. 
Também contribuiu para a performance dessa classe a exposição à Argentina, que se beneficiou do aumento 
no preço das commodities, reflexo da guerra entre Rússia e Ucrânia. A porção alocada em títulos europeus, 
tanto via High Yield Bonds quanto Senior Loans, obteve boa performance no mês, se recuperando do sell-off 
do mês anterior que havia sido causado pela invasão russa. A classe US High Yield Bonds, por outro lado, foi 
a maior detratora de performance do fundo no mês, sofrendo por conta do cenário de alta de juros e 
consequente aumento do nível de incerteza.  
 

Posicionamento Atual 
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e7332635-dbf9-4b43-9704-34cd4f0e3487
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d1c0ff39-b726-4933-9d0d-43768fda67c7
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e7332635-dbf9-4b43-9704-34cd4f0e3487
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A Oaktree permanece com uma abordagem oportunística na gestão, com ênfase na seleção de ativos de 
empresas de qualidade e buscando se aproveitar de empresas que negociam a preços descontados e 
oferecem uma boa relação de risco-retorno. O fundo segue diversificado em diferentes setores e 
instrumentos de crédito, o que o torna bastante descorrelacionado com um portfólio local. A taxa de carrego 
está próxima a 18,5% ao ano em BRL, duration em 1,7 anos e rating médio em B2/B. Dentre as principais 
mudanças na carteira, destaque para a redução da exposição em European Senior Loans, aumento da 
exposição a Corporate Structured Credit e Global Convertibles e manutenção de exposição majoritária em 
títulos com floating rates. 
 

Posicionamento Atual 
Oaktree Global Credit USD Advisory FIC FIM IE 
 
A Oaktree permanece com uma abordagem oportunística na gestão, com ênfase na seleção de ativos de 
empresas de qualidade e buscando se aproveitar de empresas que negociam a preços descontados e 
oferecem uma boa relação de risco-retorno. O fundo segue diversificado em diferentes setores e 
instrumentos de crédito, o que o torna bastante descorrelacionado com um portfólio local. A taxa de carrego 
está próxima a 7,5% ao ano em USD, duration em 1,7 anos e rating médio em B2/B. Dentre as principais 
mudanças na carteira, destaque para a redução da exposição em European Senior Loans, aumento da 
exposição a Corporate Structured Credit e Global Convertibles e manutenção de exposição majoritária em 
títulos com floating rates. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d1c0ff39-b726-4933-9d0d-43768fda67c7
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OPPORTUNITY 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Opportunity Global Equity BRL FIA BDR 
Nível I IE 

3.14% -6.5% 3.14% 24.72% 15.38% 18.64% -28.75% 214.48 

Opportunity Global Equity USD FIA BDR 
Nível I IE 

-5.61% -22.17% -18.34% 15.9% 22.04% 21.76% -29.89% 101.75 

Dólar -7.81% -15.1% -16.84% -4.55% 6.73% 12.54% -20.2% - 

S&P 500 -4.75% -19.3% -5.17% 26.51% 24.79% 19.12% -23.23% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Opportunity Global Equity BRL FIA BDR Nível I IE 
 
Os principais detratores de performance desse mês foram os setores de consumo & varejo  com -0,5% e 
mídia com -0,4%. Já as principais contribuições vieram dos setores de telecomunicações & tecnologia com 
1,9% e logística & infraestrutura com 1,1%. 
 

Atribuição de performance 

Opportunity Global Equity USD FIA BDR Nível I IE 
 
Os principais detratores de performance desse mês foram os setores de consumo & varejo  com -0,7% e 
mídia com -0,4%. Já as principais contribuições vieram dos setores de telecomunicações & tecnologia com 
2,1% e logística & infraestrutura com 1,6%. 
 

Posicionamento Atual 
Opportunity Global Equity BRL FIA BDR Nível I IE 
 
O fundo Opportunity Global Equity Reais inicia o mês de fevereiro com uma exposição de aproximadamente 
87,5%. As principais posições do fundo são nos setores de telecomunicações & tecnologia,  aeronautico e 
aviação e plataformas digitais. 
 

Posicionamento Atual 
Opportunity Global Equity USD FIA BDR Nível I IE 
 
O fundo Opportunity Global Equity USD inicia o mês de fevereiro com uma exposição de aproximadamente 
92%. As principais posições do fundo são nos setores de telecomunicações & tecnologia,  aeronautico e 
aviação e plataformas digitais. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/178ae041-278a-4697-a432-1b80850daeaf
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/3a5f1055-3f9f-47cf-b577-37debd1d900a
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/178ae041-278a-4697-a432-1b80850daeaf
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/3a5f1055-3f9f-47cf-b577-37debd1d900a
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PIMCO 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

PIMCO Global Financials Credit FIC FIM 
IE 

-0.17% -3.04% 3.63% 14.55% 7.33% 4.98% -23.61% 106.99 

PIMCO Income Dólar FIC FIM IE -9.71% -18.57% -18.11% 1.09% 8.78% 13.69% -21.62% 226.34 

PIMCO Income FIC FIM IE -1.42% -2.58% 2.59% 9.26% 5.08% 3.62% -15.31% 622.5 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

Dólar -7.81% -15.1% -16.84% -4.55% 6.73% 12.54% -20.2% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

PIMCO Global Financials Credit FIC FIM IE 
 
O fundo PIMCO Global Financial Credit FIC FIM IE rendeu -0,17% no mês de Março, comparado a +0,92% do 
CDI. A principal contribuição positiva foi exposição à non-financials via o índice CDS, dado a recuperação dos 
spreads após o sell-off de mercado. Os princiáis detratores foram exposição tática à ações de bancos, 
principalmente bancos Americanos, que re-alocamos ao longo do mês ao passo que os valuations se 
tornaram mais atraentes; exposição à dívida sênior financeira, que teve uma performance negativa dado a 
subida dos juros; e seleção de títulos de bonds subordinados híbridos, dado a performance negativa dos 
bonds durante o mês. 
 

Atribuição de performance 

PIMCO Income Dólar FIC FIM IE 
 
O fundo PIMCO Income Dólar FIC FIM IE rendeu -9,71% no mês de Março, comparado a -7,83% da taxa de 
câmbio referencial da WM Reuters R$/US$. As principais contribuições positivas foram exposição à algumas 
moedas de países emergentes, que apreciam frente ao Dólar Americano; exposição à crédito investment 
grade e high yield, com o fechamento de spreads; posições em TIPS com a subida das taxas de inflação 
breakeven; exposição negativa à duration do Reino Unido, Japão e Européia, dado a subida dos yields. Os 
principais detratores foram exposição à duration dos EUA, dado a subida dos yields; exposição exposição à 
dívida externa e local de países emergentes, com a abertura de spreads e aumento de yields; exposição à 
crédito securitizado, principalmente em Agency MBS; e exposição à duration Australiana, dado a subida dos 
yields. 
 

Atribuição de performance 

PIMCO Income FIC FIM IE 
 
O fundo PIMCO Income FIC FIM IE rendeu -1,42% no mês de Março, comparado a +0,92% do CDI. As 
principais contribuições positivas foram exposição à algumas moedas de países emergentes, que apreciam 
frente ao Dólar Americano; exposição à crédito investment grade e high yield, com o fechamento de spreads; 
posições em TIPS com a subida das taxas de inflação breakeven; exposição negativa à duration do Reino 
Unido, Japão e Européia, dado a subida dos yields. Os principais detratores foram exposição à duration dos 
EUA, dado a subida dos yields; exposição exposição à dívida externa e local de países emergentes, com a 
abertura de spreads e aumento de yields; exposição à crédito securitizado, principalmente em Agency MBS; e 
exposição à duration Australiana, dado a subida dos yields. 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/cdfad471-ad99-4cf7-8c46-c8acb451693a
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/1f4de618-3513-4fcc-88f6-5aa4114661be
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/44a0a15b-dfe6-47ae-a463-33ebceaf19e8


 

                                                                                                                                                                                                358 

Abril 2021 

Posicionamento Atual 
PIMCO Global Financials Credit FIC FIM IE 
 
O fundo tem atualmente uma posição relevante em títulos Additional Tier (“AT1”) de grandes bancos 
sistêmicos que devem se beneficiar dos altos níveis de capital dos bancos, dos anos de desalavancagem nos 
balanços dos bancos e do aumento na regulação do setor. O Fundo está bem diversificado em termos de 
geografias e senioridade na estrutura de capital, além disso o fundo mantem exposição à dívida sênior de 
bancos, que pode fornecer uma fonte mais defensiva de spread. 
 

Posicionamento Atual 
PIMCO Income Dólar FIC FIM IE // PIMCO Income FIC FIM IE 
 
O fundo continua altamente líquido, com foco em diversificação e alta qualidade. Mantemos exposição em 
Agency MBS, que oferece um retorno mais alto do que os títulos do tesouro americano. Com relação à curva 
de juros nos EUA, preferimos a parte intermediária. 
Nossas principais áreas de convicção no crédito são: títulos sênior colateralizados por hipotecas nos EUA; 
títulos com grau de investimento de bancos nos EUA e Inglaterra; alguns títulos soberanos de mercados 
emergentes selecionados. 
Ainda estamos cautelosos na seleção de empresas high yield, buscamos títulos mais curtos e mais sêniors, 
de setores não cíclicos. 
Temos uma pequena exposição tática em moedas: comprada em uma cesta de moedas emergentes contra 
o dólar e comprada em uma cesta de moedas desenvolvidas contra o dólar. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/cdfad471-ad99-4cf7-8c46-c8acb451693a
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/1f4de618-3513-4fcc-88f6-5aa4114661be
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/44a0a15b-dfe6-47ae-a463-33ebceaf19e8
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PÁTRIA 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Patria PIPE II Advisory FIC FIA 5.39% -1.59% -26.9% - - 33.4% -44.95% 81.16 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Patria PIPE II Advisory FIC FIA 
 
Em março, as posições Core que mais contribuíram ao fundo foram CVC(+33%), Qualicorp(+25%) e 
Alper(+17%), enquanto o único detrator foi Tenda(-32%). Desde seu início, em 09/out/14, a estratégia 
apresenta ganho líquido de +337% vs. +110% do Ibov no mesmo período. No mês, destacamos a divulgação 
de resultados do 4T21 da (i) Unidas, que divulgou recordes devido aos fortes resultados não apenas em 
seminovos mas também no RAC e GTF, mesmo com os desafios da reposição de carros 0k, aumento de 52% 
no preço médio de veículos comprados e aumento do custo de capital; (ii) CVC, que se beneficiou da 
flexibilização de medidas restritivas a viagens e avanço na vacinação, apresentando um aumento trimestral 
de 33% em reservas consumidas, crescendo receita e apresentando EBITDA Ajustado positivo contra um 
resultado negativo no 3T21; (iii) Tenda, que teve um ano desafiador marcado por aumentos de custos, 
levando a sucessivas revisões orçamentárias que culminaram em forte prejuízo; (iv) Qualicorp, que evoluiu  
em parcerias e digitalização, atingindo um novo patamar histórico de vendas orgânicas, mas que apresentou 
perda de margens; e (v) Alper, que teve crescimento de receita e rentabilidade no ano.  
 

Posicionamento Atual 
Patria PIPE II Advisory FIC FIA 
 
O mercado em geral, especialmente as ações de empresas de médio e pequeno porte, foram fortemente 
impactadas pela rápida e aguda alta da curva de juros futuros, que causou um efeito relevante no valor 
presente dos fluxos de caixa pela alta da taxa de desconto.  Com uma maior taxa de desconto, o retorno 
esperado das ações tem que subir para justificar o prêmio sobre a renda fixa de longo prazo, e para que este 
ajuste ocorra, não havendo mudanças relevantes nos fluxos de caixa futuros esperados, isto se dá pela 
queda dos preços. Além disso, a dinâmica de liquidez também influenciou a formação de preços. Ações 
menos líquidas têm sofrido mais pela necessidade de redução de risco nos portfolios de investidores e/ou 
migração para ativos mais líquidos para fazer frente a necessidades de liquidez. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/9c4c6de8-5247-4e83-9d38-22992fcfa900
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/9c4c6de8-5247-4e83-9d38-22992fcfa900
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QUASAR 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Quasar LATAM Bonds BRL FIM CP IE 0.82% 1.27% 2.05% 20.26% 6.68% 3.26% -25.42% 71.52 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Quasar LATAM Bonds BRL FIM CP IE 
 
Com relação a performance, não houveram grandes destaques. A performance do fundo foi proveniente do 
carrego das posições decrescido do impacto da abertura de taxa de juros nos EUA e dos spreads de crédito 
devido ao ambiente de aversão ao risco. A posição nas debêntures perpétuas da Vale teve a maior 
contribuição para o retorno do fundo pois é a maior posição, não por ter performado melhor que o resto da 
carteira.  
 

Posicionamento Atual 
Quasar LATAM Bonds BRL FIM CP IE 
 
Durante o mês, não houveram mudanças substanciais na alocação geográfica. A redução das posições no 
Brasil e na Colômbia foi resultado de vendas para reduzir o duration do portfólio de bonds, que fechou o mês 
em 3,17 anos ante 3,54 anos no final de fevereiro. Esse movimento aumenta a resiliência do fundo a altas de 
juros eventualmente maiores que as esperadas no exterior. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/351788b9-bc33-4d9f-9cfd-af2f5744dcd5
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/351788b9-bc33-4d9f-9cfd-af2f5744dcd5
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RBR 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

RBR Reits US Dolar FIC FIA BDR Nível I -3.72% -19.4% 5.6% - - 17.15% -22.64% 101.82 

RBR Reits US Em Reais FIC FIA BDR 
Nível I 

5.14% -3.93% - - - - -10.65% 13.31 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

RBR Reits US Dolar FIC FIA BDR Nível I 
 
Olhando para o mercado imobiliário, os REITs viram seu primeiro mês positivo no ano, entregando 4,16% em 
março, sendo as melhores performances dos setores de infraestrutura, galpões logísticos e self-storage 
(armazenamento). No ano, o setor hoteleiro continua tendo a maior valorização, em linha com nossa visão de 
retomada do turismo. O primeiro trimestre de 2022 foi marcado pela preocupação com o cenário inflacionário 
global e com as implicações do conflito entre Rússia e Ucrânia. A guerra aumentou o custo de commodities, 
que somado a uma retirada de investimentos da Rússia e um aumento dos juros no Brasil, favoreceram o 
real. Neste contexto vimos dólar se desvalorizar 14,79% frente ao moeda brasileira. Em março também vimos 
a primeira alta de juros feita pelo banco central americano desde 2018. Em nosso fundo, apesar de batermos 
o benchmark em 39bps, terminamos o mês com -3,72% de resultado. 
 

Atribuição de performance 

RBR Reits US Em Reais FIC FIA BDR Nível I 
 
Olhando para o mercado imobiliário, os REITs viram seu primeiro mês positivo no ano, entregando 4,16% em 
março, sendo as melhores performances dos setores de infraestrutura, galpões logísticos e self-storage 
(armazenamento). No ano, o setor hoteleiro continua tendo a maior valorização, em linha com nossa visão de 
retomada do turismo. O primeiro trimestre de 2022 foi marcado pela preocupação com o cenário inflacionário 
global e com as implicações do conflito entre Rússia e Ucrânia. A guerra aumentou o custo de commodities, 
que somado a uma retirada de investimentos da Rússia e um aumento dos juros no Brasil, favoreceram o 
real. Neste contexto vimos dólar se desvalorizar 14,79% frente ao moeda brasileira. Em março também vimos 
a primeira alta de juros feita pelo banco central americano desde 2018. Em nosso fundo, batemos o 
benchmark em 97bps e, por não estarmos expostos a variação cambial, terminando o mês com 5,14%. 
 

Posicionamento Atual 
RBR Reits US Dolar FIC FIA BDR Nível I // RBR Reits US Em Reais FIC FIA BDR Nível I 
 
Para o mês de abril, seguimos posicionados em empresas que acreditamos estarem mais preparadas para 
repassar possíveis aumentos de custo advindos da inflação ou terão crescimento superior a estes. Os 
setores de self-storage, residencial e industrial apresentam elevada demanda e baixa vacância, o que põem 
os proprietários em posição favorável para ajuste de preços. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/8ba05376-c191-47d1-989c-5e0cf03789ad
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c1d463fe-af99-45eb-b5b2-13460a67e5ee
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/8ba05376-c191-47d1-989c-5e0cf03789ad
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/c1d463fe-af99-45eb-b5b2-13460a67e5ee
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RPS 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

RPS Global Macro Advisory FIC FIM 2.49% 0.33% 11.76% - - 11.09% -5.11% 11.98 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

RPS Global Macro Advisory FIC FIM 
 
Para este mês que se encerra, a posição que mais contribuiu positivamente para a performance foi a posição 
tomada em juros curtos americanos, seguida pela posição tomada em juros na Noruega. Na renda fixa brasil, 
conseguimos aproveitar oportunidades táticas no juros nominal e real. No book de moedas, tivemos ganhos 
vendidos na Libra Egípcia. Em equity, a performance negativa veio de posições táticas vendidas em 
volatilidade no mercado americano.  
 

Posicionamento Atual 
RPS Global Macro Advisory FIC FIM 
 
Para o mês de abril, após um movimento forte dos mercados de ações e juros, optamos por reduzir o risco 
do fundo. Seguimos tomados em nossas posições core, porém com tamanho reduzido, esperando melhores 
oportunidades para incrementar a posição. Em moedas, iniciamos uma posição pequena vendida em Lira 
Turca. Nas commodities, montamos uma posição comprada em ouro como hedge das posições tomadas 
em juros. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/8d519647-5c85-40ca-b168-c35f76913385
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/8d519647-5c85-40ca-b168-c35f76913385
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SCHRODERS 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Schroder Liquid Alternatives IE FIM 1.66% 1.48% 6.86% 10.33% 5.65% 3.79% -11.7% 22.33 

Schroder Tech Equity Long & Short FIC 
FIM IE 

-2.45% 0.27% -4.64% 6.7% - 9.35% -8.83% 125.59 

Wellington Schroder Gaia FIC FIM IE 2.02% 5.23% 11.49% - - 4.09% -2.53% 47.52 

Wellington Schroder Gaia USD Advisory 
FIM IE 

-7.5% -12.9% -11.51% - - 13.76% -14.81% 11.83 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

Dólar -7.81% -15.1% -16.84% -4.55% 6.73% 12.54% -20.2% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Schroder Liquid Alternatives IE FIM 
 
Em que pese o discurso mais duro do Federal reserve (Fed) em relação ao ciclo de alta de juros, o cenário 
externo apresentou uma melhora em razão da expectativa de um acordo entre Ucrânia e Rússia, uma vez que 
este poderá trazer alívia aos mercados, principalmente, de comoddities. 
Em março, as bolsas internacionais registraram queda, com a bolsa global (MSCI World)  2,45% e a bolsa 
norte americana (S&P 500)  3,3%%, enquanto o índice de renda fixa do mercado de títulos High Yield (Barclays 
Global High Yield) encerrou o mês com uma performance negativa de -0,99%. 
Neste contexto, o fundo Schroder Liquid Alternatives fechou o mês com performance positiva de  1,66%. Em 
2022, o fundo acumulou um retorno positivo de 1,48%, e em 12 meses o fundo apresenta um retorno de 
6,86%. 
 

Atribuição de performance 

Schroder Tech Equity Long & Short FIC FIM IE 
 
Em que pese o discurso mais duro do Federal reserve (Fed) em relação ao ciclo de alta de juros, o cenário 
externo apresentou uma melhora em razão da expectativa de um acordo entre Ucrânia e Rússia, uma vez que 
este poderá trazer alívia aos mercados, principalmente, de comoddities. 
Em março, as bolsas internacionais registraram queda, com a bolsa global (MSCI World)  2,45% e a bolsa 
norte americana (S&P 500)  3,3%, enquanto o índice de renda fixa do mercado de títulos High Yield (Barclays 
Global High Yield) encerrou o mês com uma performance negativa com -0,9%. 
Neste contexto, o fundo local encerrou o mês de Março com uma performance negativa de -2,45%, 
acumulado em 2022 de 0,27%, em 12 meses de -4,64% e desde o seu início +13,76. 
 

Atribuição de performance 

Wellington Schroder Gaia FIC FIM IE 
 
Em que pese o discurso mais duro do Federal reserve (Fed) em relação ao ciclo de alta de juros, o cenário 
externo apresentou uma melhora em razão da expectativa de um acordo entre Ucrânia e Rússia, uma vez que 
este poderá trazer alívia aos mercados, principalmente, de comoddities. 
Em março, as bolsas internacionais registraram queda, com a bolsa global (MSCI World)  2,45% e a bolsa 
norte americana (S&P 500)  3,3%, enquanto o índice de renda fixa do mercado de títulos High Yield (Barclays 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f60f0a3e-3fdd-4cf4-9ff7-ea8dac8fccb6
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/4f4d5c75-e6db-4952-b6cb-fe08a8793608
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/5556358f-e046-49d8-928f-a4520ec515e6
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Global High Yield) encerrou o mês com uma performance negativa com -0,9%. 
 Neste contexto, o fundo Wellington Schroder GAIA FIC FIM fechou o mês com performance positiva de  
2,02%. No ano, o fundo apresenta retorno positivo de 5,23%, e em 12 meses o fundo apresenta um retorno de 
11,49%. 
 

Atribuição de performance 

Wellington Schroder Gaia USD Advisory FIM IE 
 
Em que pese o discurso mais duro do Federal reserve (Fed) em relação ao ciclo de alta de juros, o cenário 
externo apresentou uma melhora em razão da expectativa de um acordo entre Ucrânia e Rússia, uma vez que 
este poderá trazer alívia aos mercados, principalmente, de comoddities. 
Em março, as bolsas internacionais registraram queda, com a bolsa global (MSCI World)  2,45% e a bolsa 
norte americana (S&P 500)  3,3%, enquanto o índice de renda fixa do mercado de títulos High Yield (Barclays 
Global High Yield) encerrou o mês com uma performance negativa com -0,9%. 
Neste contexto, o fundo Wellington Schroder GAIA USD Advisory fechou o mês com performance negativa de 
-7,50%, impactada pela valorização do real frente ao dólar em -7,81% no mês. No ano, o fundo apresenta 
retorno negativo de -12,90% e,  em 12 meses, o fundo apresenta um retorno de -11,51%. 
 

Posicionamento Atual 
Schroder Liquid Alternatives IE FIM 
 
Não houve nenhuma alteração em relação ao último mês. Ao todo, hoje, 09 estratégias compõe a carteira do 
Liquid Alternatives.  
Acreditamos que o Fundo esteja bem posicionado para um período de aumento da volatilidade e risco de 
mercado.  
Na divisão de composição de portfólio, a parcela Core da alocação corresponde a 43% da carteira, enquanto a 
parcela Satélite Low Beta é 21% e High Beta é 16%.  
A alocação oferece diversificação entre os fundos e novas fontes de alfa, melhorando assim o sharpe do 
portfólio. A composição está bem diversificada com fundos Multiestratégia Global, Ações Globais Long only e 
Long&Short e CTA. 
 

Posicionamento Atual 
Schroder Tech Equity Long & Short FIC FIM IE 
 
A exposição líquida encerrou o mês em 9,4% e a exposição bruta em 241,6%, pouco alterada em relação ao 
final do mês anterior.  
Sob a ótica setorial, o setor de software teve a maior exposição, com 60,1% pontos percentuais brutos e uma 
exposição líquida de 23,8%, seguido pelo setor de mídia/telecomunicações, com 53,3% bruto e líquido de -
13,1%, e o setor de Internet, com exposição bruta de 52,8% e exposição líquida de 23,1%.  
Sob uma ótica geográfica, 89% da exposição bruta foi baseada nos EUA. Cabe ressaltar que o fundo também 
não possui qualquer exposição direta à Rússia ou à Ucrânia.  
Cabe ressaltar que o  posicionamento é um resultado da pesquisa fundamentalista, e não uma previsão de 
top down sobre a direção do mercado. 
 

Posicionamento Atual 
Wellington Schroder Gaia FIC FIM IE 
 
Não houve nenhuma alteração em relação ao último mês. Ao todo, hoje, 09 estratégias compõe a carteira do 
Schroder Wellington Pagosa.  
A estratégia de ações long & short representa 53% do portfólio, sendo que a maior alocação é na estratégia 
de Financial services com 14,5%, seguida pela estratégia de Healthcare com 12%, Energy com 10%, Growth 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/3f9d3a4f-f391-4f80-af64-d8a8b27e5b58
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f60f0a3e-3fdd-4cf4-9ff7-ea8dac8fccb6
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/4f4d5c75-e6db-4952-b6cb-fe08a8793608
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/5556358f-e046-49d8-928f-a4520ec515e6
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com 9% e Capital Cycles com 7.5%. 
O fundo mantém a alocação de 25% no book macro, sendo que 15% encontra-se alocado em uma estratégia 
de Emerging marketse 10% em uma estratégia Discretionary/relative value.    
 
Por fim, o fundo continua com a alocação de 15% na estratégia Global de Long/short de crédito e  7% na 
estratégia de Climate Market Neutral. 
 

Posicionamento Atual 
Wellington Schroder Gaia USD Advisory FIM IE 
 
Não houve nenhuma alteração em relação ao último mês. Ao todo, hoje, 09 estratégias compõe a carteira do 
Schroder Wellington Pagosa.  
A estratégia de ações long & short representa 53% do portfólio, sendo que a maior alocação é na estratégia 
de Financial services com 14,5%, seguida pela estratégia de Healthcare com 12%, Energy com 10%, Growth 
com 9% e Capital Cycles com 7.5%. 
O fundo mantém a alocação de 25% no book macro, sendo que 15% encontra-se alocado em uma estratégia 
de Emerging markets  e 10% em uma estratégia Discretionary/relative value.  
 
Por fim, o fundo continua com a alocação de 15% na estratégia Global de Long/short de crédito e  7% na 
estratégia de Climate Market Neutral. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/3f9d3a4f-f391-4f80-af64-d8a8b27e5b58
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VERDE 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Verde AM Mundi Ações Globais BRL FIC 
FIA - IE 

4.1% -2.27% 10.74% - - 14.07% -9.96% 197.98 

Verde AM Mundi Ações Globais FIC FIA IE -4.9% -18.3% -12.88% 19.24% - 17.76% -21.89% 237.54 

Dólar -7.81% -15.1% -16.84% -4.55% 6.73% 12.54% -20.2% - 

S&P 500 -4.75% -19.3% -5.17% 26.51% 24.79% 19.12% -23.23% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Verde AM Mundi Ações Globais BRL FIC FIA - IE // Verde AM Mundi Ações Globais FIC FIA IE 
 
O principal destaque positivo desse mês foi Exxon, que se valorizou com a alta do preço de petróleo 
decorrente das incertezas sobre os embargos ao petróleo oriundo da Rússia. Em um mercado onde a 
demanda está muita forte, choques de ofertas devem ter efeitos potencializados nos preços. 
Do lado negativo, Vonovia foi o principal detrator. Com a alta de juros no mundo, empresas de Real Estate 
tendem a performar mal. Existe o risco de queda nos preços de casas, uma vez que as taxas de 
financiamento sobem com os juros. Não compartilhamos esse cenário e mantivemos a posição. 
 

Posicionamento Atual 
Verde AM Mundi Ações Globais BRL FIC FIA - IE // Verde AM Mundi Ações Globais FIC FIA IE 
 
Março trouxe uma recuperação nas bolsas globais, com notícias sobre tentativas de acordo de paz entre 
Ucrânia e Rússia, além de mais medidas do ocidente para aliviar os gargalos na oferta de energia causados 
pelo conflito. 
Os dados de inflação e emprego mostraram novamente que a economia americana está rodando em ritmo 
muito forte e valida um aperto monetário mais forte do banco central. 
Acreditamos que, embora a subida de juros seja necessária, um cenário de menor crescimento se desenha à 
frente. 
Dessa forma, reduzimos ainda mais as posições cíclicas do portfólio, concentrando a alocação nos setores 
mais defensivos, como Consumer Staples e Telecom. Aumentamos também nossa exposição a growth, pois 
enxergamos que a correção de múltiplo causada pela alta de juros longos chegou perto do fim. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f116a0db-1d2c-45bf-b0c1-b21420ccd6eb
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/dde538eb-5c79-4be0-8459-ed40a83a7402
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/f116a0db-1d2c-45bf-b0c1-b21420ccd6eb
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/dde538eb-5c79-4be0-8459-ed40a83a7402
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WELLINGTON 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Wellington All China Focus Dolar Equity 
Advisory FIC FIA IE 

-19.29% -32.33% -40.74% - - 26.29% -51.04% 23.34 

Wellington All China Focus Equity 
Advisory FIA IE 

-11.31% -18.47% -26.33% - - 24.83% -46.33% 43.3 

Wellington Asia Technology Advisory FIA 
IE 

-1.45% -14.66% -1.31% - - 19.38% -23.39% 94.43 

Wellington Asia Technology Dolar 
Advisory FIC FIA 

-9.95% -29.02% -20.6% - - 21.95% -31.4% 34.35 

Wellington Emerging Market 
Development Advisory FIA IE 

-2.4% -10.03% -10.51% - - 16.81% -29.66% 19.02 

Wellington Emerging Market 
Development Dolar Advisory FIC FIA IE 

-10.8% -24.91% -28.08% - - 18.47% -35.7% 14.94 

Wellington European Equity Advisory FIA 
IE 

0.6% -3.92% 9.27% - - 17.55% -16.79% 55.94 

Wellington European Equity Dólar 
Advisory FIA IE 

-8.25% -19.96% -12.32% - - 19.48% -26.52% 24.86 

Wellington Ventura 30 Advisory FIA IE 1.46% -9.12% 5.83% - - 14.31% -17.47% 170.61 

Wellington Ventura 30 Dolar Advisory FIC 
FIA IE 

-7.52% -24.15% -14.25% - - 17.83% -27.19% 143.97 

Wellington Ventura Advisory FIA IE 1.02% -9.66% 6.03% 24.62% - 14.59% -17.91% 323.91 

Wellington Ventura Dolar Advisory FIC 
FIA IE 

-7.71% -24.63% -14.79% 16.59% - 17.96% -27.69% 170.61 

Wellington Ventura Dolar Dominus FIC 
FIA IE 

-7.52% -24.37% -14.05% - - 17.92% -27.47% 9.31 

S&P 500 -4.75% -19.3% -5.17% 26.51% 24.79% 19.12% -23.23% - 

Dólar -7.81% -15.1% -16.84% -4.55% 6.73% 12.54% -20.2% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Wellington All China Focus Dolar Equity Advisory FIC FIA IE // Wellington All China Focus Equity Advisory FIA 
IE 
 
Em março, o fundo All-China Focus Equity da Wellington recuou em termos absolutos e teve um desempenho 
inferior ao do benchmark (MSCI China All Shares) em termos de dólares. 
Ao longo do trimestre, vimos uma maior volatilidade do mercado de ações globais, uma vez que a Rússia 
lançou uma invasão em grande escala contra a Ucrânia. As ações chinesas foram impactadas de maneira 
semelhante, pois o mercado se envolveu em uma rotação de risco, impulsionada pela elevada incerteza 
geopolítica e pelo ressurgimento do COVID em algumas cidades chinesas. Embora o sentimento do mercado 
tenha permanecido fraco no ano passado para as ações chinesas em meio a várias preocupações 
econômicas, geopolíticas e regulatórias, continuamos acreditando que o caso de investimento de longo prazo 
para a China permanece intacto. A China continua sendo uma das poucas grandes economias entrando em 
um ciclo de flexibilização, com as avaliações em vários setores agora recuando para um nível muito mais 
saudável e atraente, devido à recente liquidação. 
 

Atribuição de performance 

Wellington Asia Technology Advisory FIA IE // Wellington Asia Technology Dolar Advisory FIC FIA 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e4e78878-9ae1-491c-b108-7099eaf6edf5
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/713a7881-83ca-4c0d-b011-0f87b7db3b06
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/713a7881-83ca-4c0d-b011-0f87b7db3b06
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/71eb290c-3c98-434b-b512-1b9b5cb57ae0
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/a9e2b0ce-454a-455c-a6f1-be8457607cdf
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Em março, o fundo Asia Technology da Wellington recuou em termos absolutos e teve um desempenho 
inferior ao índice de referência (MSCI All Country Asia Pac Information Technology) em termos de dólares. 
 

Atribuição de performance 

Wellington Emerging Market Development Advisory FIA IE // Wellington Emerging Market Development Dolar 
Advisory FIC FIA IE 
 
O Fundo de Emerging Markets Development da Wellington foi negativo em março, apresentando um 
desempenho modestamente inferior ao declínio em seu índice de referência (MSCI Emerging Market Index) 
em termos de dólares. Apesar da fraqueza nas ações de mercados emergentes desde o início do ano e do 
aumento significativo do risco geopolítico na Europa Oriental, olhando além da volatilidade atual, a equipe 
continua animada com a variedade de oportunidades decorrentes do desenvolvimento econômico estrutural 
nos Mercados Emergentes. 
 

Atribuição de performance 

Wellington European Equity Advisory FIA IE // Wellington European Equity Dólar Advisory FIA IE 
 
O desempenho do Strategic European Equity Fund de Wellington foi positivo em termos absolutos, mas ficou 
aquém do benchmark (MSCI Europe) em março, em termos de dólares. Em termos de perspetiva, a equipa 
mantém-se otimista quanto ao amplo conjunto de oportunidades e à elevada dispersão nas ações europeias 
 

Atribuição de performance 

Wellington Ventura 30 Advisory FIA IE // Wellington Ventura 30 Dolar Advisory FIC FIA IE // Wellington 
Ventura Advisory FIA IE // Wellington Ventura Dolar Advisory FIC FIA IE // Wellington Ventura Dolar Dominus 
FIC FIA IE 
 
O fundo Global Quality Growth da Wellington teve um desempenho inferior ao do benchmark (MSCI All 
Country World) durante o mês de março. 
 

Posicionamento Atual 
Wellington All China Focus Dolar Equity Advisory FIC FIA IE // Wellington All China Focus Equity Advisory FIA 
IE 
 
Como resultado, estamos analisando a volatilidade de curto prazo e permanecemos comprometidos com 
nosso horizonte de investimento de longo prazo e pesquisa fundamental ascendente. Nosso foco permanece 
na identificação de empresas com fortes perspectivas de crescimento orgânico, maiores retornos de capital 
sustentáveis e boa governança corporativa 
 

Posicionamento Atual 
Wellington Asia Technology Advisory FIA IE // Wellington Asia Technology Dolar Advisory FIC FIA 
 
Em termos de perspectiva, acreditamos que o setor de tecnologia da Ásia continua a oferecer um rico 
conjunto de oportunidades de empresas atraentes que são líderes em seu campo ou estão emergindo como 
líderes em vários verticais de tecnologia. No curto prazo, esperamos que a volatilidade do mercado persista à 
medida que as taxas crescentes, o ritmo de reabertura, o aumento do escrutínio regulatório sobre as 
plataformas de tecnologia e as tensões geopolíticas continuam sendo áreas de preocupação do mercado. 
Acreditamos que as empresas de tecnologia da Ásia com equipes de gerenciamento de alta qualidade e boa 
estratégia, expostas a mercados atraentes com produtos e serviços competitivos e capazes de executar bem, 
terão desempenho superior a longo prazo. 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/7d2d77ea-e07e-450c-9dc8-33d8df935bbc
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/7fc87b4f-a1a3-4afc-aa71-fb64133aad25
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/7fc87b4f-a1a3-4afc-aa71-fb64133aad25
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/dc78378c-be3b-4070-b32c-79586035cc33
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/2b603a28-6e46-4095-b561-cbe3b0219986
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/3f02bafc-08c8-47b0-b90f-ebaec6189012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d0181385-4681-4431-98db-8bbd89901a25
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/9da950c1-f661-4b72-b518-ece0b1d959e1
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/9da950c1-f661-4b72-b518-ece0b1d959e1
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/4ab2a4d6-02b0-4559-a03c-e1051960a9a7
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/444701db-778d-4bc6-b14f-41b95486348d
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/444701db-778d-4bc6-b14f-41b95486348d
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/e4e78878-9ae1-491c-b108-7099eaf6edf5
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/713a7881-83ca-4c0d-b011-0f87b7db3b06
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/713a7881-83ca-4c0d-b011-0f87b7db3b06
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/71eb290c-3c98-434b-b512-1b9b5cb57ae0
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/a9e2b0ce-454a-455c-a6f1-be8457607cdf
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Posicionamento Atual 
Wellington Emerging Market Development Advisory FIA IE // Wellington Emerging Market Development Dolar 
Advisory FIC FIA IE 
 
Acreditamos que usar esse foco no desenvolvimento econômico como uma lente para identificar 
oportunidades de investimento pode resultar em exposições temáticas menos correlacionadas ao mercado 
mais amplo, como energias renováveis, automação e digitalização empresarial, que se beneficiarão dos 
impulsionadores estruturais de longo prazo da mudança em EM. Acreditamos que nossa capacidade de 
identificar diversas oportunidades temáticas, forte seleção de títulos de baixo para cima fundamental, 
juntamente com nossa metodologia de construção de portfólio consciente do risco, nos permitirá capitalizar 
em áreas de crescimento dentro do EM. 
 

Posicionamento Atual 
Wellington European Equity Advisory FIA IE // Wellington European Equity Dólar Advisory FIA IE 
 
A equipe continua a observar como a situação atual na Ucrânia e as sanções ocidentais contra a Rússia 
afetarão a situação econômica na Europa de forma mais ampla, e como questões-chave como a inflação, por 
meio de altos preços de commodities e energia, bem como pressão salarial, política monetária e fiscal , os 
gargalos da cadeia de suprimentos e o comércio global progredirão. A evolução do COVID-19, embora 
atualmente não seja o foco principal dos mercados, continua sendo outro elemento a ser observado. 
Permanecemos com sobreponderação em indústrias, saúde e serviços de comunicação, enquanto 
continuamos com menor peso em bens de consumo discricionários, tecnologia da informação, materiais, 
produtos básicos de consumo, finanças, energia e imóveis. Continuamos com peso zero no setor de utilities. 
 

Posicionamento Atual 
Wellington Ventura 30 Advisory FIA IE // Wellington Ventura 30 Dolar Advisory FIC FIA IE // Wellington 
Ventura Advisory FIA IE // Wellington Ventura Dolar Advisory FIC FIA IE // Wellington Ventura Dolar Dominus 
FIC FIA IE 
 
Em termos de perspectiva, a equipe continua acreditando que o ambiente inflacionário continuará e resultará 
em taxas de juros mais altas. Além disso, esperamos que os bancos centrais de todo o mundo se tornem 
menos acomodatícios ao longo do tempo. Dado o pano de fundo macroeconômico, nosso posicionamento 
de fator permanece com sobreponderação na qualidade e retornos de capital (em 30% cada) e 
subponderação no crescimento e valorização (em 20% cada). 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/7d2d77ea-e07e-450c-9dc8-33d8df935bbc
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/7fc87b4f-a1a3-4afc-aa71-fb64133aad25
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/7fc87b4f-a1a3-4afc-aa71-fb64133aad25
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/dc78378c-be3b-4070-b32c-79586035cc33
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/2b603a28-6e46-4095-b561-cbe3b0219986
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/3f02bafc-08c8-47b0-b90f-ebaec6189012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/d0181385-4681-4431-98db-8bbd89901a25
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/9da950c1-f661-4b72-b518-ece0b1d959e1
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/9da950c1-f661-4b72-b518-ece0b1d959e1
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/4ab2a4d6-02b0-4559-a03c-e1051960a9a7
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/444701db-778d-4bc6-b14f-41b95486348d
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/444701db-778d-4bc6-b14f-41b95486348d
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WESTERN 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Legg Mason Clearbridge US Large Cap 
Growth FIA IE 

3.7% -9.96% 11.11% 29.25% 17.31% 19.27% -29.24% 264.56 

Legg Mason Martin Currie European 
Unconstrained ESG FIA IE 

0.35% -17.14% -0.13% 5.18% -0.59% 19.58% -28.38% 15.37 

Western Asset FIA BDR Nivel I -3.82% -24.52% -11.11% 22.55% 24.4% 21.42% -31.67% 2609.62 

Western Asset Macro Opp Dólar FIM IE -17.33% -30.36% -25.3% -5.51% 4.25% 15.84% -32.73% 118.41 

Western Asset Macro Strategies FIC de FIM 
IE 

-9.67% -16.89% -7.52% 0.77% -0.45% 11.35% -21.21% 59.73 

Western Asset US Index 500 FIM 4.58% -2.94% 20.56% 35.44% 18.88% 14.98% -35.4% 1900.81 

Dólar -7.81% -15.1% -16.84% -4.55% 6.73% 12.54% -20.2% - 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

S&P 500 -4.75% -19.3% -5.17% 26.51% 24.79% 19.12% -23.23% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth FIA IE 
 
No mês de março, o fundo ClearBridge US Large Cap Growth teve um desempenho inferior ao seu 
benchmark, Russell 1000 Growth, devido à seleção de ações. Em particular, a seleção de ações nos setores 
de Comunicação, Consumo Discricionário e Industrials prejudicou o desempenho relativo. Enquanto isso, a 
seleção de ações nos setores de Saúde e Financeiro contribuiu para os retornos. Em termos de ações 
individuais, os principais contribuintes para o desempenho no mês foram Amazon.com no setor de Consumo 
Discricionário, Nvidia e Splunk no setor de Tecnologia da Informação, bem como DexCom e UnitedHealth 
Group no setor de Saúde. Os principais detratores individuais foram UiPath e Adobe no setor de TI, assim 
como Sea Ltd., Walt Disney e Netflix no setor de Comunicação.  
 

Atribuição de performance 

Legg Mason Martin Currie European Unconstrained ESG FIA IE 
 
No mês de março de 2022, o posicionamento nos setores de tecnologia da informação (TI), materiais 
básicos, bens industriais e bens de consumo foram os principais contribuintes para o desempenho relativo 
do fundo Legg Mason Martin Currie European Unconstrained. As participações nos setores de saúde, bens de 
consumo discricionários e financeiro foram os principais detratores dos resultados relativos do mês. Os 
principais contribuintes individuais para os retornos relativos incluíram a Linde plc (materiais básicos), 
Nemetschek SE (tecnologia da informação), Sartorius Stedim (saúde) e Hexagon AB (tecnologia da 
informação). Os principais detratores individuais foram as participações em Kering (consumo discricionário), 
Oxford Nanopore Technologies (saúde), Moncler SpA (consumo discricionário) e AMBU A/S (saúde). Por 
região, as participações do portfólio na Alemanha, Estados Unidos, Suécia e Holanda foram os principais 
contribuintes para os retornos relativos do fundo em março. As ações do Reino Unido, Suíça, Dinamarca e 
Itália também tiveram seu papel no desempenho. O fundo não tem alocação em Rússia. 
 

Atribuição de performance 

Western Asset FIA BDR Nivel I 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/5f7171eb-ca4d-423e-aa27-9f4f8ead308a
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/81faea84-0ed4-440a-af40-3cc822c35988
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/024f0717-bd0f-43ff-8d11-1d75cd54dfd7
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O mês de Março foi marcado pela continuidade das tensões geopolíticas por conta da guerra entre Russia e 
Ucrânia e pela postura mais dura do FED em relação à inflação. Em sua última reunião o FED elevou a taxa de 
juros em 0,25% e sinalizou um ciclo de alta relevante ao longo dos próximos trimestres. Apesar dessas 
incertezas, o mercado acionário americano se recuperou do impacto negativo do mês anterior e apresentou 
desempenho positivo. A estratégia, através de seus posicionamentos ativos, adicionou valor e superou o 
S&P500, mesmo quando considerada a variação cambial, que acabou impactando o fundo, uma vez que o 
Real se valorizou frente o dólar. 
 

Atribuição de performance 

Western Asset Macro Opp Dólar FIM IE 
 
No início do mês, o fundo voltou a sofrer um impacto bastante significativo com a crise na Ucrânia. As 
exposições tanto a títulos russos quanto ao Rublo sofreram fortes desvalorizações. Adicionalmente, a 
exposição às treasuries, que costuma funcionar como um hedge para cenários de flight to quality, não 
exerceu este papel em março, em função das pressões inflacionárias e a postura mais hawkish do Fed que 
elevou a taxa de juros e sinalizou um ciclo surpreendentemente forte de elevações nos próximos trimestres, 
causando perdas adicionais para a estratégia. Além disso, a valorização do real em relação ao dólar também 
prejudicou o fundo, que está exposto ao dólar. 
 

Atribuição de performance 

Western Asset Macro Strategies FIC de FIM IE 
 
No início do mês, o fundo voltou a sofrer um impacto bastante significativo com a crise na Ucrânia. As 
exposições tanto a títulos russos quanto ao Rublo sofreram fortes desvalorizações. Adicionalmente, a 
exposição às treasuries, que costuma funcionar como um hedge para cenários de flight to quality, não 
exerceu este papel em março, em função das pressões inflacionárias e a postura mais hawkish do Fed que 
elevou a taxa de juros e sinalizou um ciclo surpreendentemente forte de elevações nos próximos trimestres, 
causando perdas adicionais para a estratégia. 
 

Atribuição de performance 

Western Asset US Index 500 FIM 
 
O mês de Março foi marcado pela continuidade das tensões geopolíticas por conta da guerra entre Russia e 
Ucrânia e pela postura mais dura do FED em relação à inflação. Em sua última reunião o FED elevou a taxa de 
juros em 0,25% e sinalizou um ciclo de alta relevante ao longo dos próximos trimestres. Apesar dessas 
incertezas, o mercado acionário americano se recuperou do impacto negativo do mês anterior e apresentou 
desempenho positivo. O fundo ainda se beneficiou do diferencial de juros entre Brasil e EUA. 
 

Posicionamento Atual 
Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth FIA IE 
 
Em março, o fundo iniciou posições na Intel (TI) e na Stryker (saúde) e saiu de posições na Home Depot e 
Booking (consumo discricionário). Espera-se que a Intel seja a principal beneficiária dos subsídios 
governamentais dos EUA e Europa para desenvolver nova unidade de fabricação de ponta fora da Ásia. A 
saída da Home Depot é baseada em nossa posição no ciclo de consumo e moradia à medida que saímos de 
um período de fechamento e desdensificação, acompanhando o fim do estímulo governamental relativo à 
Covid-19. A saída tem o objetivo de reduzir a exposição no setor e gerar melhor proteção caso a volatilidade 
persista. Vendemos Booking, Priceline e Kayak, devido a maior exposição à Europa onde acreditamos que 
uma recuperação nas viagens será demorada devido aos efeitos da invasão da Ucrânia. 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/9dc5717d-6d25-4206-9128-78b5a5737007
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/cbe33d81-13a3-4038-999f-4ded66f94f6e
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/7d002e8e-becf-47cc-9afb-aa8aa092b069
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/5f7171eb-ca4d-423e-aa27-9f4f8ead308a


 

                                                                                                                                                                                                372 

Abril 2021 

Posicionamento Atual 
Legg Mason Martin Currie European Unconstrained ESG FIA IE 
 
Março foi um mês difícil para os mercados de ações globais, que foram atingidos por uma conjuntura 
significativamente desfavorável, simbolizada pela guerra na Ucrânia, alta inflação, desequilíbrios na cadeia de 
suprimentos e enrijecimento da política monetária do banco central. O mês marcou o fim do pior trimestre 
para as ações em dois anos. A inflação foi exacerbada devido ao aumento dos preços das commodities, 
como petróleo e metais, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. Devido à volatilidade de preços no setor de 
energia, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou planos para a maior liberação de petróleo da 
Reserva Estratégica de Petróleo do país, a partir de maio, em uma tentativa de conter os preços da gasolina. 
Outras nações da Agência Internacional de Energia também podem liberar reservas de petróleo em estoque 
para compensar as exportações perdidas da Rússia. 
 

Posicionamento Atual 
Western Asset FIA BDR Nivel I 
 
O fundo mantém exposição ao desempenho do mercado acionário americano, com exposição à variação 
cambial através de uma carteira concentrada em BDRs de empresas americanas de grande porte com 
potencial de crescimento. 
 

Posicionamento Atual 
Western Asset Macro Opp Dólar FIM IE 
 
O fundo permaneceu posicionado para se beneficiar de uma recuperação dos mercados globais de renda 
fixa, com posicionamentos aplicados em juros globais e em ativos de crédito, notadamente, grau de 
investimento. Além das exposições a ativos Russos, as exposições a taxas de juros subtraíram valor ao longo 
do mês.  Já as posições em moedas, assim como as exposições a créditos grau de investimento e grau 
especulativo acabaram por subtrair no mês. O fundo manteve exposição à variação cambial, o que impactou 
o desempenho ao longo do mês. 
 

Posicionamento Atual 
Western Asset Macro Strategies FIC de FIM IE 
 
O fundo permaneceu posicionado para se beneficiar de uma recuperação dos mercados globais de renda 
fixa, com posicionamentos aplicados em juros globais e em ativos de crédito, notadamente, grau de 
investimento. Além das exposições a ativos Russos, as exposições a taxas de juros subtraíram valor ao longo 
do mês.  Já as posições em moedas, assim como as exposições a créditos grau de investimento e grau 
especulativo acabaram por subtrair no mês. 
 

Posicionamento Atual 
Western Asset US Index 500 FIM 
 
O fundo mantém exposição ao desempenho do mercado acionário americano, sem exposição à variação 
cambial e capturando boa parte do diferencial de juros. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/81faea84-0ed4-440a-af40-3cc822c35988
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/024f0717-bd0f-43ff-8d11-1d75cd54dfd7
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/9dc5717d-6d25-4206-9128-78b5a5737007
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/cbe33d81-13a3-4038-999f-4ded66f94f6e
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/7d002e8e-becf-47cc-9afb-aa8aa092b069
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XP ASSET 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Neuberger Berman US Multi Cap 
Opportunities Dólar Advisory FIA 

-7.48% -20.03% -8.1% 25.29% 20.84% 18.58% -28.17% 159.45 

XP Special Situations FIC FIM CP LP IE 1.37% 2.31% 14.49% 20.91% - 9.92% -6.68% 970.01 

S&P 500 -4.75% -19.3% -5.17% 26.51% 24.79% 19.12% -23.23% - 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Dólar Advisory FIA 
 
Em março, o US Multi Cap Opportunities Fund gerou um desempenho positivo, uma vez que os mercados de 
ações se recuperaram de níveis mais baixos. Os investidores se concentraram no impacto das questões 
macro. O Comitê Federal de Mercado Aberto dos EUA aumentou sua taxa de juros de referência em 25 
pontos base, o que era amplamente esperado pelos participantes do mercado. Nossa abordagem focada em 
fluxo de caixa livre, assim também como participações selecionadas em Finanças, oferecem uma vantagem 
potencial em um ambiente de taxas de juros crescentes.  
 

Atribuição de performance 

XP Special Situations FIC FIM CP LP IE 
 
A performance do XP Special Situations no mês de março foi de 1,36%, correspondente a 147% do CDI. No 
mês, o principal destaque do fundo foi o book de Ativos Judiciais, em que os ativos foram responsáveis por 
60% do retorno positivo do fundo. O fundo recebeu amortizações de R$6,6mi da estratégia de precatórios, 
R$3mi da estratégia mezanino e R$1,2 da operação de entretenimentos. Parte do caixa foi usado para alocar 
R$70mi em cotas sêniores de precatórios e R$5mi em um novo veículo para a compra de precatórios. 
 

Posicionamento Atual 
Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Dólar Advisory FIA 
 
Nossa equipe continua monitorando cuidadosamente os desenvolvimentos relacionados ao conflito entre a 
Rússia e a Ucrânia e o COVID-19, ademais os impactos idiossincráticos das pressões inflacionárias, taxas de 
juros mais altas e restrições da cadeia de suprimentos. Acreditamos que um ambiente caracterizado por 
avaliações de ações mais favoráveis, crescimento contínuo nos lucros corporativos e demanda reprimida do 
consumidor continua dando suporte às ações dos EUA. 
 

Posicionamento Atual 
XP Special Situations FIC FIM CP LP IE 
 
A carteira do XP SS termina o mês de março com aproximadamente: 38% em ativos na forma de precatórios 
federais e estaduais já expedidos ou pré-precatórios federais, com grau de senioridade no recebimento, 30% 
em fundos de liquidez, 19% em operações Mezanino, 7% em Securitização, 5% em Crédito Estruturado e o 1% 
restante está alocado de maneira diversificada. 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/fb296773-60cf-438d-946c-2770d3434b4e
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/83587964-99f5-4ac8-ae12-a3b4f473222c
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/fb296773-60cf-438d-946c-2770d3434b4e
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/83587964-99f5-4ac8-ae12-a3b4f473222c
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XP SELECTION 
 

 

Retornos Vol MaxDD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Selection Ações Globais FIC FIA IE 0.17% -11.39% -1.85% - - 15.53% -21.48% 24.54 

Selection Mult Internacional FIC FIM IE -0.48% -4.09% 2.42% - - 4.53% -6.26% 397.21 

Selection Multimercado Global FIC FIM IE 0.08% -1.57% - - - - -2.87% 4.02 

Selection RF Global FIC FIM CP IE 0.1% -1.62% - - - - -4.0% 2.2 

Dólar -7.81% -15.1% -16.84% -4.55% 6.73% 12.54% -20.2% - 

CDI 0.92% 2.42% 6.41% 4.32% 4.68% 0.16% - - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, MaxDD = Máximo Drawdown em 36m ou desde o início; Vol: 12m ou desde o início; Data base: 31/03/2022 

  
 

Atribuição de performance 

Selection Ações Globais FIC FIA IE 
 
No cenário internacional, tivemos mais um mês bastante turbulento e com muita dispersão de retornos entre 
diferentes classes e diferentes geografias. A continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia, as pressões 
inflacionárias generalizadas nos países desenvolvidos e os novos surtos de covid na China foram o pano de 
fundo para os mercados. 
As ações ao redor do mundo tiveram comportamentos distintos. Nos Estados Unidos, houve leve 
recuperação frente às perdas recentes, com o índice S&P 500 fechando no terreno positivo (3,32%) e o índice 
global MSCI ACWI sendo levado a reboque (1,86%). Na Europa, no entanto, o MSCI Europe caiu 0,76%, as 
bolsas chinesas sofreram fortes perdas (MSCI China -7,79%) e o MSCI Emerging Markets caiu 2,58%. 
 
O Selection Ações Globais teve retorno de 0,17% no mês, contra 1,86% do MSCI ACWI (Moeda Original). Nos 
últimos 12 meses, o retorno acumulado foi de -1,85%, contra 5,68% do MSCI ACWI (Moeda Original) no 
mesmo período. 
 
No mês, destaque para a performance dos fundos: M US Advantage (2,65%), MS Global Brands (2,33%) e 
Neuberger Berman US Multicap Opportunities (1,37%). 
 

Atribuição de performance 

Selection Mult Internacional FIC FIM IE 
 
No cenário internacional, a continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia, as pressões inflacionárias 
generalizadas e os novos surtos de covid na China foram o pano de fundo para os mercados altamente 
voláteis. 
No universo da renda fixa, os títulos "Investment Grade" (-1,4%), "High Yield" (-0,9%) e de Mercados 
Emergentes (-3,5%) tiveram mais um mês de perdas, penalizados, principalmente, pela alta de juros 
promovida pelo Fed.  
As ações tiveram comportamentos distintos: nos EUA, houve leve recuperação frente às perdas recentes 
(S&P 500 +3,32%) e o índice global MSCI ACWI subiu 1,86%. Por outro lado, o MSCI Europe caiu 0,76%, o 
MSCI China tombou -7,79% e o MSCI Emerging Markets caiu 2,58%. 
Essa combinação de movimentos de mercado mais uma vez levou as cestas de fundos internacionais a 
fecharem no terreno negativo, na média. 
 
O Selection Mult Internacional teve retorno de -0,48% no mês, contra 0,92% do CDI. Nos últimos 12 meses, o 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/5f7969a0-1cce-460c-87bf-41a42fbff16d
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/6780f63d-659a-42b0-bc43-453ae7c9c5d4
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retorno acumulado foi de 2,42%, contra 6,41% do CDI no mesmo período. 
 
No mês, destaque para a performance dos fundos: Systematica Blue Trend Dólar (7,99%), Systematica Blue 
Trend (7,88%) e Trend ETF ACWI (ACWI11) (7,68%). 
 

Atribuição de performance 

Selection Multimercado Global FIC FIM IE 
 
No cenário internacional, a continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia, as pressões inflacionárias 
generalizadas e os novos surtos de covid na China foram o pano de fundo para os mercados altamente 
voláteis. 
No universo da renda fixa, os títulos "Investment Grade" (-1,4%), "High Yield" (-0,9%) e de Mercados 
Emergentes (-3,5%) tiveram mais um mês de perdas, penalizados, principalmente, pela alta de juros 
promovida pelo Fed.  
As ações tiveram comportamentos distintos: nos EUA, houve leve recuperação frente às perdas recentes 
(S&P 500 +3,32%) e o índice global MSCI ACWI subiu 1,86%. Por outro lado, o MSCI Europe caiu 0,76%, o 
MSCI China tombou -7,79% e o MSCI Emerging Markets caiu 2,58%. 
Essa combinação de movimentos de mercado mais uma vez levou as cestas de fundos internacionais a 
fecharem no terreno negativo, na média. 
 
O Selection Multimercado Global teve retorno de 0,08% no mês, contra 0,92% do CDI. Desde o início, o retorno 
acumulado foi de 3,05%, contra 5,95% do CDI no mesmo período. 
 
 No mês, destaque para a performance dos fundos: Systematica Blue Trend (7,99%), Lyxor Bridgewater Core 
Global Macro (3,65%) e Wellington Schroder Gaia (2,10%). 
 

Atribuição de performance 

Selection RF Global FIC FIM CP IE 
 
No cenário internacional, tivemos mais um mês bastante turbulento e com muita dispersão de retornos entre 
diferentes classes e diferentes geografias. A continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia, as pressões 
inflacionárias generalizadas nos países desenvolvidos e os novos surtos de covid na China foram o pano de 
fundo para os mercados. 
No universo da renda fixa, os títulos de classificação "Investment Grade" (-1,4%), "High Yield" (-0,9%) e de 
Mercados Emergentes (-3,5%) tiveram mais um mês de perdas, penalizados pelo cenário de grande 
instabilidade, principalmente, pelos movimentos de alta de juros promovidos pelo Fed.  
 
O Selection RF Global teve retorno de 0,10% no mês, contra 0,92% do CDI. Desde o início, o retorno 
acumulado foi de 0,03%, contra 5,72% do CDI no mesmo período. 
 
 No mês, destaque para a performance dos fundos: Trend Pos-Fixado (0,91%), Moneda Latam Credit (0,86%) 
e Oaktree Global Credit (0,63%). 
 

Posicionamento Atual 
Selection Ações Globais FIC FIA IE 
 
As maiores exposições individuais da carteira estão nos fundos: Trend ETF ACWI (ACWI11), Wellington 
Ventura Advisory IE FIA, M Global Opportunity Advisory Master IE FIA, Wellington European Equity Advisory IE 
FIA, Trend Bolsas Globais FIM e AXA WF Framlington Digital Economy Advisory IE FIA. 
 

Posicionamento Atual 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/354898e4-61c0-45f2-b245-512a7881e58a
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/b58326f6-a656-48ec-926a-f0d2c63a5737
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/5f7969a0-1cce-460c-87bf-41a42fbff16d
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Selection Mult Internacional FIC FIM IE 
 
As maiores exposições individuais da carteira estão nos fundos: Blackrock Global Event Driven Master IE FIM, 
Wellington Schroder Gaia IE FIM, Western Asset Macro Opportunities IE FIM, JP Morgan Global Macro 
Opportunities Master IE FIM, Lyxor Bridgewater Core Global Macro Advisory Master IE FIM e Nordea Alfa 10 
Adv Master FIM IE. 
 

Posicionamento Atual 
Selection Multimercado Global FIC FIM IE 
 
As maiores exposições individuais da carteira estão nos fundos: Blackrock Global Event Driven Master IE FIM, 
Trend Pos-Fixado Master FI RF Simples, Wellington Schroder Gaia IE FIM, Western Asset Macro Opportunities 
IE FIM, JP Morgan Global Macro Opportunities Master IE FIM e Lyxor Bridgewater Core Global Macro Advisory 
Master IE FIM. 
 

Posicionamento Atual 
Selection RF Global FIC FIM CP IE 
 
As maiores exposições individuais da carteira estão nos fundos: Oaktree Global Credit BRL IE FIM, MS Global 
Fixed Income Advisory Master IE FIM, Pimco Global Financials Credit IE FIM, Trend Pos-Fixado Master FI RF 
Simples, AXA WF US High Yield Bonds BR USD Advisory Master IE FIM CP e G Emerging Market Corporate 
Bonds Advisory Master IE FIM CP. 
 

  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/6780f63d-659a-42b0-bc43-453ae7c9c5d4
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/354898e4-61c0-45f2-b245-512a7881e58a
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/detalhes/b58326f6-a656-48ec-926a-f0d2c63a5737
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DISCLAIMER 
 

1. Este material foi elaborado pela 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 483, de 6 de julho de 2010. 2 

2. 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. 

3. 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.  

4. Os 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.  

5. 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.  

6. 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.  

7. 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.  

8. Para maiores informações sobre produtos, tabelas de custos operacionais e política de cobrança, favor acessar 
o nosso site: www.xpi.com.br.  

9. 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. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA 
GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TAXA 
DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE. 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 INFOR_XMAÇÕES COMPLEMENTARES.  

10. 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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