
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

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

2022

Fundo 0.94% -1.61% 4.76% -9.77% -0.19% - - - - - - - -6.30% -3.24%

Ibovespa 6.98% 0.89% 6.06% -10.10% 3.22% - - - - - - - 6.23% 10.68%

2021

Fundo -1.46% -0.87% 3.90% 1.71% 3.52% 0.66% -3.11% -1.52% -4.85% -5.87% -1.99% 1.67% -8.41% 3.27%

Ibovespa -2.60% -4.37% 6.00% 1.94% 6.16% 0.46% -3.94% -2.48% -6.57% -6.74% -1.53% 2.85% -11.27% 4.19%

2020

Fundo - - - - - - - 0.67% -4.30% -1.38% 12.03% 5.92% 12.75% 12.75%

Ibovespa - - - - - - - -3.44% -4.80% -0.69% 15.90% 9.30% 17.43% 17.43%
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SOBRE O FUNDO CNPJ: 37.627.843/0001-22

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

XP Allocation.

Sugerimos um horizonte de investimento de 8 anos ou mais. O fundo respeitará, a todo tempo, o limite de 50 pontos de risco, conforme

Metodologia de Risco XP.

Rentabilidade Acumulada (%) Últimos 12 meses

Fundo -19.35%

Ibovespa -11.32%

Patrimônio médio (12m) R$ 44.808.244,66

Desde o início do fundo

Retorno acumulado -3.24%

Ibovespa 10.68%

Retorno % a.a. -1.83%

Ibovespa 5.85%

Volatilidade anualizada 16.51%

Maior queda -24.98%

Índice de sharpe -0.43

Retornos mensais e anuais (%)

CARTEIRA ATUAL

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

ATRIBUIÇÃO DE DESEMPENHO (fechamento do mês)
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CNPJ: 37.627.843/0001-22

Em maio o fundo caiu 0,19% ante uma alta de 3,22% do Ibovespa. O mês foi bastante complexo pois, apesar da

ligeira recuperação dos mercados acionários, os gestores ativos ainda tem encontrado muita dificuldade em

bater os índices de referência, produzindo, inclusive, retornos negativos no mês. Este fenômeno continua

acontecendo tanto no mercado brasileiro quanto no global.

O mês foi bastante errático, porém com um final feliz. A bolsa americana (S&P 500) chegou a acumular queda

de quase 6%, vivenciando uma temporada de resultados bastante ruim e com muitas supresas negativas, mas

encerrou o mês no zero a zero, conforme os agentes de mercado passaram a se preocupar menos com a

provável resposta monetária de aperto do FED à inflação, movimento que já começou a se reverter no início de

junho. O papel de 10 anos do tesouro americano passou por uma leve redução de sua taxa, de 2,94% ao final de

abril para 2,85%.

No Brasil, o Ibovespa acompanhou a magnitude da trajetória do mercado global chegou a cair 4%, mas, com

preços muito mais atrativos em relação ao mercado global, encerrou o período em alta de mais de 3%.

Esse resultado está ligado a investidores passando a se preocupar menos com um aperto mais forte da política

monetária americana nas últimas semanas.

Encerramos o mês sem alterações relevantes na composição da carteira.

No mês

12 meses



Quando a bolsa americana cai…

Desde seu pico em 1º de março o S&P
500, índice composto pelas 500
maiores empresas dos Estados
Unidos, sofreu uma queda de pouco
mais de 18%. Aos olhos de um
brasileiro, acostumado com
chacoalhões muito maiores do

Ibovespa, não parece tanto, mas
trata-se de uma das maiores perdas
acumuladas pela bolsa americana em
cerca de 35 anos. Faremos uma
análise da queda atual frente ao
histórico do índice.

CENÁRIO ATUAL
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Alguém que tivesse aplicado no S&P
500 em sua estreia, em 1988, e
reinvestido os dividendos teria
multiplicado seu investimento inicial
por 34 vezes, ou seja, bastariam US$
30 mil para ter hoje US$ 1 milhão. Foi
um retorno de quase 11% ao ano em
dólares.

Mas não foi uma trajetória suave:

duas bolhas, uma pandemia, 6
recessões e outros temores fizeram
com que o índice tenha sofrido 13
quedas superiores a 10% ao longo dos
anos. Pode até parecer engraçado,
mas em 90% do tempo o índice esteve
abaixo de seu nível máximo anterior.
O Gráfico 1 mostra essa história.

(continua na próxima página)



Quando a bolsa americana cai…

CENÁRIO ATUAL
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De bate pronto vemos duas grandes
colinas, onde a bolsa americana caiu
mais de 40%. Foram debeladas pelo
estouro das duas bolhas do período: a
de Tecnologia em 2002 e a Imobiliária
em 2008. A terceira queda em
magnitude é a da Pandemia de 2020,
algo como 34%, quando investidores
se depararam com lockdowns globais
em escala nunca antes vista.

Daí tiramos a primeira boa notícia:
apesar dos excessos, não há conversa
alguma sobre bolhas e, com exceção
da China, nenhuma grande economia
ou especialista fala em quarentenas
totais. No gráfico 2 podemos ver que
a queda atual já é próxima do limite
para situações “mais normais”,
quando o mercado se depara com um
risco de recessão. Interessante notar
que, das 13 quedas, apenas 6 foram
seguidas de recessões.

Obviamente isso não quer dizer que o
pior já passou nem que a bolsa vai se
recuperar rapidamente, ainda que o
S&P 500 já tenha recobrado cerca de
40% da queda desde o dia 20 de maio.

Historicamente existiu uma relação
“previsível” entre o tempo gasto até o
fundo do poço e o tempo necessário
para que a bolsa se recupere. Se de
fato o menor nível foi no último dia
20, a bolsa americana levaria de 4 a 6
meses para se recuperar, com 67% de
chance.

Entendemos que o pior pode ter
passado no curto prazo, mas ainda há
poucas razões para celebrar: ainda
enxergamos os retornos no mundo de
Renda Variável Global baixos, em
especial porque entendemos que o
Federal Reserve, banco central dos
Estados Unidos, não conseguirá
controlar a inflação sem causar uma
recessão, como indica nosso cenário
de Falcão à Solta.

Entretanto nossas posições no
espaço já foram reduzidas a menos
da metade nos últimos meses, e
entendemos que por hora estão em
um tamanho confortável.



EXPOSIÇÃO A GESTORES E ESTRATÉGIAS  POR CLASSE (fechamento do mês)
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CNPJ: 37.627.843/0001-22

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



Publico Alvo Público em geral
Taxa de 
Administração

0.90% a.a.

Aplicação inicial mínima R$100,00
Taxa de 
Performance

10% sobre 100% do 
Ibovespa

Cotização do Resgate D+5 (Dias Corridos) Tributação Ações

CARACTERÍSTICAS

MAIS INFORMAÇÕES

Este material é de caráter exclusivamente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas do Fundo. A XP Asset Management é uma marca que inclui a XPG estão de Recursos Ltda. ("XPG") e a XP Vista Asset Management
Ltda. ("XPV"), que são gestoras de recursos de valores mobiliários autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM e constituídas na forma da Instrução CVM n° 558/15. Todas as regras regulatórias de segregação são observadas pelas gestoras. Os fundos de estratégias de
investimentos de Renda Variável e Multimercado são geridos pela XPG . Os fundos de estratégias de investimentos de Renda Fixa e Estruturados são geridos pela XPV. Os fundos de Previdência podem ser geridos tanto pela XPG quanto pela XPV, a depender da estratégia do fundo. A XPG e a
XPV não comercializam nem distribuem quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.
INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. LEIA O PROSPECTO, O FORM U L ÁRIO D E
INFORM AÇÕES COM PL EM ENTARES, L ÂM INA D E INFORM AÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários –
CVM; Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. As informações contidas neste relatório foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado. A XP Asset não dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, contabilidade
ou exatidão dessas informações. Este relatório também não tem a intenção de ser uma relação completa ou resumida dos mercados ou desdobramentos nele abordados. Os fundos mencionados neste material podem não ser adequados para todos os investidores. O FUNDO está sujeito às
variações e condições dos mercados em que investe, direta ou indiretamente; Consiste no risco de variação no valor dos ativos financeiros da carteira do FUNDO e/ou dos fundos investidos; A possibilidade de concentração da carteira em ativos financeiros de um mesmo emissor representa
risco de liquidez dos referidos ativos financeiros. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características
pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Asset ou a XP Investimentos não se responsabilizam por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou
indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material ou seu conteúdo. RELAÇÃO COM INVESTIDORES: ri@xpasset.com.br

Data de Início 17/08/2020 Patrimônio Líquido  (R$) R$ 28.977.061,46

Saldo Mínimo (R$) 100 Patrimônio Líq. (Médio 12 meses) (R$) R$ 44.808.244,66

Movimentação Mínima (R$) 100 Classificação Anbima Ações Livre

Cotização de Aplicação D+1 Administrador Banco BNY Mellon

Liquidação de Resgate
D+3(Dias úteis à partir da 

cotização)
Custodiante BNY MELLON BANCO S.A

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

Taxa máxima de administração (a.a.) 1.40% Gestor Felipe Dexheimer

Taxa de administração total (a.a.) 1.48%*

DNA Brave FIA BDR Nivel I

Maio de 2022

EQUIPE DE GESTÃO

*custo total considerando-se as taxas de administração dos fundos investidos e a reversão de rebates que são devolvidos para o fundo. Cálculo em 30/05/2022

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

