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Cenário de Investimentos 

 

Internacional 

 
Na nossa última carta (4º trimestre de 2020), adotávamos como cenário base a manutenção do 

Congresso americano dividido, com o Senado sob controle dos republicanos, e a Câmara sob o controle dos 

democratas. Alertávamos, porém, para o risco dos democratas também ganharem no Senado, dado que as 

pesquisas de opinião apontavam uma margem pequena a favor do partido incumbente. A vitória dos democratas 

na eleição da Georgia no dia 5 de janeiro confirmou o Blue Sweep e mudou substancialmente o cenário 

macroeconômico. 

Com o Senado nas mãos dos democratas, a expansão massiva dos gastos do governo foi turbinada com 

a aprovação de um novo pacote fiscal no valor de aproximadamente US$ 1.9 trilhão (10% do PIB). Além disso, 

mais gastos estão no radar, com o início das negociações sobre o pacote de infraestrutura, onde as cifras 

discutidas podem chegar ao montante de US$ 4 trilhões para os próximos 10 anos. Cabe ressaltar que até o 

momento cerca de US$ 5.5 trilhões (27% do PIB) em gastos fiscais já foram efetuados para o combate à crise 

do Coronavírus, montante sem precedentes na história recente. 

Além de uma política fiscal extremamente estimulativa, outros fatores também têm sido determinantes 

para o momento cíclico da economia americana: i) o controle da doença tem sido mais efetivo que o previsto, 

contribuindo para que novos casos, hospitalizações e mortes permaneçam baixos; ii) os dados de atividade 

surpreenderam positivamente; iii) o processo de vacinação vem acelerando significativamente com 75% da 

população acima de 65 anos já vacinada com pelo menos uma dose. Nesse ritmo, a população adulta estará 

imunizada até junho.   

Temos uma combinação positiva de doença controlada e perspectiva de reabertura econômica forte à 

frente (em cima de uma base deprimida), com política fiscal e monetária extremamente estimulativas. Não é à 

toa que temos assistido às revisões para cima nas projeções de crescimento da economia americana para os 

anos de 2021 e 2022, como pode ser observado no gráfico abaixo. Nossa projeção indica que o PIB de 2021 

possa crescer 7% em termos reais, ou impressionantes 9% em termos nominais (o maior desde 1984). 
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Parece-nos inquestionável que do ponto de vista cíclico, os anos de 2021 e 2022 serão excelentes, com 

crescimento global muito acima do potencial, mesmo que de forma heterogênea. Como fizemos referência na 

carta anterior, o choque econômico do COVID foi brutal, tanto do lado da oferta como do lado da demanda, 
e tirou o mundo de um late cycle stage (após onze anos de recuperação econômica desde a GFC de 2008), para 

um early cycle stage. Abriu-se abruptamente capacidade ociosa em praticamente todas as regiões do mundo, ao 

mesmo tempo em que as políticas de estímulos foram acionadas no modo all in. Com isso, a expectativa é que 

o cenário macroeconômico seja extremamente favorável nos próximos 18 a 24 meses. 

Paradoxalmente, esse sucesso macro pode gerar um cenário mais desafiador para os mercados. 

Aumentou-se a probabilidade de um cenário, ainda que de cauda, no qual os estímulos se mostrem excessivos, 

e a inflação aumente mais do que o desejado pelos Bancos Centrais. Para um mundo dependente de juros 

baixos e alavancado, qualquer perspectiva que se possa desviar do ambiente de Goldilocks (crescimento bom, 

mas não tão forte e sem pressões inflacionárias) pode ser um problema. 

É difícil ser assertivo nesse momento pois não temos referenciais históricos muito semelhantes com a 

conjuntura corrente. Com toda a humildade que o tema merece, seguem algumas reflexões.  

No curto prazo, alguns fatores apontam para uma inflação mais pressionada. O desvio entre a demanda 

e a oferta agregada pode ser significativo, mesmo que de forma temporária. Os estímulos fiscais com 

transferências de renda volumosas empurram a demanda agregada, e os choques de oferta ocasionados pelo 

COVID geram gargalos relevantes, como por exemplo, na cadeia de chips, semicondutores e automóveis. Esse 

desequilíbrio pode ser visto em alguma medida nos indicadores de preço ao produtor e nos surveys do setor 

industrial. Além disso, as commodities apresentaram valorização importante ao longo dos últimos meses e o 

efeito base da inflação a partir de agora é altista. Por fim, a abertura da economia com o controle da doença e 

a vacinação, levará à retomada mais rápida do setor de serviços e do mercado de trabalho, aumentando 

potencialmente o descompasso entre oferta e demanda. 

Nesse contexto, surpresas para cima na inflação podem aumentar as preocupações do mercado em 

relação à uma normalização mais rápida da política monetária, pressionar a curva de juros americana e afetar 

negativamente os ativos de risco. Até o momento, a resposta dos ativos ao aumento dos juros nominais e reais 

tem sido benigna e as condições financeiras seguem bastante acomodatícias, mas sabemos que esse equilíbrio 

é tênue e merece monitoramento. Outro risco importante, e que ganhará relevância nos próximos meses, é a 

possibilidade de aumentos nos impostos para financiar parte do plano de infraestrutura dos democratas.  

Passados esses efeitos de descompasso entre demanda e oferta causados pela Pandemia e pela 

reabertura econômica, o hiato do produto, e sobretudo do mercado de trabalho, deverão ganhar mais 

relevância e se sobrepor aos vetores altistas para a inflação. A capacidade ociosa da economia é maior do que 

as métricas tradicionais sugerem. A taxa de desemprego real é mais próxima a 10%, ajustando a taxa de 

participação para o nível pré-COVID. Os efeitos da Pandemia aumentam o risco de histerese no mercado de 
trabalho, que podem retardar o processo de contratação de mão-de-obra e/ou aumentar a velocidade de 

substituição da mão-de-obra tradicional por novas tecnologias. Além disso, a incerteza mesmo que menor, mas 

ainda presente, poderá manter níveis ainda altos da poupança precaucional do setor privado. Ademais, do ponto 

de vista estrutural, as expectativas de inflação de longo prazo ainda se encontram abaixo da meta e questões 

como demografia, tecnologia e globalização continuarão presentes como fatores desinflacionários. A resultante 

desses vetores ainda nos parece ser de uma inflação mais alta no curto prazo, mas controlada no médio e longo 

prazo.  

A preocupação com a dinâmica inflacionária capitaneada pelas discussões sobre o excesso de estímulos 

fiscais nos EUA por Lawrence Summers e Olivier Blanchard se refletiram na precificação da parte curta da 

curva de juros americana e nas expectativas de inflação. O mercado precifica quase quatro altas de juros até o 
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fim de 2023 e na nossa avaliação, se não houver um descontrole inflacionário, essas altas não parecem 

consistentes com o novo framework do FED, que foi mais uma vez reforçado pelo FOMC na reunião de março. 

Como pode ser visto no gráfico abaixo, as expectativas de inflação curta subiram, mas as de horizonte mais 

longo seguem abaixo da meta. 
 

 
 

Vale ressaltar também que tanto a parte longa da curva de juros nominal quanto a de juro real precificam 

o juro de equilíbrio em linha com as projeções de longo prazo do FED - com o juro real 5y5y em 0,50% e 

nominal ao redor de 2,50% como pode ser visto no gráfico seguinte. Olhando estritamente sob a ótica do novo 

framework do FED, juros nesses níveis não parecem consistentes com as expectativas de inflação do mercado 

abaixo da meta para o mesmo horizonte. Nesse contexto, aberturas na margem de juros nominais devem estar 

mais relacionados a um novo equilíbrio de prêmio de risco em função do aumento de emissões líquidas de 

dívida com o novo regime fiscal, ou por aumento das expectativas de inflação.  
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O nosso cenário para a economia chinesa é o mesmo que abordamos na última carta, qual seja: 

crescimento forte sobretudo no primeiro semestre - puxado pela redução da poupança precaucional das 

famílias, pela melhora do mercado de trabalho, recuperação cíclica da demanda externa e a retomada do setor 

de serviços, e desaceleração no segundo semestre com a retirada gradual dos estímulos e a reversão do impulso 

de crédito. 

Na Zona do Euro, por sua vez, os desdobramentos econômicos e políticos são menos animadores e 

continuam surpreendendo negativamente. A Pandemia segue fora de controle e grande parte da região 

permanece em lockdown. O processo de vacinação está atrasado, e o fiscal é menor e menos potente se 

comparado com os outros países desenvolvidos. As negociações do Recovery Fund seguem arrastadas, e a 

economia segue em recessão. Diante dessa situação e preocupado com o movimento da curva de juros, o ECB 

teve que recalibrar a política monetária acelerando as compras de títulos dentro do PEPP (Pandemic Emergency 

Purchase Programme). 

 

 

Internacional – Temas de Investimento 

  

USD Global 

A vitória democrata na Georgia permitiu ao governo Biden acelerar substancialmente o ritmo de 

expansão fiscal da economia americana, aumentando as chances de um cenário de superaquecimento 

econômico e deslocando os prêmios de risco dos títulos públicos americanos para território positivo (gráfico 

abaixo).  
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Desta forma, entendemos que o balanço de riscos do USD ficou mais equilibrado. Com uma política 

fiscal mais ativa que seus pares, é bem possível que o excepcionalismo americano em termos de prêmio de 

crescimento volte a atrair fluxo na conta de capital que compense a piora contratada da conta corrente. Vale 

lembrar que a compra de Treasuries com hedge cambial voltou a ficar bastante vantajosa para o investidor 

europeu e japonês nos niveis atuais. Temos posição vendida no EUR contra o USD. Com relação às moedas 

dos países emergentes, por um lado a alta dos juros globais em direção a um novo equilíbrio que ex-ante 

ninguém sabe qual é, pesa contra. Por outro, o momento cíclico global muito bom é um fator a favor. Preferimos 

nesse momento não ter muita exposição direcional contra o USD, explorando somente alguns pares: estamos 

comprados no BRL e no RUB contra o ZAR. Além disso, seguimos comprados no CNH. 

 

 

 

Global Reflation   

Acreditamos que o processo de reflation de ativos reais e financeiros deva continuar ocorrendo. Com 

as expectativas de crescimento e inflação mais altas nos Estados Unidos tendo empurrado as taxas de juros 

americanas para cima e fortalecido o dólar, os setores mais cíclicos da bolsa foram beneficiados em detrimento 

dos mais defensivos, além de impulsionar as empresas de múltiplos baixos (value) versus as de múltiplos mais 

elevados (growth). 

O nosso portfólio continua posicionado para se beneficiar da recuperação econômica global em curso, 

mas com posições menores tomadas em juros em virtude do movimento forte deste primeiro trimestre e 

mantendo um foco em ativos reais.  

Desta forma, seguimos tomados em juros nos Estados Unidos e na Inglaterra, comprados em 

commodities e inflação implícita americana. 

Adicionalmente, mantemos uma posição de valor relativo em bolsa americana comprados em value e 

vendidos em growth. 
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Overheating Risk 

A decisiva atuação do FED durante a crise do COVID em 2020 derrubou as taxas de juros e suprimiu 

significativamente a sua volatilidade relativamente a dos demais ativos. Como pode ser visto no gráfico abaixo, 

a relação entre a Volatilidade do S&P e a do título de 10 anos dos EUA, subiu significativamente ao longo de 
2020. 

 

 
 

Passado o ponto crítico da crise, a partir do final do ano de 2020, com o aumento da probabilidade de 

um cenário de superaquecimento econômico, a volatilidade dos títulos públicos americanos subiu em relação à 

da bolsa fazendo com que a métrica voltasse para padrões históricos.  

A partir de agora, flutuações no mercado de renda fixa devem ser transmitidas de forma mais rápida 

para as outras classes de ativos, tornando o ambiente de investimentos mais desafiador. 

Continuamos monitorando este risco, que ainda consideramos de cauda, mas já adotamos uma postura 

mais defensiva no portfólio em termos de exposição ao risco direcional comprado em ações. 

 

Desalinhamento EUA & China 

Decidimos não rolar nossas opções de venda de TWD contra o dólar. Os esforços do governo Biden 

de reaproximação dos chineses devem diminuir os riscos de acidentes geopolíticos, por enquanto. Dito isso, 

esse tema segue no radar para eventuais opcionalidades. 
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Brasil 

 

Em nossa última carta chamamos a atenção para os riscos inflacionários no Brasil. No início do ano as 

expectativas de inflação para 2021, medidas pelo FOCUS, estavam ao redor de 3,3%. Hoje, as expectativas já 
estão em 4,8%, um aumento de 150bps, em 3 meses. O próprio Banco Central tinha uma inflação acumulada 

de 1,72% entre dezembro e fevereiro, enquanto a inflação realizada foi de 2,46%. A inflação brasileira vem 

surpreendendo há vários meses. No ano passado, o mercado chegou a prever inflação de 1,5% para o ano de 

2020 e ao final a inflação terminou em 4,5%. A grande diferença agora é que, ao menos em parte, a inflação está 

se elevando também nos núcleos, e não apenas em alimentação e energia. Grande parte da alta nos núcleos se 

dá em bens industriais.  

Em nossa projeção, o IPCA pode atingir nível muito próximo de 8% entre os meses de maio e julho, 

que seria a inflação mais alta desde 2016. Por trás dessa dinâmica vemos dois fatores: escassez de matéria prima, 

e, principalmente, o câmbio.  

O Real segue muito fraco mesmo com a melhora dos fundamentos externos, e segue tendo o pior 

desempenho entre as principais moedas de emergentes. Como pode ser visto no gráfico abaixo, abriu-se um 

desvio jamais visto entre os Termos de Troca, que se encontram no maior nível desde 2002, e o câmbio real. 

 

 
 

O Real está sofrendo por uma combinação de políticas monetária e fiscal extremamente frouxas. Damos 

um peso maior do que a média dos analistas à influência nociva que um juro tão baixo tem sobre a dinâmica do 

câmbio. Temos hoje, uma situação fiscal que não nos permite ter juros reais spot negativos na ordem de -5%a.a 

sem causar desequilíbrios financeiros importantes.  A inflação atual, mesmo que primordialmente de custos, 

está rodando acima da meta e já tem desancorado as expectativas mais longas. Apesar da piora das expectativas 

do Focus estar até aqui restrita ao ano de 2021, as inflações implícitas das NTN-Bs de médio prazo se 

aproximam de 5% a.a.  Além disso, já percebe-se uma contaminação dos núcleos e nos preços dos produtos 

industriais.  

Com atraso, o Banco Central começou um processo de normalização dos juros na reunião do Copom 

de março com uma alta de 75bps e com uma retórica de ajustes mais céleres. Vemos com bons olhos essa 
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mudança de estratégia. Acreditamos que quão mais rápido chegarmos a um juro nominal em torno de 5% ou 

6%, maiores as chances de a atual pressão inflacionária ser de fato transitória, e que as disfuncionalidades 

financeiras atuais melhorem. É importante salientar que mesmo com uma alta da Selic dessa magnitude, e com 

taxas mais longas nos níveis correntes, ainda teremos muito provavelmente uma taxa efetiva da dívida pública 
nos níveis mais baixos da história nos próximos 3 anos, tanto em termos nominais quanto reais.  

Pelo lado político, a intervenção do governo na Petrobras pode ter sido a pá de cal na já difícil tarefa de 

recuperação da credibilidade do governo. É o tipo de medida que gera cicatrizes profundas e cujas 

consequências e impactos se dão ao longo do tempo. Independentemente disso, cabem algumas considerações 

mais práticas: (i) além das motivações políticas de agradar determinadas bases de apoio diretamente afetadas 

pela alta do preço dos combustíveis, a intervenção não deixa de ser também reflexo da desorganização 

financeira que a combinação de uma política fiscal e monetária extraordinariamente frouxas geram – como 

mostramos no gráfico anterior, o câmbio não tem reagido à valorização das commodities; (ii) existe uma 

pressão grande para redução de impostos em combustível (além da redução temporária que já foi efetuada 

sobre o diesel), o que prejudicaria ainda mais o quadro fiscal; (iii) o plano de venda das refinarias, tão importante 

para a continuação do processo de desalavancagem da empresa, pode ficar comprometido. 

Com o agravamento da Pandemia o governo se viu obrigado a renovar o auxílio emergencial. A forma 

de fazê-lo foi quebrando o teto dos gastos em R$ 44 bilhões no ano, com contrapartidas futuras de ajuste fiscal. 

As medidas para o governo federal só deverão entrar em vigor em 2025, depois que os gatilhos do teto (os 

mesmo da PEC emergencial) já tiverem sido acionados. As medidas para Estados e Municípios são opcionais. 

Além disso, o governo pode decretar um novo estado de calamidade a qualquer momento, e se o fizer esse 

ano, terá espaço para gastar mais fora do teto e sem contrapartida (imediata ou futura). Por isso, não 

compartilhamos da opinião de alguns analistas que a PEC aprovada representou um ganho institucional 

importante. Vale lembrar que por um triz não se tirou os gastos com o Bolsa Família do Teto.  

Após a aprovação da PEC emergencial, e com muitos meses de atraso, foi aprovado o orçamento de 

2021 (no final de março). O orçamento veio com gastos obrigatórios subestimados e emendas parlamentares 

infladas. A Associação dos Servidores da Carreira do Planejamento e Orçamento (Assecor), em nota, classificou 

as manobras como: “um verdadeiro acinte à transparência no trato da coisa pública”. O TCU também deve 

recomendar vetos a trechos do orçamento, que teria sido considerado “irreal” por ministros. As hipóteses 

sobre como esse orçamento foi aprovado não são boas. O mais provável é que o governo tenha perdido o 

controle da discussão, o que é ruim, ou tenha deliberadamente autorizado o congresso a aprovar um orçamento 

ilusório para que fosse mais fácil fazer gastos fora do teto, o que seria péssimo.  

Apesar da piora da Pandemia no Brasil somos otimistas com o médio prazo, por conta da vacinação. Os 

primeiros meses de vacinação foram decepcionantes, assim como em vários lugares do mundo, mais 

notadamente na Europa e em alguns países emergentes. O Brasil tem um grande programa de vacinação que 

gera algumas vantagens em relação a outros países do mundo: 

1) Possui dois grandes fabricantes de vacinas (Butantan e Fiocruz). A capacidade de se produzir vacinas a 

partir dos IFAs, ao invés de depender exclusivamente da importação de vacinas prontas certamente é 

um diferencial bastante positivo; 

2) O Brasil já tem toda infraestrutura e logística para vacinação em todo território – somos capazes de 

vacinar 1% da população por dia; 

3) O país tem uma das populações mais dispostas do mundo a se vacinar contra o Coronavírus. Em vários 

países do mundo a recusa em se vacinar pode prolongar a doença.  

O governo federal demorou muito para a aquisição de vacinas, porém, acabou de fechar a compra dos 

imunizantes da Pfizer, Janssen e Sputnik totalizando mais 148 milhões de doses. Como pode ser observado no 
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gráfico abaixo, se o cronograma do Ministério da Saúde for cumprido, o Brasil terá doses suficientes para 

vacinar toda a população idosa até abril, e toda a população adulta com duas doses até agosto. Eventuais atrasos 

do que já foi comprado e contratado, devem ser um problema menor, na medida em que o próprio número 

de fornecedores aumente, e que a vacinação dos países desenvolvidos avance. Acreditamos que o 2º semestre 
será o início da melhora significativa da Pandemia no país. 

 

 
 

Independentemente dessa visão otimista com relação à vacinação, acreditamos que a discussão sobre a 

extensão do auxílio ou o aumento dos beneficiários do bolsa família será inexorável. Além da justificativa 

econômica e humanitária, a recente decisão do STF de julgar o ex-ministro e juiz Sergio Moro suspeito, com a 

consequente provável elegibilidade do ex-presidente Lula, antecipou na nossa visão, um quadro de polarização 

política e da própria eleição de 2022. Nesse sentido, tentações populistas serão crescentes.  

 

 

Brasil – Temas de Investimentos  

 

BRL 

Continuamos acreditando que o BRL está em processo de “overshooting” dados os sólidos fundamentos 

externos da economia brasileira e a forte depreciação em termos reais dos últimos anos.  

Com o início de uma normalização mais rápida dos juros pelo BCB, o BRL ganha um pouco de suporte 

monetário, que deve ajudá-lo e se equilibrar melhor frente aos seus pares.  

Desta forma, gostamos de comprar o BRL contra outras moedas emergentes, e temos uma posição 

contra o ZAR. 

 

 

Juros Brasil 

Diminuímos substancialmente nossa exposição direcional tomada em juros no Brasil após a última 

reunião do COPOM, que levou o mercado a precificar um ciclo de aperto monetário mais forte e intenso. 
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Taxa média de juros ao redor de 9% para prazos curtos / intermediários começam a chamar atenção 

para posições aplicadas. 

Continuamos com posições de valor relativo na curva, aplicados na parte média versus posições 

tomados na parte curta e longa. Praticamente todo o prêmio de risco da estrutura a termo de juros se 
concentra nos anos de 2022 e 2023. 

 

Bolsa Brasil 

Estamos com exposição liquida comprada em torno de 5% do PL, mantendo a exposição bruta próxima 

a 15%. O grosso das posições compradas está ligado a dois temas principais: commodities e reabertura 

econômica.  

O primeiro está relacionado à nossa visão otimista sobre o ambiente reflacionário externo e dinâmica 

de atividade global, como mencionados anteriormente, além do benefício do câmbio mais desvalorizado. 

Com relação ao segundo, acreditamos que pode haver surpresa positiva em relação à velocidade da 

vacinação, diminuindo as restrições de mobilidade um pouco antes do esperado atualmente pelo mercado. A 

situação no momento é gravíssima, com o sistema hospitalar em colapso em diversas regiões, mas a dinâmica 

da própria doença combinada com a aceleração da distribuição das vacinas tende a arrefecer a necessidade de 

restrições tão rígidas como as atuais. 

Dessa forma, mantemos uma posição comprada em um grupo de empresas selecionadas que se 

beneficiarão do processo de normalização e reabertura da economia. O gráfico abaixo mostra o quanto as 

ações dessas empresas estão defasadas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                               Carta 1° Trimestre 2021 

________________________________________________________________________________ 

Leia o Prospecto e o Regulamento antes de investir. A Vintage Investimentos Ltda. Não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse 
material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas uma recomendação ou oferta para aquisição de cotas de fundos de investimento. Fundos de investimento não contam com a garantia 
do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos (FGC). Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é 
recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento dos fundos de investimento ao aplicar seus recursos. Maiores detalhes podem ser obtidos na lâmina de informações essenciais produzida pelo 
administrador dos fundos localizada no website http://www.intrag.com.br. Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como 
são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos 
adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e Taxa de Saída. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário de longo prazo.  

 

 

VINTAGE ALHA MACRO MASTER FIM

ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE

Desempenho 1º Tri 2021 FUNDO

Estratégias  Direcionais 612 Estratégias  Direcionais 68.7%

Estratégias  de Valor Relativo 58 Estratégias  de Valor Relativo 25.7%

Hedge 71 Hedge 1.4%

Custos -30 Custos -0.1%

Caixa -2 Caixa 4.3%

Total 709 Fundo 100.0%

Estratégias Direcionais Estratégias Direcionais

Ações  Bras i l -27 Ações  Bras i l 3.5%

Ações  Global 19 Ações  Global 0.5%

BRL -173 BRL 10.8%

Cupom Cambia l 0 Cupom Cambia l 0.0%

Outras  Moedas 10 Outras  Moedas 8.2%

Inflação Bras i l 228 Inflação Bras i l 1.7%

Inflação Global 0 Inflação Global 0.0%

Pré Direcional 384 Pré Direcional 36.0%

Juro Real 0 Juro Real 0.0%

Corporate Bras i l 0 Corporate Bras i l 0.0%

Corporate Global 0 Corporate Global 0.0%

Juro Global 144 Juro Global 4.6%

Commodities 28 Commodities 3.4%

Volati l idade -0 Volati l idade 0.0%

Total 612 Total 68.7%

Estratégias de Valor Relativo Estratégias de Valor Relativo 

Pré Incl inação -46 Pré Incl inação 14.6%

RV Cupom Cambia l 0 RV Cupom Cambia l 0.0%

RV Juro Global 0 RV Juro Global 0.0%

Intermercado 105 Intermercado 11.0%

Long Short Bras i l 0 Long Short Bras i l 0.0%

Long Short Global -1 Long Short Global 0.1%

Total 58 Total 25.7%

Desempenho Stress por região

Alfa 709 Bras i l 73.7%

CDI 48 Global 26.3%

Gestão 757

% do CDI 1567.6% Stress  Tota l -12.7%

Alocação Média 1ºTri 2021


