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CENÁRIO 
   

A economia norte americana continuou apresentando dados robustos mesmo em meio ao ciclo corrente de aperto monetário. Os ISMs de manufatura e 
serviços e a produção industrial vieram acima das estimativas dos economistas, mas o que mais surpreendeu foi a criação de mais de 500 mil vagas de 
emprego no mês de julho, em comparação com a expectativa de 372 mil. Neste ambiente, mesmo com o principal dado de inflação um pouco abaixo do 
esperado (mas ainda em patamar muito elevado), o presidente do FED, Jerome Powell, fez um discurso duro contra a inflação na conferência de Jackson 
Hole, levando os investidores a precificarem juros mais elevados ao longo do tempo. A taxa do título de 10 anos (treasury) subiu 54 pontos base no período, 
passando de 2,65% para 3,20% ao ano, pesando sobre o mercado acionário, que apurou uma retração de 4,2% no índice S&P 500. 
Do lado europeu, o drama energético se intensificou com o anúncio por parte da Rússia de que o fluxo do gasoduto ligando as duas regiões será interrompido 
por alguns dias para manutenção. O preço do gás natural vem escalando desde o início do conflito na Ucrânia e, para piorar a situação, a estiagem que tem 
afetado boa parte do hemisfério norte tem levado alguns rios europeus a uma vazão abaixo do nível considerado crítico, prejudicando a geração de energia 
pelas usinas hidrelétricas. 
A China, além de sofrer com a falta de chuvas, voltou a apresentar um número alarmante de novos casos de Covid. Embora o governo chinês tenha anunciado 
uma série de estímulos, a economia ainda não deu sinais de reaceleração. O setor imobiliário em especial tem preocupado os investidores devido às quedas 
nos preços de casas e no volume de propriedades vendidas. Com isso, o minério de ferro apresentou mais uma retração, desta vez de 12,4%, a quinta queda 
mensal consecutiva, acumulando uma retração de 38% do pico recente, atingido no início de abril. 
O Brasil descolou deste ambiente negativo, com o Ibovespa apurando uma alta de 6,2% no mês e a taxa pré-fixada de juros mais longos (janeiro de 2031) 
fechando 75 pontos base para 12,01% ao ano. Consideramos que os principais catalisadores para este movimento foram: i) os cortes no preço da gasolina e 
do diesel promovidos pela Petrobrás, que levaram a uma revisão baixista das expectativas inflacionárias para 2022, ii) uma mensagem mais amena por parte 
do Comitê de Política Monetária ao elevar a Selic para o patamar de 13,75% ao ano, sinalizando que este pode ter sido o último aumento do atual ciclo de 
elevação de juros, e iii) a queda na diferença de intenção de votos entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, cujo plano econômico ainda é 
uma incógnita para os investidores. 
Em relação aos principais dados macroeconômicos divulgados no mês, produção industrial, vendas no varejo e criação de vagas de trabalho (Caged) vieram 
um pouco aquém do consenso dos economistas, e foram parcialmente compensados por uma pesquisa mensal de serviços e pelo IBC-Br acima das 
estimativas. Do lado da inflação, o IPCA ficou em linha com o esperado. 
Já os destaques microeconômicos do período foram: 
• A AES Brasil (-8,3%) aprovou um aumento de capital entre R$500 milhões e R$1,1 bilhão após anunciar a compra da geradora Cubico, por R$2,0 bilhões; 
• A Americanas (+16,7%) anunciou Sérgio Rial, ex-presidente do Santander Brasil, como seu novo presidente; 
• A Câmara dos Deputados aprovou elevar a Contribuição sobre Lucros dos bancos de 20% para 21%; 
• A BR Foods (-0,7%) anunciou uma troca em sua gestão – sai Lourival Luz, entra Miguel Gularte, indicado pela Marfrig (+4,7%), onde ocupava o cargo de 
presidente; 
• O fundo soberano Mubadala fez uma oferta para a compra de 45,2% da Burguer King Brasil (+25,2%), por R$7,55/ação; a oferta foi posteriormente 
rejeitada pelo conselho do Burguer King; 
• A Camil (+9,4%) comprou da Pepsico a empresa de biscoitos que detém a marca Mabel por R$152 milhões; 
• O novo Conselho de Administração da Eletrobrás (+0,7% para as ONs) tomou posse e elegeu Wilson Jr para voltar a presidir a empresa; 
• A Energias do Brasil (+4,6%) vendeu a Energest por R$1,2 bilhão; 
• A Espaço Laser (-22,8%) anunciou uma nova oferta primária de ações a R$1,92/ação, um desconto de 20% em relação ao fechamento anterior ao 
anúncio; 
• A Hapvida (+18,2%) anunciou um número de captação de novas vidas acima do esperado no 2º semestre do ano, assim como uma melhora na 
sinistralidade; 
• A Infracomerce (+0,7%) anunciou um aumento de capital a R$5,00/ação, 35% abaixo do fechamento anterior ao anúncio; 
• O IRB (-14,1%) anunciou uma nova oferta de ações no valor de R$1,2 bilhão; 
• A Multiplan (+1,3%) anunciou a compra do Diamond Mall em Belo Horizonte por R$340 milhões; 
• A Usiminas (-6,9%) anunciou um incremento em seu plano de investimentos, não esperado pelo mercado; 
• A General Atlantic voltou a comprar ações da XP (-8,8%) segundo comunicado divulgado pela empresa. 
Ao longo de agosto, diversas empresas divulgaram os resultados referentes ao segundo trimestre do ano. Segundo nossas análises, as empresas cujos 
números ficaram acima das expectativas foram: Arezzo (+16,7%), Auren (+8,3%), Azul (+40,6%), Banco do Brasil (+18,1%), BB Seguridade (+1,0%), BTG Pactual 
(+14,4%), C&A Brasil (+15,0%), CBA (+14,2%), Cielo (+26,2%), CPFL (+6,5%), Cury (+10,5%), Direcional (+9,4%), Eletrobrás (+0,7% para as ONs), Embraer 
(+17,6%), Energisa (-1,5%), Gerdau (-2,0%), Grupo Soma (+33,0%), HapVida (+18,2%), Itaú Unibanco (+10,6%), Lojas Renner (+4,7%), M Dias Branco (+35,7%), 
Marfrig (+4,7%), Mercado Livre (+5,1%), Minerva (+19,8%), Pag Seguro (+43,2%), Raia Drogasil (+3,7%), Sequoia (+33,3%), SLC (+10,2%), Tegma (+35,0%), 
Tupy (+17,3%), Ultrapar (+6,6%), Unipar (+29,9%), Via (+34,2%) e Vibra (+103%). 
 
Por outro lado, os destaques negativos ficaram por conta de: AES Brasil (-8,3%), Ambipar (-1,4%), Americanas (+16,7%), BR Foods (-0,7%), CSN (-6,2%), CSN 
Mineração (+3,4%), CVC (+9,5%), Guararapes (+23,3%), Equatorial (-2,5%), Enauta (-9,8%), Eneva (+1,9%), Espaço Laser (-22,8%), Grupo SBF (+5,3%), IRB (-
14,1%), JBS (-7,4%), Localiza (+5,6%), Light (+5,8%), Lojas Quero Quero (+11,0%), Marcopolo (+6,1%), Méliuz (+14,8%), MRV (+12,1%), Natura (-7,5%), Ômega 
Geração (-8,7%), Pague Menos (+13,4%), Petz (+11,9%), Porto Seguro (+17,9%), Qualicorp (-2,3%), Sabesp (+10,0%), São Martinho (-8,0%), Sanepar (-6,3%), 
Stone (-1,0%), Tim (-6,0%), Wiz (+8,8%), XP (-8,8%) e Yduqs (-7,1%).
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SOLANA LONG & SHORT: PERFORMANCE ATTRIBUTION 
 
 

 

Destaques  Positivos: 
 

 Destaques  Negativos: 

BBSE3 x IRBR3 (+0.31%) 
As ações da BB Seguridade valorizaram 1,0% em agosto, ao passo que as ações 
do IRB desvalorizaram 14,1% no período. No decorrer do mês, surgiram notícias 
de que o IRB necessitaria de um aumento de capital para solucionar os 
problemas de desenquadramento regulatório em que se encontrava, o que foi 
confirmado no meio de agosto, quando o IRB reportou resultados fracos 
referentes ao 2º trimestre do ano e anunciou a necessidade de captar R$1,2 
bilhão emitindo novas ações no mercado. 

  KLBN11 x UNIP6 (-0.30%) 
Em agosto, as units da Klabin caíram 3,8%, afetadas pela pausa no movimento de 
aumento do preço de celulose que vinha ocorrendo na China nos últimos meses. 
No mesmo período, as ações da Unipar valorizaram 29,9%, impulsionadas pelo 
forte resultado trimestral reportado pela empresa, em que apresentou Ebitda e 
Lucro crescendo 102% e 118%, respectivamente, em relação ao mesmo período 
do ano anterior. Nossa posição vendida em ações da Unipar se justifica pela forte 
queda nas margens dos produtos petroquímicos produzidos pela empresa que, 
nas nossas contas, caíram cerca de 24% no mês de agosto, indicando que o 
resultado do 3º trimestre do ano deverá apresentar uma queda relevante em 
relação ao resultado do trimestre anterior. 

 
CBAV3 x SCCO (+0.27%) 
Em agosto, as ações da CBA subiram 14,2%, enquanto as ações da Southern 
Copper caíram 4,0%. Apesar do alumínio apresentar uma performance pior do 
que o cobre no período (-5,4% versus -1,4%), o alumínio é uma commodity cuja 
produção é altamente intensiva em energia elétrica, e a percepção de que a 
crise energética na Europa tende a se agravar levou os investidores a buscarem 
ações de produtores de alumínio que estejam imunes aos problemas europeus, 
o que beneficiou a CBA. 
 

  
XPBR31 x B3SA3 (-0.29%) 
Em agosto, os BDRs da XP caíram 8,7%, enquanto as ações da B3 subiram 6,9%. 
Embora as duas empresas tenham reportado resultados trimestrais em linha com 
as expectativas do mercado, alguns pontos do resultado da XP preocuparam os 
investidores, em especial o aumento de 41% das despesas administrativas em 
relação ao mesmo período do ano anterior em função do forte aumento no 
número de funcionários ao longo de 2022. Com isso, os investidores revisaram 
para baixo as estimativas de lucro nos próximos trimestres, o que afetou 
negativamente as ações da XP. 
 

 
 
SBSP3 x SAPR11 (+0.26%) 
As ações da Sabesp subiram 10,0% no mês, enquanto as ações da Sanepar 
recuaram 6,3%. As ações da Sabesp continuam sendo positivamente afetadas 
pelas pesquisas eleitorais para o governo do Estado de São Paulo, que em geral 
tem mostrado avanços do candidato Tarcísio de Freitas. Caso seja eleito, 
acreditamos haver a possibilidade de privatização da Sabesp durante o seu 
mandato. Dessa forma, em nossa visão, as ações permanecem com uma 
assimetria positiva, dado que o atual patamar de valuation, ao redor de 0,7x 
EV/RAB (valor da empresa dividido pela base de ativos líquida), embute pouco 
prêmio para uma eventual privatização. Segundo os nossos cálculos, caso a 
empresa seja precificada a 1,0x EV/RAB, o que nos parece muito conservador 
em um cenário de privatização – dado os ágios elevados pagos em leilões 
recentes – as ações ainda teriam cerca de 60% de potencial de valorização. 
 

  
 
BRKM5 x XLB (-0.14%) 
As ações preferenciais da Braskem desvalorizaram 17,0% no mês de agosto, ao 
passo que o índice XLB, que representa o setor de Materials na bolsa americana, 
caiu 3,5%. Apesar da alta de cerca de 32% no spread dos produtos petroquímicos 
produzidos pela Braskem em agosto, as ações da empresa apresentaram uma 
forte desvalorização em função do maior foco dado pelo mercado ao resultado do 
2º trimestre de 2022 reportado pela empresa ao longo do mês, que veio abaixo 
das expectativas dos investidores (Ebitda 4% abaixo do consenso). 
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SOLANA EQUITY HEDGE: PERFORMANCE ATTRIBUTION 
 

 
 

Destaques  Positivos: 
 

 Destaques  Negativos: 

CIEL3 x IND (+0.78%) 
As ações da Cielo valorizaram 26,2% em agosto, na esteira do forte resultado 
trimestral reportado pela empresa. No 2º trimestre do ano, a Cielo apresentou 
um crescimento de 57% no Ebitda e de 113% no lucro em relação ao mesmo 
período do ano anterior, números estes que vieram 12% e 46% acima da 
expectativa dos investidores, respectivamente. A sequência de resultados 
positivos apresentados pela empresa deve levar a mais uma rodada de revisão 
de lucro por parte dos investidores, o que deverá suportar as ações da 
empresa. 

 MGLU3 x AMER3 (-0.28%) 
Montamos a estratégia durante o mês de agosto na expectativa de um cenário 
mais favorável para a Magazine Luiza no 2º semestre de 2022 em relação à 
Americanas, principalmente em função da normalização do capital de giro da 
Magazine, o que deveria ser bem recebido pelos investidores. Porém, a 
Americanas anunciou que Sérgio Rial, ex-presidente do Santander Brasil, irá 
assumir a presidência da companhia no início do ano que vem. Sérgio é um 
executivo respeitado pelo mercado e pode agregar no desenvolvimento do 
segmento de crédito na Americanas, o que nos levou a encerrar esta estratégia. 
 

 
SBSP3 x SAPR11 (+0.65%) 
As ações da Sabesp subiram 10,0% no mês, enquanto as ações da Sanepar 
recuaram 6,3%. As ações da Sabesp continuam sendo positivamente afetadas 
pelas pesquisas eleitorais para o governo do Estado de São Paulo, que em geral 
tem mostrado avanços do candidato Tarcísio de Freitas. Caso seja eleito, 
acreditamos haver a possibilidade de privatização da Sabesp durante o seu 
mandato. Dessa forma, em nossa visão, as ações permanecem com uma 
assimetria positiva, dado que o atual patamar de valuation, ao redor de 0,7x 
EV/RAB (valor da empresa dividido pela base de ativos líquida), embute pouco 
prêmio para uma eventual privatização. Segundo os nossos cálculos, caso a 
empresa seja precificada a 1,0x EV/RAB, o que nos parece muito conservador 
em um cenário de privatização – dado os ágios elevados pagos em leilões 
recentes – as ações ainda teriam cerca de 60% de potencial de valorização. 

  
XPBR31 x B3SA3 (-0.21%) 
Em agosto, os BDRs da XP caíram 8,7%, enquanto as ações da B3 subiram 6,9%. 
Embora as duas empresas tenham reportado resultados trimestrais em linha 
com as expectativas do mercado, alguns pontos do resultado da XP preocuparam 
os investidores, em especial o aumento de 41% das despesas administrativas em 
relação ao mesmo período do ano anterior em função do forte aumento no 
número de funcionários ao longo de 2022. Com isso, os investidores revisaram 
para baixo as estimativas de lucro nos próximos trimestres, o que afetou 
negativamente as ações da XP. 
 

 
Short BBBY (+0.56%) 
Apesar dos fundamentos ruins (vendas comparáveis no trimestre de maio 
caindo 23%, margens brutas em declínio, fluxo de caixa negativo e falta de 
visibilidade no processo de turnaround), as ações de Bed, Bath & Beyond 
(BBBY) subiram parabolicamente em agosto devido ao movimento de 
investidores de varejo esperançosos de que o investidor ativista e empresário 
de comércio eletrônico Ryan Cohen (que era detentor de 12% do capital da 
BBBY época) pudesse ajudar a melhorar a empresa.  Detentores de mais de 10% 
do capital de uma empresa devem protocolar um formulário (Form-3) junto à 
SEC (Securities and Exchange Commission) para poder vender suas ações.  
Montamos uma posição vendida em BBBY logo após Ryan Cohen protocolar 
este formulário. Posteriormente, Ryan Cohen revelou ter vendido a totalidade 
de suas ações, o que resultou em uma queda de 40% no preço das ações no dia 
seguinte 

  
WEGE3 x ALSO3 (-0.13%) 
Durante o mês de agosto, as ações da WEG permaneceram praticamente 
inalteradas, com variação positiva de 0,9%. Já as ações da Aliansce Sonae 
apresentaram valorização de 4,2%, beneficiadas pela melhora do ambiente 
macroeconômico com a queda nos vencimentos mais longos da curva de juros, 
e pela divulgação do resultado do segundo trimestre com números operacionais 
sólidos, como o crescimento de vendas de 21% e de aluguel nas mesmas lojas de 
38%, quando comparados ao segundo trimestre de 2019. 

   

  

Mês Ano Início¹
Fundo 9.77% 11.08% 126.22%

CDI 1.17% 7.75% 46.28%

IBOV 6.16% 4.48% 77.36%
Fonte: CETIP, Bloomberg, Solana. (¹) Desde 03/11/2016.

Estratégia P&L MTD
CIEL3 x IND 0.78%

SBSP3 x SAPR11 0.65%

Short BBBY 0.56%

MGLU3 x AMER3 -0.28%

XPBR31 x B3SA3 -0.21%

WEGE3 x ALSO3 -0.13%
Fonte: Solana
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SOLANA AÇÕES: PERFORMANCE ATTRIBUTION 
 

 

 
 
 

Destaques  Positivos: 
 

  

Logística (+3.60%) 
Os anúncios de redução no preço dos combustíveis ao longo de agosto tiveram 
impacto positivo nas ações das empresas do segmento logístico. Os principais 
destaques foram as ações da Tegma (+35,1%), Sequoia (+33,3%) e JSL (+25,7%). 
Já as ações de concessões tiveram o desempenho mais tímido por conta dos 
anúncios de cancelamento ou prorrogação do cronograma de novos leilões e 
pelo desinteresse das empresas listadas no leilão de 3 blocos de aeroportos 
realizados no mês (CCR + 6,1%; Ecorodovias +3,0%). 
 
Consumo Discricionário (+2.43%) 
As ações do setor de consumo discricionário tiveram performance positiva no 
mês por conta da desaceleração da inflação, queda nos vencimentos mais 
longos da curva de juros, e múltiplos atrativos. Como destaques, Magazine 
Luiza e Grupo Mateus tiveram performance no mês de +65,50% e +49,7%, 
respectivamente. 
 
RealEstate (+2.29%) 
As ações das incorporadoras tiveram performance positiva no mês, 
sustentadas pela melhora no ambiente macroeconômico com a queda nos 
vencimentos mais longos da curva de juros e pela implementação de medidas 
de estímulos ao financiamento focadas majoritariamente no programa Casa 
Verde Amarela. As ações das empresas que atuam no segmento de baixa renda 
foram o destaque de alta, com valorização de 49,4% nas ações da Tenda, 12,1% 
na MRV, 10,5% na Cury e 9,4% na Direcional. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

   
   
   
   

 

 

 

Mês Ano Início¹
Fundo 9.37% -3.37% 17.50%

IBOV 6.16% 4.48% 8.84%

Fonte: CETIP, Bloomberg, Solana. (¹) Desde 26/08/2020.

Estratégia P&L MTD
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SOLANA LONG & SHORT FIC FIM 
 
 

 
Rentabilidades referentes ao período desde a constituição do fundo em 30/10/2013. Rentabilidade líquida de administração e performance e bruta de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Tipo ANBIMA: Multimercado 
Long And Short – Direcional. Média aritmétrica do patrimônio líquido do Fundo de investimento nos últimos 12 meses: R$ 557,272,190. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLANA EQUITY HEDGE FIC FIM 
 

 
¹Este indicador é mera referência econômica e não parâmetro objetivo do fundo. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Rentabilidades referentes ao período desde a constituição do fundo em 03/11/2016, líquidas de taxas de 
administração e performance e bruta de impostos. Tipo ANBIMA: Multimercado Livre. Média aritmétrica do patrimônio líquido do Fundo de investimento nos últimos 12 meses: R$ 276,232,678. 

 
 
 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acum.  Ano Acum.  Inicio

FUNDO 0.11% -0.32% 0.90% 0.70% 0.70%
% CDI 319% - 115% 45% 45%

FUNDO 1.45% 1.64% 0.23% 0.74% 1.63% 1.20% 1.75% 0.39% 0.81% 1.57% 1.41% 0.74% 14.41% 15.21%
% CDI 172% 209% 31% 90% 190% 146% 187% 46% 90% 166% 168% 77% 133% 122%

FUNDO 0.98% 1.39% 0.54% -0.08% 2.11% 1.89% 1.36% 1.47% 0.10% -0.22% 2.14% 1.96% 14.47% 31.87%
% CDI 105% 170% 52% - 214% 177% 116% 133% 9% - 203% 168% 109% 116%

FUNDO 1.19% 1.19% -0.29% 2.31% 0.84% 1.36% 1.18% 1.29% 1.26% 1.84% 1.18% 1.76% 16.19% 53.22%
% CDI 113% 119% - 219% 76% 117% 107% 106% 114% 176% 114% 157% 116% 118%

FUNDO 2.27% 1.54% 0.94% 0.74% 0.44% 0.68% 0.91% 0.56% 1.96% -0.20% -1.08% 0.35% 9.46% 67.71%
% CDI 209% 178% 89% 94% 48% 84% 114% 70% 308% - - 65% 95% 113%

FUNDO 0.31% 0.52% 1.41% 2.74% 0.16% 0.53% 0.94% -0.12% 0.80% 0.09% -0.05% 0.92% 8.54% 82.02%
% CDI 54% 112% 265% 530% 31% 103% 173% - 170% 17% - 186% 133% 117%

FUNDO 0.14% 0.86% 0.62% -0.05% 0.85% 0.04% 0.73% 2.01% -0.10% 1.99% -0.51% 1.60% 8.46% 97.43%
% CDI 26% 174% 132% - 157% 10% 128% 401% - 414% - 428% 142% 122%

FUNDO 3.49% 0.59% -4.70% 3.45% 1.94% 0.76% 0.55% 1.09% -0.62% -0.22% -1.20% 0.92% 5.94% 109.15%
% CDI 928% 202% - 1210% 824% 356% 283% 680% - - - 557% 215% 128%

FUNDO 0.16% 3.58% -1.81% 2.10% 0.95% 0.77% 1.79% 0.66% 1.46% -2.61% -0.58% 2.82% 9.51% 129.04%
% CDI 105% 2658% - 1012% 352% 251% 504% 154% 330% - - 367% 215% 138%

FUNDO 1.87% -1.01% -0.16% 2.32% 0.04% 0.26% 1.71% 3.93% 9.22% 150.15%
% CDI 256% - - 278% 4% 25% 165% 336% 119% 139%

2019

2020

2021

2022

2018

2013

2014

2015

2016

2017

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acum.  Ano Acum.  Inicio

FUNDO 2.11% 4.41% 6.61% 6.61%
CDI 0.93% 1.12% 2.06% 2.06%

IBOV 0.25% -2.71% -2.47% -2.47%

FUNDO 5.77% 2.13% 0.17% 0.76% -0.97% 3.28% 2.80% 1.92% 5.84% 0.39% -3.56% 1.91% 21.99% 30.06%
CDI 1.08% 0.86% 1.05% 0.79% 0.93% 0.81% 0.80% 0.80% 0.64% 0.64% 0.57% 0.54% 9.93% 12.20%

IBOV 7.38% 3.08% -2.52% 0.64% -4.12% 0.30% 4.80% 7.46% 4.88% 0.02% -3.15% 6.16% 26.86% 23.73%

FUNDO 1.51% 2.93% 2.01% 3.57% -0.05% 0.95% 1.80% -0.60% 0.28% -1.59% -0.65% 2.65% 13.43% 47.53%
CDI 0.58% 0.46% 0.53% 0.52% 0.52% 0.52% 0.54% 0.57% 0.47% 0.54% 0.49% 0.49% 6.42% 19.40%

IBOV 11.14% 0.52% 0.01% 0.88% -10.87% -5.20% 8.88% -3.21% 3.48% 10.19% 2.38% -1.81% 15.03% 42.33%

FUNDO 1.46% 1.31% -0.15% -1.31% 3.44% -0.16% 0.87% 3.82% -0.87% 2.11% 1.38% 2.75% 15.49% 70.38%
CDI 0.54% 0.49% 0.47% 0.52% 0.54% 0.47% 0.57% 0.50% 0.46% 0.48% 0.38% 0.37% 5.96% 26.52%

IBOV 10.82% -1.86% -0.18% 0.98% 0.70% 4.06% 0.84% -0.67% 3.57% 2.36% 0.95% 6.85% 31.58% 87.28%

FUNDO 2.33% 0.37% -8.62% 4.63% 0.81% 2.94% 2.04% 2.96% -2.73% -1.37% 1.54% 3.80% 8.26% 84.45%
CDI 0.38% 0.29% 0.34% 0.28% 0.24% 0.21% 0.19% 0.16% 0.16% 0.16% 0.15% 0.16% 2.76% 30.01%

IBOV -1.63% -8.43% -29.90% 10.25% 8.57% 8.76% 8.27% -3.44% -4.80% -0.69% 15.90% 9.30% 2.92% 92.74%

FUNDO -1.10% 3.87% 0.24% 5.28% 1.51% 2.77% -2.03% 1.26% 0.53% -6.54% -1.27% 6.09% 10.40% 103.64%
CDI 0.15% 0.13% 0.20% 0.21% 0.27% 0.31% 0.36% 0.43% 0.44% 0.49% 0.59% 0.77% 4.42% 35.76%

IBOV -3.32% -4.37% 6.00% 1.94% 6.16% 0.46% -3.94% -2.48% -6.57% -6.74% -1.53% 2.85% -11.93% 69.75%

FUNDO -1.08% -0.81% 0.46% 2.58% -0.67% -0.67% 1.44% 9.77% 11.08% 126.22%
CDI 0.73% 0.76% 0.93% 0.83% 1.03% 1.02% 1.03% 1.17% 7.75% 46.28%

IBOV 6.98% 0.89% 6.06% -10.10% 3.22% -11.50% 4.69% 6.16% 4.48% 77.36%

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022
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I b o v e s p a  + 6 . 1 6 %   V o l  3 0 D  I b o v e s p a  1 7 . 8 4 %   U S D B R L  - 0 . 1 8 %   C D I  + 1 . 1 7 %   

So la na  Lon g Shor t  +3 . 93%  

F I C  d e  F I M  

So la na  Açõe s  +9. 37%  

F I C  d e  F I A  

Carta Mensal 

Agosto 2022 

 

 

Indicadores referentes ao mês de Agosto de 2022. Fonte: BCB, ANBIMA, Solana 

So la na  Eq u it y  H ed g e +9. 77 %  

F I C  d e  F I M  

SOLANA AÇÕES FIC FIA 
 

 

 
¹Este indicador é mera referência econômica e não parâmetro objetivo do fundo. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Rentabilidades referentes ao período desde a constituição do fundo em 26/08/2020, líquidas de taxas de 
administração e performance e bruta de impostos. Tipo ANBIMA: Multimercado Livre. Média aritmétrica do patrimônio líquido do Fundo de investimento nos últimos 12 meses: R$ 52,805,448. 
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Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acum.  Ano Acum.  Inicio

FUNDO -1.48% -5.18% -3.34% 16.17% 9.00% 14.35% 14.35%
IBOV -1.25% -4.80% -0.69% 15.90% 9.30% 18.28% 18.28%

FUNDO -0.04% 1.83% 4.29% 6.67% 2.50% 3.25% -5.06% -1.54% -1.68% -7.81% -1.88% 6.75% 6.34% 21.60%
IBOV -3.32% -4.37% 6.00% 1.94% 6.16% 0.46% -3.94% -2.48% -6.57% -6.74% -1.53% 2.85% -11.93% 4.17%

FUNDO 6.65% -4.26% 3.79% -10.31% -2.03% -10.73% 6.27% 9.37% -3.37% 17.50%
IBOV 6.98% 0.89% 6.06% -10.10% 3.22% -11.50% 4.69% 6.16% 4.48% 8.84%

2021

2022

2020

Solana Gestora de Recursos Ltda. 
Rua Bandeira Paulista 702, 12º andar - Cj. 122 
Itaim | São Paulo 04532-002 | Tel. +55-11-3250-4000 
www.solanacapital.com.br| contato@solanacapital.com.br 

BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda 
Núcleo Cidade de Deus, s/n, Prédio Prata, 4º andar 
Vila Yara | Osasco - SP | Tel:  +55-11-3684-9432  
www.bradescobemdtvm.com.br | centralbemdtvm@bradesco.com.br 

DISCLAIMER: As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar os seus recursos. | Fundos de Investimento não contam com a 
garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. | Não obstante a diligência do gestor em selecionar as melhores opções de investimento, a carteira do fundo está, por sua própria 
natureza sujeita as flutuações de preços/ cotações de seus ativos, além de riscos de crédito e liquidez o que pode acarretar perda patrimonial do fundo. | A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura | Para avaliação da performance do fundo 
de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. | Os fundos de ações com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. | Este material tem o único propósito de 
divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Solana, não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não constitui o prospecto previsto na Instrução CVM 555 ou no Código de 
Auto-Regulação da ANBIMA | A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. | A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. |Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais 
estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado, implicando na ocorrência de patrimônio líquido do Fundo e a consequente obrigação do quotista 
de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo.|O Fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos no exterior.| Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais, e o regulamento antes de investir. Descrição 
do tipo ANBIMA dísponível no Formulário de Informações Complementares. 


