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O movimento de abertura da curva de juros nos EUA prosseguiu em março. 
A taxa do título de 10 anos abriu 33 Bps, e alcançou 1,7%, o que contribuiu, 

também, para a continuidade do movimento de rotação no desempenho das 
bolsas, fazendo com que as ações de empresas de setores de maior crescimento 
seguissem com desempenho inferior àquelas dos setores mais tradicionais.  
O ambiente também contribuiu para a abertura das curva de juros de economias 
emergentes e para o fortalecimento do USD. 

Caros 
investidores

ATIVO 31-MAR MAR-21 YTD 12 M

USDBRL 5.63 0.5% 8.4% 8.2%

DIJan23 6.39 80 220 109

DIJan25 8.06 84 242 131

IBOV 116,634 6.0% -2.0% 59.7%

CDS 5Y 225 35 83 -50

S&P 500 3,973 4.2% 5.8% 53.7%

NASDAQ 13,247 0.4% 2.8% 72.0%

Euro Stoxx 3919 7.8% 10.3 40.6

TSY10 1.7 33.6 83 107

TIIE 2Y 4.9 66.0 54 -137

EURUSD 1.17 -2.9% -4.0% 6.3%

USDMXN 20.4 -2.0% 2.6% -13.7%

Ouro 1716 -0.9% -9.7% 7.5%

Petróleo 63 -2.6% 21.1% 138.1%

CRB Comdty 507 4.1% 14.2% 36.9%

High Yield 308 -2 15 -349%

VIX 19 -30.6% -14.7% -63.8%

Obs: Variação de juros e CDS em pontos-base Fonte: Legacy Capital
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Atribuição  
de resultado

As posições em ações brasileiras e globais foram as principais fontes do 
desempenho negativo do fundo em março. Já as estratégias de juros locais e 
internacionais contribuíram para diminuir a perda. O Legacy Capital B FIC rendeu 
-1,45% em março, e -3,41% em 2021.
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No plano externo, os desenvolvimentos vêm ocorrendo, em linhas gerais, 
de acordo com o esperado, especialmente nos EUA e no Reino Unido, onde a 
vacinação avança rapidamente e o ritmo de atividade se intensifica, à medida em 
que as restrições à mobilidade vão sendo levantadas. Na europa continental o 
processo de reabertura tem sido mais lento, em função da maior incidência de 
casos e da vacinação mais morosa. Todavia, a perspectiva segue de aceleração da 
reabertura e da vacinação ao longo da primavera.    

Nos EUA, após a aprovação do pacote de gastos de US$ 1.84 trilhões, em março, 
a atenção se volta para o pacote de infratestrutura, cuja magnitude proposta é 
de cerca de US$ 2.25 trilhões, a serem parcialmente financiados com aumentos 
de impostos, especialmente através da elevação do imposto sobre a renda de 
empresas de 21% para 28%. A recuperação da atividade nos EUA segue muito 
intensa, e devemos observar uma grande melhora no mercado de trabalho ao 
longo dos próximos meses.

No Brasil, o ambiente continua conturbado. No plano fiscal, passado o 
episódio da aprovação da PEC emergencial, a versão do orçamento de 2021 
que terminou sendo aprovada pelo Congresso foi extremamente inflada por 
emendas parlamentares, que tomaram parcialmente o lugar de despesas 
obrigatórias, tornando o orçamento praticamente inexequível. A solução para o 
problema deverá passar por vetos presidenciais a partes do orçamento, e / ou 
o envio e aprovação de um projeto de lei que se sobreponha à lei orçamentária. 
A resistência que os atores políticos seguem mostrando quanto à necessidade 
de obediência às restrições orçamentárias permanece como o maior foco de 
incerteza macroeconômica no Brasil. 

Cenário  
à frente
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O país vive o pior momento da pandemia, e as próximas semanas serão 
difíceis. O número de mortes diárias segue crescendo, embora a moderação no 
número de novos casos sugira a perspectiva de estabilização do quadro para 
breve. A atividade econômica se desacelerou a partir de meados de março, com 
a ampliação das restrições. No lado positivo, a vacinação tem avançado e está se 
acelerando, conforme esperado. A perspectiva é de que em maio o pior momento 
da pandemia terá ficado para trás, e o levantamento das restrições contribuirá 
para reacelerar a atividade econômica.  

O Banco Central iniciou o ciclo de elevação nos juros, tendo em vista a realidade 
da inflação. Projetamos inflação de 5,5% em 2021 (acima do teto do intervalo da 
meta) e 4,1% para 2022. Acreditamos que a inflação tende a seguir surpeendendo 
para cima as projeções do mercado e do BC nas próximas divulgações, o que 
deve contribuir para a aceleração do ritmo de aperto monetário, nas próximas 
reuniões do Copom.  

Cenário  
à frente
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O movimento de abertura dos juros e a consequente rotação no desempenho 
relativo das ações globais têm imposto desafios à gestão do nosso portfolio. 
Ao longo do mês,  procuramos reduzir a exposição gross em ações globais e 
direcionar a carteira para uma exposição líquida menos concentrada em ações 
de companhias de crescimento elevado, além de ter aumentado a exposição 
total tomada em juros globais. Pretendemos seguir aumentando o tamanho da 
posição tomada em juros, tendo em vista a perspectiva de intensa aceleração do 
crescimento global ao longo dos próximos meses, e seguir calibrando o melhor 
mix na composição da carteira de ações, ao longo desse processo. No Brasil, a 
reabertura da economia sugere alguma recuperação dos preços de alguns ativos 
à frente, mas o ambiente tende a seguir difícil para investimentos, e tencionamos 
seguir com posições reduzidas.

Posicionamento  
Legacy Capital
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Legacy Capital B FIC FIM

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Ago Set Out Nov Dez Ano 12 m Acumulado

Fundo - - - - - - -0.34% 0.60% 3.27% 0.78% 0.80% 6.04% - -

% CDI - - - - - - - 129% 602% 159% 162% 192% - -

Fundo 4.61% -0.06% -0.22% 1.04% 0.32% 3.35% 0.58% 0.68% 1.45% -2.24% 3.33% 14.99% - -

% CDI 850% - - 200% 59% 714% 114% 147% 302% - 884% 251% - -

Fundo -0.39% -0.44% -3.97% 3.28% 3.44% 0.91% -0.49% -1.52% 0.72% 4.56% 3.06% 13.76% - -

% CDI - - - 1151% 1442% 421% - - 457% 3054% 1860% 497% - -

Fundo -2.24% 0.25% -1.45% - - - - - - - - -3.41% 16.04% 33.97%

% CDI - 184% - - - - - - - - - - 711% 264%

Valor da Cota¹
PL do fundo¹
PL Médio (12 meses)² 
Retorno Médio Mensal³
% CDI acumulado³
Retorno Acumulado³
Meses Positivos
Meses Negativos
Índice de Sharpe
Volatilidade Anualizada
PL do Fundo Master¹

Benchmark

Liquidação de Resgate

263.92%

22
11

0.87

D+31 d.c

Movimentações
Horário limite Movimentações 
Investimento inicial mínimo
Movimentação adicional mínima 

D+30 d.c
Cotização de aplicação D+1  d.u 

Fechamento
R$ 10 Mil 

Cotização de Resgate

R$  5 Mil

Cota

R$ 25 Mil

Saldo Mínimo de Permanência 

-

Indicadores

R$ 397,872,452.92
1.07%

1.3396933

1,90 % a.a.

29-Jun-18
Multimercado Macro

46884-3
CDI

Objetivo do Fundo Público Alvo
Buscar, através de estratégias de investimento baseadas em cenários
macroeconômicos de médio e longo prazos, rentabilidade acima do CDI. A
política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu
patrimônio líquido em cotas do LEGACY CAPITAL MASTER FIM, inscrito no

Investidores em geral que buscam obter retornos superiores aos instrumentos
convencionais de renda fixa, com o objetivo de superar substancialmente a variação
do CDI em qualquer período de 12 (doze) meses. 

Jul

0.81%

150%

2019
1.40%

247%

2021
-

Data de Início 

Informações Gerais

Rentabilidade do fundo*

2018

2020

* Para a avaliação da Performance de um Fundo de Investimentos, é recomendável a 
análise de no mínimo 12 (doze) meses.

R$ 17,499,646,942.30

Até às 15:00 

33.97%

4.17%

2145%

Performance Acumulada (%)*

Contato : ri@legacycapital.com.br | Tel: +55  (11) 4130-7950 | www.legacycapital.com.br 

² Conversão de cotas em D+0 e liquidação em D+1 subsequente à solicitação do resgate.

Administrador 
Auditoria 

Gestão

KPMG Auditores Independentes

Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda.
30.329.404/0001-94

¹Computando-se eventuais investimentos em outros fundos, a taxa de administração 
poderá atingir no máximo 2,50% a.a. sobre o PL do Fundo.

LLEEGGAACCYY  CCAAPPIITTAALL  GGEESSTTOORRAA  DDEE  RREECCUURRSSOOSS  LLTTDDAA..    |  CNPJ : 28.674.641/0001-40  | Ato Declaratório CVM n° 16.010 de  07/12/2017.

CNPJ Fundo 

7.37%

R$ 453,478,241.84

Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 - 16º andar - Itaim Bibi - São Paulo / SP - CEP 04538-133 

¹ Valores calculados no fechamento de 31/03/2021

² Média aritmética da soma do PL apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses 
anteriores.

 ³Desde o início do fundo 29/06/2018

Classificação Anbima
Código Anbima

Tributação 
Custodiante 

Taxa de performance 
Taxa de saída antecipada² 
Taxa de administração¹ 

10% sobre o valor resgatado
20% do que exceder CDI

Longo Prazo 
Banco BTG Pactual S.A

BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM 

-4.0%
0.0%
4.0%
8.0%

12.0%
16.0%
20.0%
24.0%
28.0%
32.0%
36.0%
40.0%
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dez-18
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fev-19
m
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m
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jun-19
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ago-19
set-19
out-19
nov-19
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m

ar-20
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m
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set-20
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m
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Legacy Capital B FIC CDI

Março de 2021
Material de divulgação

A Legacy Capital não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não se caracterizam e
nem devem ser entendidas como uma promessa ou um compromisso da Legacy Capital. A Legacy Capital não se responsabiliza por decisões do investidor, nem por ato ou fato de profissionais especializados por ele
consultados. O investidor deve se basear, exclusivamente, em sua opinião e na opinião de profissionais especializados por ele contratados, para opinar e decidir. Fundos de Investimento não contam com garantia do
administrador, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito - FGC. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais
estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar
recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O fundo apresentado pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos
emissores, variação cambial e outros riscos não mencionados neste material. Fundos Multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com risco daí
recorrentes. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento do fundo de investimento pelo investidor antes de aplicar seus recursos.
DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DO
ADMINISTRADOR.Administrador/Distribuidor: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23)/ Praia de Botafogo, 501, 5 º Andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-911. Telefone: 0800-772-2827 Email:
sh-atendimento@btgpactual.com - www.btgpactual.com - SAC: 0800 722 004 - Ouvidoria: ouvidoria@btgpactual.com .

C  A  P  I  T  A  L
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A Legacy Capital não se responsabiliza por decisões do investidor, nem por ato ou fato de profissionais especializados por ele consultados. 

O investidor deve se basear, exclusivamente, em sua opinião e na opinião de profissionais especializados por ele contratados, para 

opinar e decidir. Este material não pode ser reproduzido, copiado ou distribuído para terceiros. Esta apresentação não se caracteriza 

nem deve ser entendida como uma promessa ou um compromisso da Legacy Capital de realizar as operações ou estruturar os veículos 

de investimento aqui descritos. Esta dapresentação não se caracteriza e não deve ser entendida como consultoria jurídica, contábil, regulatória ou fiscal em 

relação aos assuntos aqui tratados. Este material é meramente informativo, não considera objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades 

individuais e particulares e não contém todas as informações que um investidor em potencial deve considerar ou analisar antes de investir. Não deve ser 

entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou 

investimento e não configura sugestão ou consultoria jurídica. Recomendamos que consulte profissionais especializados antes de decidir sobre investimentos. 


