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Data de referência para os gráficos de alocação:                   . A Wealth High Governance Capital Ltda. (“WHG”) não comercializa e nem distribui cotas de fundos ou qualquer outro ativo financeiro. Este 
relatório mensal retrata as opiniões da WHG acerca da estratégia e gestão do fundo e não deve ser entendido como oferta, recomendação ou análise de investimento ou ativos. Rentabilidade obtida no 
passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Leia a lâmina 
de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. A WHG não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões. Os investidores devem tomar suas próprias decisões de 
investimento. O investimento em fundos pode resultar em 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 do fundo. Para mais informações acerca das taxas de administração, cotização e público-alvo de cada um dos fundos, consulte os documentos do 
fundo disponíveis no site whg.com.br. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído sem a prévia e expressa concordância da WHG. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão: www.cvm.gov.br.

Rentabilidade acumulada (%)

Rentabilidade mensal (%)

Alocação por setor (%) Alocação por região (%) Alocação por faixa de market cap (%)

Comentário mensal

O fundo apresentou uma performance negativa de -1,5% em junho, em um mês no qual

o mercado seguiu turbulento (MSCI Mundo e Nasdaq caíram -8,4%).

Nossa principal atribuição positiva veio da posição em GitLab, empresa de alto

crescimento que atua no mercado de DevOps (software para programadores).Além disso,

outras empresas de alto crescimento de software contribuíram para o alpha do mês

(computação em nuvem, observabilidade e gerenciamento de TI e backoffice).

As empresas de GARP Tech (sigla para growth at a reasonable price), que apresentam

crescimento acima da média do mercado e geram fluxo de caixa, tiveram performance

levemente negativa no mês, porém acima do benchmark do fundo.

Do lado negativo, empresas defensivas de qualidade foram detratoras de performance:

produtoras de embalagem na Europa e Estados Unidos.

Continuamos acreditando na combinação de qualidade (alto ROE), crescimento de lucro

duplo dígito e valuation atraente (P/E abaixo do mercado) que o tema apresenta.

*Desde 14/05/2021 até 31/12/2021. 
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Resumo de Gestão

30 de junho de 2022

30/06/2022

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

Fundo -10,8 -3,0 5,0 -12,5 -5,6 -1,5 - - - - - - -26,0

ACWI -4,9 -2,5 2,1 -8,0 0,1 -8,4 - - - - - - -20,2

Exp. Líquida 90,3 96,0 94,1 94,3 86,8 97,3 - - - - - - 93,0

Fundo - - - - 3,2 0,6 -0,6 2,5 -3,6 2,4 -3,5 3,3 3,9

ACWI - - - - 1,8 1,3 0,7 2,5 -4,1 5,1 -2,4 4,0 8,9

Exp. Líquida - - - - 94,2 91,7 89,5 93,9 91,0 91,5 89,1 93,5 91,7

2021

2022

-23,2%

-13,1%

2022 2021* Acum.

WHG Global Opp BRL -26,0 3,9 -23,2

ACWI -20,2 8,9 -13,1

CDI 5,4 3,6 9,1
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Para mais informações de nossos fundos, acesse o site www.whg.com.br

ou envie e-mail para ri-asset@whg.com.br

Características Performance

*O valor equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do Fundo que, em cada semestre civil, 
exceder a 100% (cem por cento) da variação diária do IPCA (Índice de preços ao consumidor amplo) 
acrescido do Yield do IMA-B divulgado pela Anbima). Não incide come-cotas.

WHG Global Opportunities BRL FIA IE

Sobre o fundo

O WHG Global Opportunities busca é gerar valor para seus 
cotistas por meio de uma carteira majoritariamente composta por 
ativos financeiros de renda variável negociados no exterior, com 
viés em empresas de qualidade e de crescimento.

Público-alvo

Fundo destinado a receber, exclusivamente, aplicações de 
Investidores qualificados*, observadas as disposições da 
Instrução CVM nº 30/21 e observados os valores mínimos de 
aplicação inicial, permanência e movimentação, descritas no 
regulamento.

A descrição acima não pode ser considerada o objetivo do fundo. Todas as informações relevantes obrigatórias estão 
disponíveis no formulário de informações complementares e/ ou no regulamento, disponíveis em www.whg.com.br *Seguindo à norma prescrita no Anexo 9-B à Instrução nº 30/21, da CVM.

Resumo de Gestão

30 de junho de 2022

30/06/2022

Retorno desde o início -23,16% -13,06% 9,15%

Desvio padrão anualizado* 31,67% 15,74% 0,19%

Meses positivos 6 8 14

Meses negativos 8 6 0

Meses acima do CDI 6

Meses abaixo do CDI 8

Maior rentabilidade mensal 5,0% 5,1% 1,0%

Menor rentabilidade mensal -12,5% -8,4% 0,1%

Patrimônio líquido*

Patrimônio líquido médio em 

12 meses

R$ 26.459.728

R$ 51.931.537

CDIFundo ACWI 
CNPJ

Data de Início

Aplicação Mínima

Saldo Mínimo

Movimentação Mínima

Cota

Cota de Aplicação

Cota de Resgate

Liquidação de Resgate

Taxa de Administração

Taxa de Performance

Classif icação Anbima

Admite Alavancagem

Gestor

Administrador

Não

R$ 5 mil

R$ 5 mil

Fechamento

D+1 (útil)

D+1 (útil)

D+5 (útil) da conversão da cota

41.326.212/0001-40

14/05/2021

R$ 5 mil

Wealth High Governance Capital Ltda

Intrag DTVM LTDA

Tributação Aplicável
Renda Variável (15% sobre o

rendimento cobrado no resgate)

2% a.a

20% do que exceder o benchmark MSCI All- 

Country World (ACWI)

Ações Invest. No Exterior

*Calculado desde a constituição do fundo Whg Global Opportunities Brl Fia Ie até a 30/06/2022.

http://www.whg.com.br/
mailto:ri-asset@whg.com.br

