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Cenário Econômico
Os efeitos diretos da guerra e os das sanções
decorrentes permanecem, assim como os efeitos do
lockdown em cidades importantes da China, agora
em abertura, e os efeitos da política monetária
contracionista pelo mundo. Tudo aumenta as
apostas em recessão global, reduz as apostas em
estagnação e torna muito modestas aquelas em
recuperação da atividade.
O ponto é que, a provável recessão conviveria com
um período de duração incerta de preços de
commodities altos e voláteis e preços industriais
ainda afetados, leia-se, rígidos pela lenta
recuperação das cadeias globais de valor.
A hipótese mais simples, reversão da alta das
commodities, passada (quando e como?) a guerra na
Ucrânia, e desvalorização do Real com a queda de
tais preços é tão heroica quanto os preços dos
contratos futuros, em queda.
O diferencial de juros visto como as condições de
liquidez globais e as especificidades de cada país
conheceu importante inversão nas semanas
recentes. Nos EUA, o ciclo de alta dos juros mal
começou e o anunciado início da redução do balanço
do Fed já elevou os juros mais longos.
Por aqui, o Copom teve que adiar o fim do ciclo de
alta, como antecipamos, e busca deixar os próximos
passos abertos. Afinal, commodities, dólar, risco
fiscal, juros externos e atividade fraca compõem
cenário dificílimo.
A perspectiva continua sendo a Selic estacionar em
14,00% e a inflação ficar acima do teto da meta por
vários trimestres. A meta já é “móvel”. Medidas
pontuais de limitação de altas de preços não vão
evitar que as pressões de custo sejam repassadas,
senão que podem recolocá-las em nível ampliado.

O Ibovespa praticamente devolveu os ganhos do ano
e alinhou-se ao mercado global de risco. A
arbitragem bolsas-moedas se esgotou. Os enormes
retornos da arbitragem dos preços das ações
brasileiras em dólar levaram à realização de lucros e
saída de capitais. Riscos políticos, política monetária
nos EUA e atividade econômica em baixa tendem a
limitar a valorização da bolsa. Resta a volatilidade
causada pelos preços das commodities.
No curto prazo, as incertezas em relação ao cenário
político não parecem contaminar os ativos
financeiros, embora imponham cautela à expansão
da atividade. As pesquisas recentes dão vantagem a
Lula. As pesquisas e a combinação inflaçãodesemprego levam Bolsonaro a atitudes contra a
política de preços da Petrobras e a diversificar sua
atuação em relação a seus apoiadores tradicionais e
a recentes alvos de preocupação (vítimas de
inundações).
Quando os mercados serão afetados pela campanha
eleitoral que se anuncia violenta, é a dúvida. Em
situações de tensão e valorização do dólar com
incerteza política, em junho já havia sinais de
mudança de carteiras para menos risco. As
condições globais, preços das commodities, e os
juros altos, podem fazer um ano com eleições
semelhante a 2006 ou 2010.
A manutenção da hipótese chamada terceira via
parece mais devida à conveniência do uso dos
recursos de campanha para a formação de bancadas
pelos partidos envolvidos do que à confiança no
sucesso de Simone Tebet.
Por ora, sem sinais de debates sobre os temas
candentes. Política fiscal, infraestrutura, empresas
estatais e política industrial.
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Ações

Mercado de Renda Variável

Aos trancos e barrancos o mercado de ações brasileiro começa a achar seu trilho apresentando um retorno
positivo de 3,2% no mês de maio, chegando a 6,2% em 2022, em resumo, o Ibovespa vai na contramão dos
grandes mercados quando olhamos para o ano. Vale lembrar que S&P e Nasdaq (Estados Unidos), CAC
(Franca), DAX (Alemanha) todos apresentando retornos negativos em 2022 e de modo geral flat (tirando o
DAX) no mês de maio. A que se deve isto? Grande parte aos bancos e commodities, bem como, ao setor de
energia elétrica que deram o ¨tom¨ positivo, seja por preços altos das commodities, pela característica mais
defensiva do setor de energia elétrica ou pela percepção de que bancos são menos penalizados com juros
em patamares mais altos.
Embora nem só de flores viva o mercado, as empresas mais voltadas para a economia interna e mais
expostas a juros continuaram pressionadas. De modo geral, o setor de varejo (e-commerce e discricionário),
malls, companhias aéreas e construção ainda continuaram pesando no mês de maio.
Os temas, infelizmente, continuam os mesmos que temos mencionado no decorrer de nossas cartas
mensais. Inflação global, conflito Rússia x Ucrânia, situação de restrições de mobilidade na China e, por fim,
expectativa, sempre, de como FED continuará calibrando as altas de juros não nos deram espaço para
grandes manobras. E, com isso, Brasil se destaca dos demais mercados sendo um grande exportador de
commodities e com um Índice (Bovespa) com participação significativa nestes setores e bancos. O que
temos falado nas últimas cartas refere-se a nossa visão de que muitas empresas estão demasiadamente
descontadas e que vemos valor. A seleção de ativos continuará sendo muito importante, pois como vimos
no próprio mês de maio, mesmo setores que, de modo geral, foram pressionados (varejo e construção, por
exemplo), pudemos ver empresas com retorno positivo. Olhamos o mercado e vemos muitas assimetrias de
valor e, com isso, oportunidades no mercado de renda variável.
Um tema que nos últimos dois meses foi foco de preocupação foi o fluxo de investidores estrangeiros,
mencionamos na mídia que acreditávamos que ainda era cedo para fazer qualquer julgamento de valor.
Lembramos que tivemos fluxo positivo nos primeiros três meses do ano depois abril e início de maio uma
saída. Contudo, no final de maio pudemos ver uma retomada de entrada destes investidores. Acreditávamos
e continuamos acreditando que as empresas brasileiras estão relativamente baratas e atrativas, seja por
uma análise de fluxo de caixa, múltiplos e por comparativas. Como sempre falamos, o importante é não
generalizar, pois, necessário uma boa seleção de ativos.
Vamos lembrar alguns destaques do mês: Índice Bovespa sobe 3.2%,Câmbio desvaloriza 4.8%, Ibovespa
chega a 6.2% de alta ainda longe da máxima (121.500 ptos). Para isso, teríamos que subir mais 9% de alta do
patamar atual.
Dentre as ações, os destaques positivos ficaram por conta do setor de serviços financeiros (Cielo +16.8%),
alimentos com (BRF15.24%). Bancos como Bradesco e Banco do Brasil (14% e12% respectivamente) e varejo
com Lojas Renner e Alpargatas (12% e 11% respectivamente). Certamente os setores de petróleo, minério e
siderurgia também foram positivos com destaque para Petrobras, subindo 10.4%. Comentamos acima
empresas que estão no índice Bovespa, mas hoje, temos uma gama grande de ações que não estão no
índice, e que também apresentaram boa performance. Continuamos “cautelosamente otimistas”. Isto
porque entendemos os riscos e as incertezas. Um cenário desafiador em termos de perspectivas, mas
assimetrias (preço atual vs. potencial de preço) para uma seleção de ativos nos parece atrativo.
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Fator Ações FIC FIA
FUNDOS
Renda Variável
Fator Ações FICFIA
Dif. do IBovespa

MAIO
MÊS

2022
Ano Anterior

6M
6M

12 M
12 M

24 M
24 M

36 M
36 M

3,21%
-0,01%

-0,08%
-6,31%

1,59%
-7,66%

-21,91%
-10,14%

15,77%
-11,62%

23,06%
8,30%

Benchmarks
Ibovespa

3,22%

6,23%

9,26%

-11,78%

27,40%

14,76%

PL MÉDIO 12M (R$)
88.162.870,67

O fundo fecha o mês de maio com uma alta de 3.4%. Ficando com um retorno melhor que os principais
índices da Bolsa (Ibovespa, IVBX e Small).
Em maio somente fizemos ajustes nas posições, com intuito de maximizar os resultados. Com isto zeramos
algumas empresas e realocamos para outras do mesmo setor que já tínhamos na carteira. Como já
mencionamos nas cartas anteriores, continuamos com o processo de redução das ações no setor de energia
elétrica e, neste mês zeramos as posições que tínhamos aumentando as empresas que já temos no fundo e
fazendo uma gestão de caixa mais ativa. Dentro do setor de utilidades públicas (saneamento e energia
elétrica) mantivemos somente nossa exposição em saneamento.
Contribuições positivas vieram de alguns setores, mostrando que nossa alocação tem ficado mais eficiente,
mencionamos destaques como serviços /consumo a exemplo de Lojas Renner e Burguer King, que subiram
17,8% e 12% respectivamente, assim podemos perceber retorno positivo mesmo nos setores expostos a
juros. Nossa escolha de ação acabou sendo benéfica para o fundo. Também mencionamos os setores de
petróleo, bancos, papel e celulose e minério. Aqui, o destaque fica para a posição de bancos que agregou
nominalmente a melhor rentabilidade.
Dentre as contribuições negativas, o destaque ficou no setor de consumo e-commerce, com Via Varejo e
Magazine Luiza como mencionamos posicionadas dentre as piores performances no mês.
Nossa visão não mudou. Estamos construtivos com o mercado acionário (dentro de uma seleção de ativos),
como temos falado nos relatórios, acreditamos que na medida que o cenário ficar mais claro, o Brasil pode
se destacar, devido a seu múltiplo (Preço/Lucro) atrativo. Enfatizamos aqui que neste cenário vislumbramos
para o médio/longo prazo, fortes assimetrias de alguns ativos, que nos trazem um pouco de tranquilidade na
expectativa de retorno.
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Fator Sinergia FIA
FUNDOS
Renda Variável
Fator Sinergia FIA
Dif. do IVBX-2

MAIO
MÊS

2022
Ano Anterior

6M
6M

12 M
12 M

24 M
24 M

36 M
36 M

-4,31%
-5,19%

-28,46%
-23,84%

-25,32%
-23,29%

-60,88%
-38,83%

-36,09%
-41,80%

-28,42%
-36,14%

Benchmarks
Ibovespa
IVBX-2

3,22%
0,88%

6,23%
-4,61%

9,26%
-2,03%

-11,78%
-22,05%

27,40%
5,71%

14,76%
7,72%

PL MÉDIO 12M (R$)
106.373.652,79

Mercado melhora bastante focado ainda nos setores de commodities e bancos. Podemos ver quando
analisamos o retorno dos principais índices no mês, Ibovespa (+3,2%), Small Caps (-1,82%) e IVBX (0.88%).
Esta diferença ainda se encontra nos setores de bancos e commodities que são preponderantes no índice
Bovespa.
O fundo fecha com um retorno negativo de -4,3%, temos feitos ligeiras mudanças para termos um portfólio
mais eficiente, mas sempre mantendo a característica do fundo na procura por valor. Ativos que
acreditamos que estejam descontados e tenham perspectivas de agregar bons resultados ao fundo no
médio e longo prazo. Hoje, o fundo se encontra com uma gama maior de setores, mantendo empresas que
entendemos ter grande potencial de valorização. De modo geral, temos setor de Petróleo (nas empresas
juniores), setor de açúcar e etanol, consumo e e-commerce, serviços financeiros, imobiliário e transportes e
industrial. Dentre as mudanças feitas para atingir uma carteira um pouco mais diversificada setorialmente, e
com papéis que entendemos estarem bastante atrativos. Fizemos a troca de ativos dentro do setor de ecommerce e aumentamos a exposição ao setor de petróleo, entramos no setor de saúde e saímos de
exposições que entendemos que estavam em ¨duplicidade¨, isto é, muitas ações de um mesmo setor que
reagem as mesmas variáveis. Optamos pela troca dentro do setor mantendo as ações de maior potencial e
aproveitamos para aumentar e/ou incluir ações de setores que estão considerados atrativos.
Contribuições: Algumas ações, principalmente no setor de consumo e e-commerce tem pressionado o
fundo. Mencionamos que temos optado por manter estas posições, pois entendemos que as empresas têm
valor e grande potencial de valorização no médio prazo. Temos olhado mais de perto as empresas, fluxos de
compra e venda das ações no mercado e, claro, seus resultados verso o que estamos esperando. O preço
atual dessas ações não se justifica, acreditamos estarem descontadas, motivo pelo qual elas continuam no
portfólio. De modo geral, os destaques de contribuição negativa ficaram por conta de Espaço Lazer,
Magazine Luiza e Natura (-25.3%, -23.7% e -11.4%)
Dentre as contribuições positivas temos destaque para o setor de serviços (BKBR +17.8%) e setor imobiliário
com JHSF (+6.1%). Outras ações no setor industrial, consumo, siderurgia e açúcar e etanol também
contribuíram positivamente para o portfólio.
Como temos mencionado em nossos relatórios, muita das incertezas já estão precificadas nos ativos.
Esperamos que, com uma possível volta à normalidade na China, ou mudança de postura do governo chinês
frente as atuais restrições, possamos ver uma redução de incertezas combinada com melhora nos preços
dos ativos. Sem dúvida a seleção de ativos fara diferença no médio e longo prazo.
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Crédito Privado

Fator Debêntures Incentivadas FI RF CP
FUNDOS
Crédito Privado
Fator Debêntures Incentivadas RF CP
% do CDI

MAIO

2022

6M

12 M

24 M

36 M

MÊS
31/mai/22
1,43%
138,44%

Ano Anterior
29/abr/22
5,39%
123,99%

6M
31/mar/22
6,17%
120,03%

12 M
31/dez/21
10,91%
138,24%

24 M
01/jun/21
18,23%
177,98%

36 M
29/mai/20
12,27%
78,55%

1,03%

4,34%

5,14%

7,89%

10,24%

15,62%

PL MÉDIO 12M
(R$)
30/mai/19
27.406.175,60

Benchmarks
CDI (cota de fechamento)

* Fator Debêntures Incentivadas FI RF CP: Rentabilidade gerencial considerando a devolução do imposto de renda, devido ao benefício fiscal do fundo.

O cenário macroeconômico atual ainda conta com incertezas inflacionárias no Brasil e no exterior. Os juros
futuros tiveram alta firme no mês de maio, pressionados em boa parte pelo petróleo que continua na faixa
de US$ 120 o barril e afeta a inflação de curto prazo. Países como a Alemanha registraram a maior inflação
acumulada de 12 meses dos últimos 50 anos, enquanto a Zona do Euro atingiu sua máxima histórica pela 7ª
vez consecutiva. Ainda assim, na maior parte dos mercados internacionais, vimos redução da volatilidade em
relação aos últimos meses.
Após quase todo o mês de maio ter sido mais calmo, na última semana do período as debêntures
incentivadas foram, dentre os indicadores ANBIMA de debêntures, as mais resilientes as reflexões na curva
de NTN-Bs, com nova leitura de IPCA-15 acima do consenso do mercado. O IDA-Infra teve queda de -0,11%
nesta semana, mas ainda fechou o mês com alta de 0,97%, valor abaixo da rentabilidade obtida na carteira
do nosso fundo, que ficou em 1,21% no mesmo período. A curva de juros reais sofreu uma elevação em toda
sua extensão, sendo mais acentuada no curto prazo. Em contrapartida, a curva de juros nominais
apresentou alta média de 5 bps nesta última semana, tendo seu pico nos vértices a partir de 2027, mas
também sem devolver os ganhos do restante do mês. Dentro da nossa carteira, o principal destaque positivo
foi o papel de Voltalia São Miguel do Gostoso (VTLA11), com vencimento de médio prazo em 2028.
Equatorial Transmissão e Cutia Empreendimentos, com vencimentos longos em 2036 e 2031,
respectivamente, também ajudaram a performance da carteira.
Como esse cenário de incertezas ainda persistente, diminuímos a nossa posição de hedge no médio prazo e
aumentamos a posição no longo prazo, a fim de proteger melhor as posições mais longas que podem sofrer
mais nas variações dos juros futuros. A troca de papéis curtos por papéis mais longos, com o objetivo de
aumentar o duration e consequentemente o carrego do fundo, ainda estão no nosso radar, mas dependem
de sinais mais firmes de estabilidade macroeconômica.
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Multimercado

Fator Max Corporativo FIM
Fator Winnetou FIM
Fator Hedge Multimercado FIC FI
FUNDOS

MAIO

2022

6M

12 M

24 M

36 M

MÊS

Ano Anterior

6M

12 M

24 M

36 M

1,06%
102,80%

3,46%
79,74%

4,47%
86,87%

8,18%
103,59%

12,88%
125,79%

12,15%
77,76%

83.845.998,16

Fator Winnetou FIM
% do CDI

1,18%
114,83%

4,14%
95,31%

5,14%
100,05%

8,93%
113,15%

15,99%
156,11%

18,47%
118,27%

27.904.935,20

Fartor Hedge FIC FIM
% do CDI

1,49%
144,79%

3,09%
71,19%

4,84%
94,11%

1,03%

4,34%

5,14%

Multimercado
Fator Max Corporativo FIM
% do CDI

PL MÉDIO 12M (R$)

22.437.378,41

Benchmarks
CDI (cota de fechamento)

7,89%

10,24%

15,62%

O que será que será
Que andam suspirando pelas alcovas
Que andam sussurrando em versos e trovas
Que andam combinando no breu das tocas
Que anda nas cabeças, anda nas bocas”
– Chico Buarque, 1976.
Utilizando de uma licença poética é possível traçar um paralelo entre o movimento dos mercados no mês de
maio e a clássica obra composta por Chico Buarque, censurada pela ditadura e, posteriormente gravada em
dueto com Milton Nascimento.
O mercado tenta entender o que será da economia global em um cenário inédito para a imensa maioria dos
operadores e analistas, um mundo de inflação alta, pressões tanto de demanda quanto de oferta, guerra
que não dá sinais de um desfecho, retorno do aumento de casos de COVID-19 na China gerando novos
lockdowns, desaceleração econômica e para finalizar, no Brasil, o cenário eleitoral está se colocando em
cena. A maneira que o mercado tem para se posicionar é interpretar o que anda nas cabeças e nas bocas
dos policy makers e das autoridades monetárias do mundo todo, de modo a antecipar seus movimentos. Os
juros futuros brasileiros por exemplo, mudam de direção a praticamente todo discurso de algum dirigente
do Banco Central, sem contar as inúmeras leituras da comunicação oficial após a decisão de política
monetária.
Com o Federal Reserve, banco central norte-americano, não é diferente. Os olhos do mundo estão voltados
para eles, procurando entender o que será da política monetária nos EUA. Quanto será suficiente para
controlar a inflação que já atingiu patamar de 8,50% a.a.? Quanto esse combate pode afetar a atividade
econômica, dado que boa parte da pressão advém da atual situação do mercado de trabalho? Existe
possibilidade de um pouso suave na economia ou a possibilidade de recessão? Essas são questões que
permanecem em aberto para o mês de junho.
.
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Multimercado

Fator Hedge Multimercado FIC FI
O fundo Fator Hedge FIC FIM, apresentou desempenho de 1,66% no mês de maio, equivalente à 161% do CDI
sem descontar os custos, resultando em 145% do CDI líquidos. Entre idas e vindas, o Ibovespa teve alta de
3,22%, e foi o principal agregador de resultado para o fundo no período. As posições em índice somadas às
posições em ativos específicos foram responsáveis por uma contribuição bastante positiva para a performance,
com destaque para os setores de bancos e commodities.
A China trouxe bastante volatilidade para o mercado de ações, no início com a política de COVID Zero
comentada na última carta, posteriormente com as políticas de relaxamento e início da reabertura gradativa no
país. Com isso, veio a retomada dos estímulos econômicos, tais como políticas de incentivo a compras de novas
casas, aceleração do reembolso de impostos, facilitação de licitação para pequenas empresas, cortes de
impostos na venda de carros, entre outras ações que fazem parte de um projeto que contém 50 medidas para
acelerar a recuperação econômica.
O book de juros e inflação também performaram de forma bastante positiva, com a curva de futura fechando, à
medida que o Banco Central sinalizava o fim dos aumentos na taxa SELIC, ainda que de uma forma pouco clara,
trazendo alta volatilidade para os juros, principalmente na ponta curta.
A parcela do fundo alocada offshore teve retorno levemente negativo, por conta da recuperação do S&P500
iniciada na segunda metade do mês, desencadeada por declarações de Jerome Powell e outros dirigentes do
FED, afirmando de que mais duas altas de 50 bps nos juros americanos estão contratadas, retirando a
possibilidade de elevações mais significativas e endossando a viabilidade de fazer um pouso suave na economia
americana.

.
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Multimercado

Fator Hedge Multimercado FIC FI
Segue nossa atribuição de performance do mês:

.
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Multimercado

Fator Max Corporativo FIM
Fator Winnetou FIM
Fator Hedge Multimercado FIC FI
Cenário Prospectivo
Para o mês que se inicia, mantemos a postura cautelosa em termos de exposição e volatilidade que
estávamos nos últimos meses. O momento pede prudência na alocação de capital e, por isso. seguimos com
parcela relevante do portfólio em liquidez, mas sem deixar de aproveitar as oportunidades que aparecem.
Estamos ainda construtivos com bolsa brasileira, que apesar da recente valorização, ainda acreditamos que
os ativos estão extremamente descontados. Somado a isso, acreditamos que o momento macroeconômico
brasileiro vis-à-vis ao resto do mundo, é vantajoso aos ativos domésticos, uma vez que localmente já se fala
em final do ciclo de aperto monetário, enquanto no mundo desenvolvido o ciclo está apenas iniciando.
Portanto, mantemos posições compradas no índice brasileiro e também em papéis específicos que
acreditamos que podem ser beneficiados não só do fim do ciclo de alta dos juros, mas também da reação
recente da China para retomar o crescimento econômico pós reabertura dos lockdowns.
Importante ressaltar que, devido ao cenário de alta volatilidade, continuamos com a estratégia de montar
proteções para nossa carteira de bolsa, o que tem defendido o portfólio de maneira positiva, sem
comprometer o retorno esperado das operações. Ainda em relação às nossas exposições em Brasil,
seguimos com posicionamento semelhante aos meses anteriores, aplicados em juros na parte média da
curva. Acreditamos que existe bastante prêmio nessa classe de ativos, principalmente por entendemos que
o ciclo de quedas de juros que vão ocorrer será de maior magnitude do que os que estão projetados na
curva de juros. Carregamos também posições em juros reais de médio e longo prazos que, além de defender
o portfólio de surpresas inflacionárias, também se beneficia do fechamento dos juros reais.
Nossa alocação offshore atualmente se encontra em níveis mais elevados do que nos últimos meses.
Mantemos posição vendida em S&P500 e monitoramos muito de perto o mercado de treasuries americanas,
posição que carregamos em maio e desfizemos na virada do mês. Ao nosso ver, os desafios do Federal
Reserve para controlar a inflação americana no patamar de 8,50% serão muito maiores dos que estão
precificados. Além disso, em nossa visão a trajetória de juros deverá ser bem mais elevada, em relação aos
comunicados pelas autoridades monetárias dos EUA.
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Multimercado

Fator Max Corporativo FIM
Fator Winnetou FIM
Fator Hedge Multimercado FIC FI
Devido à atual situação, bastante única, do mercado de trabalho americano, acreditamos que um pouso
suave será improvável e portanto, a atividade econômica deverá ser muito prejudicada para que haja
convergência da inflação para a meta americana (2%a.a). Tal movimento deve gerar uma correção relevante
nos mercados de ações americanos, intensificado pelo início da redução de balanço do Fed que deve
começar em junho/2022.
O mês que se inicia promete ser desafiador, no entanto, estamos com um portfólio balanceado e
extremamente preparado para enfrentar as inúmeras incertezas que se apresentam na conjuntura atual,
gerando valor para o cotista com volatilidade baixa e riscos controlados.
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Multimercado

Fator Portfólio Plus FICFI MM
FUNDOS

Multigestor
Fator Portfólio Plus FICFI MM
% do CDI

MAIO

2022

6M

12 M

24 M

36 M

MÊS

Ano Anterior

6M

12 M

24 M

36 M

1,07%
103,30%

7,79%
179,41%

9,18%
178,50%

4,74%
60,11%

14,61%
142,68%

11,58%
74,10%

1,03%

4,34%

5,14%

7,89%

10,24%

15,62%

PL MÉDIO 12M (R$)

31.365.598,10

Benchmarks
CDI (cota de fechamento)

O Fundo Fator Portfolio Plus FIC FIM subiu 1,07% no mês de maio, somando alta de 7,79% no ano de 2022.
Diferentemente do mês passado, os grandes destaques vieram de várias estratégias como Hedge Funds,
fundos macro e dos fundos quantitativos/sistemáticos, com destaque para o JGP Strategy, Ibiuna Hedge STH
e Man AHL Target Risk. O Nordea Alpha 15 foi o principal detrator de resultado no mês de maio.
Individualmente, o JGP Strategy teve uma alta de 1,91% no período, correspondendo a 185% do CDI. O
Ibiuna Hedge STH foi um pouco mais modesto em maio, com alta de 1,23%, correspondendo a 119% do CDI.
Já o Man AHL Target Risk foi um pouco diferente, capturamos uma alta de 3,06% na cota, correspondendo a
297% do CDI no período.
No ano de 2022, os principais contribuidores continuam sendo os fundos Macro, com maior exposição em
mercados globais. Os principais fundos em contribuição até agora são: SPX Nimitz Geral, Gávea Macro,
Verde AM e Ibiuna Hedge STH, respectivamente.
Além disso, continuamos as modificações de exposição de risco do fundo ao longo do mês de abril.
Adicionamos o Man AHL Target Risk na primeira metade do mês de maio, com exposição total de 4%.
Adicionalmente, incluímos na carteira o Fundo Vinland Macro, com exposição de 6%. O Fundo Vinland
Macro deve chegar a 10% de exposição no mês de junho.
Em termos de performance dentre os gestores, no mês de maio, vale destacar a contribuição das posições
compradas em Real, contra Dólar americano, Dólar Canadense e Dólar Australiano, contra moedas
emergentes. Posições vendidas em bolsa americana e bolsas europeias também contribuíram positivamente
para a performance do Fator Portfolio Plus. Além disso, completa a lista de principais contribuições, as
posições compradas em petróleo. As posições detratoras nesse mês foram as tomadas em juros americanos.
Lembrando que as posições tomadas em juros americanos e tomadas em juros de outros países do G10,
foram as principais contribuidoras para a performance do fundo em 2022 até agora.
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Multimercado

Fator Portfólio Plus FICFI MM
Falando de cenário, as pressões inflacionárias ao redor do mundo, que já estavam altas, continuaram
surpreendendo para cima. Com isso, os gestores que compõe a carteira, no geral, acreditam que as taxas de
juros nominais ao redor do mundo devem ser mais altas, para conter a inflação. O aumento nas taxas de
juros, principalmente no G10, deve apertar ainda mais as condições monetárias globais.
A crise entre Rússia e Ucrânia, deterioraram ainda mais as condições de liquidez, e a política de zero Covid
na China aumentou a incerteza na conjuntura global. Ainda falando de cenário, vale destacar que ele ainda
pode se agravar, a depender de variáveis como: (i) a comunicação do FED nos próximos meses; (ii) a decisão
do BC em relação a taxa terminal da SELIC; (iii) o regime fiscal no Brasil que será adotado em 2023 e; (iv) o
desenvolvimento da crise geopolítica entre Rússia e Ucrânia.
Dito isso, os gestores dos fundos que compõe a nossa carteira, continuam demonstrando disciplina, com
uma baixa utilização de risco, girando em torno de 20% do limite. O Fundo Fator Portfolio Plus FIC FIM subiu
2,72% no mês de março, somando uma alta de 5,73% no ano de 2022. Todos os ativos da carteira foram
positivos no mês, com destaque para o Ibiuna Hedge STH FIC FIM e para o Genoa Capital Radar FIC FIM que
subiram 5,31% e 4,31% no mês, respectivamente.
Apesar do Ibiuna Hedge STH e do Genoa Capital Radar serem as maiores altas, eles não foram os maiores
contribuidores para a carteira. As maiores contribuições ficaram a cargo do fator Portfolio verde FIC FIM e
do SPX Nimitz feeder Geral FIC FIM, com contribuições de 0,53% cada um. O Fator Portfolio verde subiu 4,
17% em março e o SPX Nimitz Feeder Geral subiu 4,00%.
O terceiro maior contribuidor foi o já mencionado Genoa Capital Radar, com 0,34% de contribuição para o
mês. Como já mencionado na carta do mês anterior, nós aumentamos a exposição no Genoa Capital Radar
de 3,5% para 7,0% do patrimônio líquido do fundo, contribuindo diretamente para a performance do
Portfolio Plus no mês de março. Das mudanças ocorridas no mês vale a pena citar o resgate total do kapitalo
Zeta, fundo que será substituído pelo Kapitalo K10. Além disso, reduzimos marginalmente nossa exposição
nos fundos Oceana Long Biased e SPX Nimitz Feeder Geral. O fundo ainda carrega uma posição no BV
Soberano que será reduzida já no início do mês de abril.
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Multimercado

Fator Portfólio Plus FICFI MM
As principais posições e contribuições para a carteira dos fundos que investimos foi novamente as posições
tomadas nas taxas de juros de países desenvolvidos, além de posições tomadas em juros de outros países
como México e Polonia.
Essas posições tomadas em juros em países desenvolvidos, são quase unanimes entre os gestores que
compõe nosso portfólio. Ainda podemos destacar em março algumas posições compradas em bolsa
brasileira, que teve uma excelente performance no mês.
Além disso, no Brasil, posições compradas e inflação implícita ainda são consenso entre os gestores que
investimos, e devem continuar no curto prazo. O racional para esse posicionamento pode ser resumido em
torno da inflação persistente no mundo.
Apesar do Brasil ter se beneficiado no primeiro trimestre, por ser um país exportador de commodities,
distante do conflito entre Rússia e Ucrânia, com juros bem mais altos que o resto do mundo, e uma
valorização cambial forte, a inflação deve se mostrar persistente inclusive aqui, exigindo maior cautela.
A principal posição detratora de rentabilidade no mês foram as posições compradas em dólar que alguns
fundos do nosso portfólio carregam. Essas posições, normalmente servem de proteção para as posições
compradas em bolsa brasileira. Apesar dela ter subido mais de 6% em março, o dólar se desvalorizou 8% no
mesmo período.
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Multimercado

Fator Portfólio Plus FICFI MM
Por serem menores, essas posições não comprometeram significativamente a rentabilidade de nenhum
fundo na carteira. Isso mostra também que as posições em dólar não são unanimes entre os gestores.
Alguns, como a Genoa, tiveram contribuição positiva por vender dólar nesse mês, enquanto outros gestores,
como Gávea, tiveram contribuições negativas na posição de dólar.
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CARTA MENSAL

Imobiliário

Fator Verità FII

O Fundo concluiumaio22 com R$ 96,28 de cota patrimonial e R$ 99,94 de cota à mercado. A distribuição de
dividendos do mês foi de R$ 1,25 (R$ 13,94, nos últimos 12 meses), perfazendo um dividend yield de 1,29%
(16,68% no cálculo anualizado) sobre a cota patrimonial.
O Verità encerrou em abril/22 a 8ª Emissão de Cotas do Fator Verità com a subscrição de 3.152.584 cotas,
no volume total de R$ 299.999.893,44 (Oferta Pública + Lote Adicional de 20%). Após esta emissão, o fundo
passou a contar com 13.152.584 cotas e mais de 100 mil cotistas.
Ao longo de maio/22, o fundo realizou a venda de toda sua posição no CRI Direcional (R$ 20,3 Milhões, cuja
remuneração era 109,5% do CDI), alocando tais recursos, juntamente com parte do caixa, na aquisição do
CRI São Vicente (no volume de R$ 30 Milhões, vencimento abr/31, a IPCA + 8,61% a.a.). Finalizamos o mês
com R$ 37,3 Milhões em caixa (2,95% do PL), recursos estes que serão destinados ao pagamento dos
dividendos e à alocação dos CRIs do nosso pipeline já aprovado e em fase de estruturação, que vão ser
liquidados à medida que forem emitidos.
Como eventos subsequentes, no início do mês de junho/22 realizamos a venda parcial de nossa posição no
CRI Shopping Vinci (R$ 10 Milhões, cuja remuneração era IPCA + 6,25% a.a.) e realizamos a aquisição de um
CRI no volume de R$ 35 Milhões, a taxa de IPCA + 9,50% a.a., pelo prazo de vencimento de 5 anos.
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Grade de Fundos - FAR
FUNDOS

PÚBLICO

TX.

TX.

REGRA

REGRA

APLICAÇÃO

SALDO

MOVIMENTAÇÃO

ALVO

ADM.

PERF.

APLICAÇÃO

RESGATE

MÍNIMA

MÍNIMO

MÍNIMA

Fator Max Corporativo FIM (i) (ii)
(a)

Geral

2,00% a.a.

20% s/CDI

D+0/D+0

D+30/D+31

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

Fator Winnetou FIM

Geral

2,00% a.a. 20% s/ CDI

D+0/D+0

D+30/D+31

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

Fator Debêntures Incentivadas FI
RF Crédito Privado (b)

Geral

0,75% a.a.

-

D+0/D+0

D+30/D+31

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

Fator Portfólio Plus FICFI MM

Geral

1,15% a.a.

-

D+0/D+0

D+30/D+31

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

Fator Hedge Multimercado FIC FI

Geral

2,00% a.a. 20% s/ CDI

D+0/D+0

D+30/D+31

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

Fator Ações FICFIA (i) (ii) (c)

Geral

2,00%a.a.

20% s/
Ibovespa

D+0/D+1

D+1/D+3

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

Fator Sinergia FIA (i) (ii)

Geral

1,50%a.a.

20% s/
IVBX-2

D+0/D+1

D+30/D+32

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

Fator Verita Fundo de Investimento
Imobiliário (d)

Geral

1,00% a.a.

-

-

-

-

Negociação B3 Negociação B3

(i) - FUNDO DE INVESTIMENTO ADEQUADO À RESOLUÇÃO DO CMN Nº 4.661.
(ii) - FUNDO DE INVESTIMENTO ADEQUADO À RESOLUÇÃO DO CMN Nº 3.922.
(a) - FATOR MAX CORPORATIVO FI RF CRÉDITO PRIVADO INCLUI A DENOMINAÇÃO “CRÉDITO PRIVADO” EM SEU NOME E MUDOU NO DIA 01/03/16 A SUA CATEGORIA ANBIMA
PARA “RENDA FIXA, DURAÇÃO LIVRE, GRAU DE INVESTIMENTO”.
(b) - FATOR DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI MM CRÉDITO PRIVADO ADEQUADO À LEI 12.431/2011 PORTANTO APRESENTA ALÍQUOTA DE IR DE 0% PARA INVESTIDOR PF E 15%
PARA INVESTIDOR PJ. EM 26/02/2018 O FUNDO ALTEROU SUA REGULAMENTAÇÃO PARA FUNDO DE RENDA FIXA MUDANDO SUA CLASSIFICAÇÃO ANBIMA PARA RENDA FIXADURAÇÃO LIVRE-CRÉDITO LIVRE.
(c) - FATOR AÇÕES FIC FIA POSSUIA A ANTIGA DENOMINAÇÃO DE FATOR PRISMA INSTITUCIONAL FIC FIA E INCORPOROU OS SEGUINTES FUNDOS: FATOR PRISMA FIC FIA NO DIA
11/04/16; E FATOR AÇÕES DI- VIDENDOS FIC FIA NO DIA 18/04/16. POR CONTA DE ALTERAÇÃO NA POLÍTICA DE INVESTIMENTO, O FUNDO EM QUESTÃO FICARÁ IMPEDIDO DE
MOSTRAR RENTABILIDADE ATÉ A DATA 01/10/2016.
(d) FUNDO IMOBILIÁRIO TEM SUAS COTAS NEGOCIADAS EM BOLSA DE VALORES
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