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SPX, Verde, Adam e muito mais: em que 
investem hoje os 17 gestores que compõem a 
SuperPrev
Em meio às incertezas envolvendo os cenários internacional e político 
interno, nossa equipe sentou-se com alguns dos mais renomados alocadores 
de recursos do país e trouxe a você todos os detalhes da conversa neste 

balanço semestral da nossa carteira para a previdência
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Talvez você já tenho ouvido que o que separa o que somos hoje daquilo que 
sonhamos ser no futuro é o nosso esforço. Eu reconheço que essa máxima pode ser 
um bom incentivo para combater a preguiça e praticar um esporte, para resistir aos 
doces e até uma motivação para se lançar aos livros em busca de mais conhecimento. 
Mas quando falamos da nossa aposentadoria, quem nos acompanhou pelo último 
semestre já sabe que garantir uma velhice decente não precisa envolver muito esforço, 
não. Aliás, cada vez menos.

Estou falando da evolução pela qual passou nossa SuperPrevidência nos últimos 
meses: de dez fundos avulsos (aquilo, sim, era esforço!) para um único produto, o FoF 

MULTIMERCADOS 10.......................................................................................................................
AÇÕES 17..........................................................................................................................................

INTERNACIONAL 23.........................................................................................................................
Nunca é demais lembrar: tudo que é bom um dia acaba 24.............................................................
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SuperPrevidência, gerido pela Vitreo, assegurado pela Icatu, custodiado pelo 
Bradesco. A estrutura nos permitiu avançar para um produto muito mais diversificado, 
com uma série de estratégias às quais não teríamos acesso como investidores 
individuais. 

Nesse período, nossa SuperPrev ficou muito mais eficiente, e isso sem que você 
precisasse passar pelo pesadelo de portar seus recursos de uma carteira para outra, 
como nos velhos tempos. Quem aderiu ao FoF SuperPrevidência acompanha as 
mudanças, deixando a parte operacional para a Vitreo.

Desde a criação do FoF SuperPrevidência, em outubro de 2018, pudemos ampliar de 
10 para 17 o número de cabeças pensando no nosso futuro. O benefício dessa 
evolução pode ser resumido em uma palavra: diversificação. 

Para citar brevemente o “retrofit” que fizemos na SuperPrev pós-FoF, nossa parcela 
de renda fixa agora tem quatro fundos, e não mais dois, resultado da chegada do 
Brasil Plural (em fevereiro) e do CA Indosuez, antigo Crédit Agricole (neste mês). 

Entre os multimercados, agora em maio entrou na carteira o fundo da Kinea. Na parte 
de ações, passamos a contar também com a expertise da Brasil Capital e com nosso 
primeiro fundo long biased, que equilibra posições compradas e vendidas em Bolsa, da 
Apex. E ainda estamos em busca de mais um produto de ações.

Finalmente, a estrutura do FoF permitiu que colocássemos um pé no exterior, o que 
aconteceu a partir de março. Nossa exposição ao mercado internacional é feita via 
ações, por meio do ETF SPXI11, que replica o desempenho do S&P 500, índice da 
Bolsa americana (equivalente a investir em 500 empresas negociadas nos EUA), e via 
renda fixa, por meio da renomada estratégia da gigante Pimco.

Feita essa retrospectiva digna de muito orgulho da nossa parte, chegou a hora de 
cumprir o compromisso semestral de trazer a você um balanço detalhado dos fundos 
que compõem a carteira teórica da SuperPrevidência, assim como o que se passa na 
cabeça de cada gestor integrante do portfólio.

Parada rápida: e se eu quiser investir? Run, Forrest, run!
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Ao longo dos últimos meses, a Vitreo chancelou e foi construindo a estratégia da 
SuperPrev na forma de um FoF, de tal forma que o fundo agora trafega a pleno vapor.

Você consegue investir em alguns dos fundos que listamos abaixo sozinho — estão 
todos aprovados em nossa avaliação e você encontra avulsos em várias plataformas 
— ainda que os mínimos mensais em geral sejam de R$ 500 ou R$ 1.000 para cada 
um deles.

Dificilmente você vai conseguir, entretanto, replicar o portfólio inteiro. A estrutura de 
fundos de fundos, mais comum no universo de investidores de alto patrimônio, nos 
permitiu acessar estratégias disponíveis apenas para investidores qualificados, 
diminuir o tíquete mínimo geral e até mesmo equilibrar a carteira com produtos não 
existentes na previdência, como o ETF de S&P 500 e o Pimco Income Dólar.

Caso você se anime a investir no FoF depois de entender abaixo a mente de nosso 
timaço, lembre-se de que ele está prestes a fechar: em 18 de junho ou quando o fundo 
atingir R$ 1 bilhão, o que acontecer primeiro (e está bem pertinho disso, com R$ 912 
milhões no último dia 23 de maio). 

Alguns produtos em que o FoF aplica vão fechar para novos investidores e queremos 
manter o equilíbrio da carteira inicial, em linha com as boas práticas da indústria para 
investidores de alto patrimônio. Quem já entrou continua podendo manter seus 
aportes. Para investir a tempo, vá por aqui.

https://www.vitreo.com.br/fof-superprevidencia.html?utm_campaign=Fechamento%20FoF%20SuperPrevid%C3%AAncia&utm_source=Melhores%20Fundos&utm_medium=publicacao24052019
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Um semestre de espera, mas também de resultados

�
Nossa carteira teórica da SuperPrevidência estreou em maio de 2017, o que significa 

que ela acaba de completar dois anos de vida. Desde o início, acumula ganho de 
123,64% do CDI, segundo dados do Quantum Axis.

Para calcular o retorno da carteira, adicionamos os fundos à medida que eles 
entraram na carteira teórica. O retorno consolidado somente tem os produtos em conta 
a partir do momento em que eles integram o portfólio. Nas janelas mensais e 
semestrais, entretanto, mostramos o retorno para todo o período a fim de que você 
tenha ideia do potencial futuro da carteira. 

Estamos bastante felizes com o resultado, especialmente considerando que, com a 
estrutura inicial, era difícil ir muito além da renda fixa — os fundos de ações eram raros 
no segmento, assim como a possibilidade de estruturar proteções.
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Recentemente, aumentamos o potencial do portfólio aumentando o risco, de forma 
diversificada, em multimercados, Bolsa e crédito privado. Isso foi possível porque 
aumentamos, na outra ponta, as ferramentas de preservação de capital, como 
exposição a dólar. A volatilidade também tem subido. Vai balançar mais, por um bom 
motivo: a busca de um retorno ainda maior no longo prazo.

Já estamos bem à frente das alternativas: difícil encontrar uma estratégia disponível 
no varejo que, no longo prazo, vai além do CDI. No máximo isso acontece em janelas 
curtas, beneficiadas pela bola da vez. Nos últimos meses, por exemplo, há quem se 
gabe de portfólios concentrados em NTN-Bs (Tesouro IPCA+). Como esses produtos 
vão se comportar no novo cenário, em que se espera juro mais baixo 
permanentemente? Se você, como eu, não tem bola de cristal, melhor diversificar.

Cabe lembrar que é importante olhar o retorno da SuperPrevidência em janelas 
longas. Ela tem um portfólio pensado para dez anos ou mais. Hoje porém vamos nos 
concentrar nos últimos seis meses, conforme nosso compromisso de transparência 
total com você. A janela de avaliação, como combinado, é o quarto semestre de 
existência da carteira teórica, que vai de 14 de novembro de 2018 a 17 de maio de 
2019.

Como você pode ver na tabela acima, os últimos seis meses foram de bons 
resultados para a carteira teórica da SuperPrevidência, com ganho de 131,73% 
do CDI. 

Agora é hora de saber o que os gestores que cuidam da nossa previdência fizeram 
nos últimos seis meses e, principalmente, o que estão planejando para os próximos. 

Um spoiler: o assunto comum de todas as conversas foi a espera pela aprovação da 
reforma da Previdência…

RENDA FIXA

★ ICATU VANGUARDA: MERCADO AQUECEU, MAS RETORNO SEGUE COMPRIMIDO

Peso na carteira teórica: 6,25%
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Retorno nos últimos 6 meses: 102,98% do CDI

Aqui, na fatia mais conservadora da nossa previdência, o Icatu Vanguarda trouxe 
retorno de 3,24% no semestre, levemente superior ao CDI, em 3,15% no período. E 
assim cumpriu sua função como caixa do nosso portfólio, para o qual almejamos 
desempenho em linha com o referencial. 

O principal ganho veio do crédito privado, que se concentra em títulos de baixíssimo 
risco e representa cerca de 20% da carteira, nos contou o sócio da casa Bruno 
Horowitz.

Sobre o cenário de crédito, Bruno avalia que, em termos de captação, o mercado 
primário (de novas emissões) está bastante aquecido, enquanto o secundário tem 
ganhado mais liquidez dia após dia. No entanto, os spreads (diferencial em relação a 
um título público de prazo equivalente, menos arriscado) continuam comprimidos.

O fundo concentra o restante de seu patrimônio em títulos públicos e, nessa classe, 
tem posição muito pequena em NTN-B para os vencimentos de 2023 e 2026, para 
ganhar com a expectativa de queda dos juros.

★ CAPITÂNIA: NADA DE PRÊMIO MEIA BOCA

Peso na carteira teórica: 10%

Retorno nos últimos 6 meses: 111,4% do CDI

Mais apimentado, o fundo da Capitânia recompensou o risco de crédito com retorno 
de 3,51% no período em questão, equivalente a 111,4% do CDI.

Mesmo tendo passado parte do tempo com fundos fechados em alguns distribuidores, 
a expectativa da equipe é investir cerca de R$ 1,7 bilhão em crédito neste ano, o dobro 
do ano passado. Para isso, a casa reforçou a equipe, com um novo integrante de peso 
para a controladoria, Rafael Piccinini, ex-BNY Mellon, e outro para apoiar na avaliação 
de ativos imobiliários, Gustavo Silva de Moura, ex-RB Capital.

Arturo Profili, no comando do portfólio, sente a compressão de prêmios que acomete 
no momento no mercado, ou seja, a dificuldade de encontrar papéis que realmente 
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recompensem pelo risco. Com esforço, a casa conseguiu bons investimentos nos 
últimos seis meses, com spread médio de 3,2 pontos percentuais. 

A equipe tem usado uma estratégia de que gostamos bastante: uma mescla do que é 
emitido a taxas realmente atraentes com caixa em baixíssimo risco. Retorno meia boca 
não tem vez. 

Para os fundos que compram esses papéis que pagam pouco pelo risco de crédito, 
Arturo vê alguma possibilidade de uma crise à frente, mas está tranquilo: “Eu enxergo 
como oportunidade, a gente costuma trafegar bem na instabilidade”. O portfólio de 
previdência lhe permite dormir tranquilo: “Não vejo nenhum ativo com sinal amarelo”, 
disse para nós.

Dentre os papéis que entraram recentemente na carteira estão os Certificados de 
Recebíveis Imobiliários (CRIs) da BRF, as debêntures da Restoque (dona das marcas 
Le Lis Blanc, Dudalina, Rosa Chá, John John e Bo.Bô) e o fundo de recebíveis do 
RodoAnel. Sim, você está emprestando o dinheiro da sua previdência para todos eles 
e outros mais, em busca de bons retornos!

No horizonte, dentre os papéis com perspectivas de bons ganhos está o fundo de 
recebíveis da Eneva, do setor de energia — a expectativa de Arturo é de que seja o 
melhor negócio da história da Capitânia.

★ BRASIL PLURAL: CAIXA MENOR E MAIS OPORTUNIDADES À VISTA

Peso na carteira teórica: 10%

Retorno nos últimos 6 meses: 110,01% do CDI

O Brasil Plural é um dos novos integrantes da nossa fatia de renda fixa; entrou no FoF 
SuperPrevidência em fevereiro deste ano. Apenas como referência,  já que não fez 
parte do portfólio ao longo de todo o intervalo de análise, rendeu no período 110,01% 
do CDI.

Depois de um início de ano mais fraco para o mercado de crédito, os gestores Rafael 
Zlot e Alexandre Donini nos contaram que têm verificado uma recuperação desde 
meados de abril, com emissões corporativas ganhando ritmo. “Novos grupos que não 
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participavam deste mercado estão entrando e, paralelamente, estamos vendo um 
aumento do número de emissões”, nos disse Donini.

O gestor credita esse aquecimento ao cenário mais claro de encaminhamento da 
reforma da Previdência, à chegada de novos entrantes que ainda não acessavam o 
mercado de crédito e ao grande número de compradores no mercado secundário, que 
ajuda a fechar os spreads, ou seja, melhorar os retornos.

No entanto, a dupla está sendo bem criteriosa com as operações de prazo mais logo. 
Eles avaliam que há muita oferta no mercado hoje que não oferece boa oportunidade 
de retorno. “Preferimos não alongar papel apenas para carregar, então só entramos 
em papéis de prazo mais longo quando tem potencial de fechamento de spread”, 
explicou Donini.

Desde o fim do ano passado, a casa vem fazendo um esforço de reduzir a parcela em 
caixa, que em novembro correspondia a 50% do fundo, por meio da troca de títulos 
públicos por debêntures. Hoje, essa fatia está em torno de 30% do patrimônio, perto do 
mínimo de 20% estabelecido para a categoria. 

Paralelamente, os gestores também estão empenhados no que chamam de “fase de 
reciclagem”, que consiste na saída de operações em que não veem mais espaço para 
ganho e troca por outras mais vantajosas, ou, como dizem na linguagem do mercado 
de crédito, com maior potencial de fechamento de spreads. 

O que significa isso? Eles buscam papéis em que o risco da operação é, na visão da 
equipe, menor do que o imaginado pelo restante mercado. Quando os demais agentes 
perceberem isso, os títulos vão se valorizar nas mãos de quem comprou primeiro.

★ CA INDOSUEZ: NOSSA PIMENTINHA ESQUENTANDO OS MOTORES

Peso na carteira teórica: 10%

Retorno nos últimos 6 meses: fundo sem histórico para o período

A gestão do CA Indosuez, antigo Crédit Agricole, acaba de chegar ao nosso portfólio. 
O fundo, Heritage, foi moldado a partir de uma conversa com nossa equipe e, por isso, 
não tem histórico disponível ainda para os últimos seis meses.
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A casa estruturou um fundo com carência em 30 dias e restrito a investidores 
qualificados, que conseguimos acessar graças à estrutura do FoF da Vitreo.

A equipe da gestora aproveita diferentes oportunidades no mercado de crédito, 
inclusive as chamadas ofertas restritas, ou 476, que não conseguimos acessar no 
varejo. É nelas inclusive que eles têm encontrado mais oportunidades.

No momento, eles têm visto muita oferta de crédito com prêmios apertados. Na 
seleção, o gestor André Fadul também tem sido cauteloso, ficando de fora de papéis 
que não têm gordura e estão espalhados em muitos fundos de crédito. Se houver 
algum estresse e os prêmios dos papéis forem revistos para cima (e os preços para 
baixo), é bem provável que eles vendam — neste momento, a equipe quer estar na 
ponta compradora, aproveitando as oportunidades que surgirem.

A experiência de Fábio Passos, diretor de investimentos da gestora, também ajuda 
nesse sentido. Como foi por muito tempo alocador em fundos, ele consegue 
acompanhar o mercado de forma geral, monitorando os riscos envolvendo o crédito 
privado.

MULTIMERCADOS

★ SPX LANCER: APRENDENDO COM OS ERROS DE UM SEMESTRE DIFÍCIL

Peso na carteira teórica: 10%

Retorno nos últimos 6 meses: o fundo acessado pelo FoF não tem histórico completo 
para o período, mas a estratégia teve prejuízo de 0,53%

No período aqui avaliado, a estratégia de previdência da SPX sofreu prejuízo de 
0,53%. Foi uma das fases mais difíceis da história da casa carioca, uma das gestoras 
de multimercados mais admiradas do Brasil. O pior mês foi dezembro, com prejuízo de 
1,7% no fundo Lancer. 

O gestor do produto de previdência, Bruno Marangoni, não doura a pílula: “Tomamos 
a decisão de desmontar uma alocação que a gente tinha há bastante tempo tomada 
em juros lá fora [apostando na alta] e, para ser o mais sincero e transparente possível, 
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o mercado virou muito rápido e tivemos dificuldade de liquidez para desmontar uma 
parte dela, principalmente na Europa”. A casa teve que desmontar a posição aos 
poucos para não sofrer demais com os preços.

Ficaram lições: a casa prepara hoje uma nova política de avaliação de risco de 
liquidez para que o caso não se repita. “Obviamente a ideia é aprender com os erros”, 
diz Bruno.

Isolando o fim do ano passado, o desempenho de 2019 também não é expressivo, 
fica em linha com o CDI. Bruno conta que o fundo não montou uma nova posição 
significativa em juros ainda por falta de convicção. “Um gestor não tem que ter 
dificuldade de dizer que não tem convicção no momento. Não estamos vendo 
claramente boas relações risco/retorno no Brasil e fora. E a gente não é pago pra ter 
uma alocação o tempo inteiro, mas pra ganhar dinheiro”, afirma.

Em juros, a posição é no ajuste para baixo nas taxas esperadas no Brasil e fora. 
Internamente, a preferência é pelos prefixados com vencimento intermediário — menos 
por uma crença em um corte de juros próximo e mais pela tendência de desaceleração 
global. Já em moedas, a posição é média para grande em dólar, metade contra 
moedas de países emergentes, metade contra de desenvolvidos.

O portfólio está ainda zerado em Bolsa local, levemente vendido em ações no 
exterior, também dentro do contexto de um mundo crescendo menos.

Bruno tem um mandato, na previdência, de reproduzir no segmento o máximo 
permitido pela regulação da estratégia principal da casa, apresentada no Nimitz e no 
Raptor. E, no momento, conta que a correlação entre os produtos está bem alta.

Continuamos convictos sobre o potencial da SPX para gerar retornos no longo prazo. 
O período difícil para a casa serve de reforço para nossa indicação de todo esse 
portfólio para períodos longos — por melhores que sejam as equipes, elas vão errar 
em alguns momentos. Não temos a pretensão de escolher gestoras perfeitas, mas sim 
as que devem acertar mais do que errar em horizontes maiores.

★ ADAM: RECUPERAÇÃO RÁPIDA, INCLUINDO TACADA CERTEIRA COM DÓLAR
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Peso na carteira teórica: 7,5%

Retorno nos últimos 6 meses: 209,15% do CDI

Se você, como nós, seguiu acreditando na gestão da Adam depois de um período 
difícil, foi devidamente recompensado nos últimos seis meses, em que a casa entregou 
ganho de 209,15% do CDI.

A equipe da Adam começou a identificar sinais de uma desaceleração sincronizada 
das economias globais entre outubro e novembro de 2018, conta André Salgado, 
sócio-fundador da gestora carioca. A cada país avaliado nos comitês da casa, a 
história era parecida: preços com pouca possibilidade de alta adicional e dificuldade 
dos governos de manter o crescimento dado o esgotamento dos estímulos possíveis. 
“Era como se o carro já estivesse com o acelerador pressionado até o final”, diz.

A resposta da equipe foi diminuir o direcional comprado em S&P 500, principal índice 
da Bolsa americana e posição antiga da casa, e aumentar o long and short, dividindo 
os setores entre apostas na alta e na queda de acordo com o maior ou menor potencial 
de crescimento. Na ponta comprada, estão, dentre outros, bancos, Google, Microsoft e 
Facebook. E, na vendida, Apple. A estratégia segue, mas está somente em parte no 
produto de previdência, dados os limites regulatórios para investimento no exterior.

Para o Brasil, não poderia ser diferente, já que não deveríamos passar incólumes por 
um cenário global de desvalorização. Por isso, na Bolsa local, a grande posição 
montada aos 65 mil pontos, de olho em uma valorização expressiva, começou a ser 
reduzida quando o Ibovespa bateu os 100 mil pontos. Hoje é pequena, comprada em 
Petrobras e Banco do Brasil e vendida no índice como um todo, que na expectativa da 
casa deve sofrer com a desaceleração global dado seu peso em commodities.

Na renda fixa, a percepção de inflação da casa começou a se deteriorar, levando à 
troca dos títulos prefixados pelas NTN-Bs, que pagam, além de uma taxa prefixada, a 
variação do nível de preços. Hoje o vencimento preferido é 2023.

No câmbio, a casa acertou em cheio, com uma posição em dólar forte contra 
emergentes incluindo o real, que tem ganhado dinheiro. Ela foi, de certa forma, contra 
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o consenso, já que muita gente apostava em uma moeda brasileira mais forte sob 
Bolsonaro.

O grande acerto da Adam, assim, foi perceber que não éramos uma ilha e seríamos 
contaminados por uma nuvem cinza vinda de fora, além das dificuldades políticas 
internas. “Sempre achamos que não seria um negócio trivial aprovar a reforma”, diz 
Salgado, que sempre apostou em uma demora do gringo em retornar aos emergentes 
depois de ter perdido dinheiro com vários deles no ano passado.

A reforma da Previdência, na opinião da equipe, virá alguma hora, mas não é 
suficiente. Eles estão de olho mesmo é na retomada de crescimento.

★ IBIUNA: MAIS TÁTICA EM JUROS E BOLSA

Peso na carteira teórica: 7,5%

Retorno nos últimos 6 meses: 158,64% do CDI

Comandada pelos ex-diretores de política monetária do Banco Central Mario Torós e 
Rodrigo Azevedo, a Ibiuna começou 2019 com uma visão muito construtiva para o 
cenário brasileiro, posicionando-se principalmente nos mercados de juros e Bolsa. 
Além do otimismo com a eleição de um governo liberal e reformista, o exterior dava 
tranquilidade para a tomada de risco.

A partir de fevereiro, no entanto, quando o jogo da reforma da Previdência começou a 
ser jogado em Brasília, a casa decidiu diminuir suas posições, preferindo adotar 
apenas estratégias mais táticas. “Seguimos confiantes de que a reforma será 
aprovada, a questão é a velocidade e o processo que nos levará até lá. A relação risco-
retorno de curto prazo ficou pior”, explicou Caio Santos, sócio da Ibiuna. 

Diante do cenário mais turbulento por aqui, hoje o fundo mantém apenas uma posição 
pequena aplicada em juros prefixados para 2021 (com a intenção de ganhar com o 
ajuste para baixo nos juros esperados pelo mercado). A equipe via até mês passado 
um bom prêmio ainda em vencimentos intermediários (até 2025), mas desde o mês 
passado diminuiu essas estratégias e realiza apenas operações mais táticas nesses 
vértices.
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Em Bolsa, a Ibiuna se posiciona em algumas ações, mas, na outra ponta, atua 
vendida (esperando a queda) do Ibovespa via opções de índice, o que resulta em uma 
exposição líquida zerada na renda variável. A ideia é pegar algum ganho em ações 
pontuais, mas se proteger de eventuais perdas da Bolsa.

No exterior, com base na expertise de política monetária, a casa tem posição aplicada 
no título público americano com vencimento em dez anos. A ideia é que, caso a 
economia americana vacile, o Federal Reserve (banco central americano) pode até 
considerar novos cortes de juros.

★ VERDE: OTIMISTA SOBRE TAMANHO DA REFORMA E CRESCIMENTO ECONÔMICO

Peso na carteira teórica: 7,5%

Retorno nos últimos 6 meses: 198,75% do CDI

A Verde voltou a contribuir positivamente para o nosso portfólio de previdência, com 
ganho de quase 200% do CDI nos últimos seis meses. O retorno da equipe sob o 
comando do renomado Luis Stuhlberger foi bastante distribuído entre as diferentes 
classes de ativos.

Um momento relevante para a equipe foi aquele em que, ainda por volta de setembro 
do ano passado, percebeu a alta probabilidade de Bolsonaro vencer as eleições e 
também de uma conjuntura macro mais favorável para a Bolsa. 

Foi a partir daí que o portfólio, que vinha há algum tempo bem pequeno em Bolsa, 
chegou a 13% comprado, o que não acontecia há algum tempo. Hoje as ações ocupam 
cerca de 11% do portfólio, segundo o gestor do fundo de previdência da casa, Luiz 
Parreiras. Até sair a reforma e haver sinais mais positivos de crescimento, a ideia é 
comprar Bolsa quando o preço cair demais e vender quando a alta parecer exagerada, 
como quando flerta com 100 mil pontos.

Na seleção de ações, a opção tem sido por setores como o de shopping centers, que 
deveriam se valorizar com uma nova conjuntura macro, de crescimento acelerando. 
Uma pequena parte da posição é mantida em Ibovespa, para facilitar movimentações 
táticas rápidas.
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A equipe sob Stuhlberger é mais construtiva para dados de crescimento do que a 
maior parte do mercado. Parreiras chega a falar em 2% para este ano, bem acima da 
expectativa da média do mercado, mais perto de 1%. “O global atrapalha, mas o nosso 
cenário é de aceleração trimestre atrás de trimestre”, diz. O cenário-base da casa 
também inclui a aprovação da reforma da Previdência em um porte mais otimista do 
que o dos demais, com expectativa de economia de R$ 700 a R$ 900 bilhões.

O fundo também segue comprado na Bolsa americana. A equipe surfou bem o rali do 
começo do ano no S&P 500, depois do segundo pior dezembro da história para o 
índice. Em março e abril, a posição foi reduzida e assim deve seguir enquanto houver 
tanta incerteza sobre a guerra comercial entre EUA e China, segundo Parreiras.

Na renda fixa, a pedida é um mix de títulos prefixados para vencimentos em 2 a 3 
anos e indexados à inflação de prazos intermediários. Ela reflete uma visão da casa de 
que os juros esperados para o futuro estão exagerados e não tem a ver, diz Parreiras, 
com a ideia de que o Banco Central vai necessariamente cortar juros em breve, mas 
sim de que eles serão mantidos na faixa dos 6,5% por muito tempo. A economia 
desapontou, fato, o que poderia apontar para mais cortes, mas o dólar forte tende a 
pressionar a inflação. Não é o caso-base, mas, se vier um corte, a posição ganha 
também.

Na maior parte do tempo, o portfólio ficou zerado em câmbio, mas havia estruturas em 
opções que ganhariam com uma eventual valorização do real. Elas venceram ao fim do 
primeiro trimestre e agora o fundo de previdência está comprado em dólar. “É uma 
pequena posição, que nos parece um hedge [proteção] barato”, diz Parreiras.

A posição em libra, que a Verde tem anunciado nas cartas do fundo principal, não é 
reproduzida no produto de previdência.

★ KINEA: FÉ NA REFORMA, PORÉM DE MÉDIA INTENSIDADE

Peso na carteira teórica: 7,5%

Retorno nos últimos 6 meses: fundo sem histórico completo para o período
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Caçula da nossa carteira de multimercados — chegou ao FoF neste mês —, o Kinea 
XTR é “irmão” do Kinea Chronos, do qual provavelmente você já ouviu falar. Ambos 
têm o mesmo objetivo de retorno e de volatilidade. E, o principal, são geridos pela 
equipe do Marco Freire, gestor que se preocupa, assim como nós, com proteções para 
cenários adversos, além de operar com propriedade as diferentes classes de ativos. 

O fundo de previdência foi criado há menos de seis meses e, por isso, não podemos 
divulgar sua rentabilidade. Então vamos nos concentrar aqui na estratégia do produto, 
que é dividido em quatro temas: macro Brasil (principal), micro Brasil, internacional e 
quantitativo.

Marco está confiante na aprovação da reforma da Previdência, acredita que o projeto 
que estabelece a independência do Banco Central vai acabar saindo do papel e que 
algumas medidas microeconômicas serão implementadas. Mas, em função da falta de 
unidade no Congresso, avalia que, no fim das contas, veremos sair do papel uma 
agenda de média intensidade.

“E endereçada a questão fiscal, vamos ter que lidar com o fato de que a economia 
brasileira está em depressão”, prevê o gestor, que projeta um crescimento do PIB da 
ordem de 0,5% este ano, o que levaria em algum momento o Banco Central a cortar os 
juros para estimular a atividade. Para 2020, ele espera um PIB de 2% a 2,5%, longe 
dos 4% cogitados por algumas casas.

Diante dessa perspectiva, o fundo da Kinea está alocado em NTN-Bs de prazo 
intermediário (2022 e 2023), sob a ótica de que a contenção de gastos públicos, o 
corte de subsídio de crédito e a taxa de desemprego ainda elevada devem permitir ao 
país conviver com taxas de juros reais abaixo das precificadas no mercado — e por um 
bom tempo.

Nesse meio do caminho, quando o cenário está mais estressado, Marco aproveita 
para vender dólar, numa estratégia mais tática. 

Lá fora, dado o cenário neutro para juros, mas de crescimento mundial fraco — e, por 
isso, mais sujeito a choques —, o gestor tem preferido buscar proteções. Ele faz seu 
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seguro comprado (acreditando na alta) das moedas europeias (com destaque para a 
libra) e vendido no dólar americano (apostando na queda) e no dólar canadense.

Na frente de ações, o fundo tem posições direcionais para ganhar principalmente nos 
setores ligados a crescimento doméstico, empresas reguladas (elétricas e 
saneamento) e alimento. Além disso, possui 33 pares de ações, em uma estratégia 
long short para se beneficiar do diferencial de preços entre as duplas de papéis.

AÇÕES

★ BOGARI: IGNORE OS RUÍDOS E APEGUE-SE ÀS AÇÕES

Peso na carteira teórica: 5%

Retorno nos últimos 6 meses: 13,65%

Você se sente um pouco perdido(a) quando tenta acompanhar a tramitação da 
reforma da Previdência? Apesar do consenso de que ela é imprescindível para que o 
Brasil retome o caminho da melhora da atividade e da confiança, o andamento do 
projeto está levando mais tempo do que o mercado gostaria, em meio às disputas 
políticas que o cercam.

A solução é relevar os ruídos e focar nos fundamentos dos papéis. A dica é do Flavio 
Sznajder, gestor da Bogari, a “queridinha” dos gestores de fortunas. E o plano tem 
dado certo, a julgar pelo desempenho do fundo da casa, que entregou ganho de 
13,65% no semestre analisado, bem à frente do Ibovespa, que avançou 5,98% no 
período.

“Vai dar tudo certo. Tem muito ruído, mas todo mundo meio que já entendeu que 
precisa ter a reforma da Previdência”, avalia Flavio. No momento, ele está bastante 
posicionado em Bolsa, com pouco caixa no fundo, lembrando que a exposição máxima 
do fundo a ações em sua versão de previdência é de 70% do portfólio. 

Entre as maiores posições da carteira estão NotreDame Intermédica e Bradesco. 
Além disso, a gestora se dedicou a um estudo para selecionar quais são as empresas 
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listadas em Bolsa que devem se beneficiar dos avanços tecnológicos nos próximos 
anos. As escolhidas foram Lynx, Mercado Livre e Banco Inter.

★ BRASIL CAPITAL: CABEÇA CONSTRUTIVA E EMPRESAS DE QUALIDADE

Peso na carteira teórica: 5%

Retorno nos últimos 6 meses: fundo sem histórico completo para o período

O fundo da Brasil Capital é mais um dos novatos na nossa carteira da 
SuperPrevidência; entrou em março deste ano. Por existir há menos de seis meses, 
ainda não podemos, por regulação, divulgar o rendimento do produto, que tem entre os 
diferenciais o fato de poder investir até 100% em Bolsa, enquanto os fundos abertos ao 
varejo vão até o limite de 70% em renda variável. Por meio do FoF da Vitreo, foi 
possível fazer a estratégia chegar ao varejo em sua plenitude.

Para quem ainda não está familiarizado, a Brasil Capital tem como estratégia buscar 
empresas líderes em mercados consolidados, com poder de repassar preço. A carteira 
não muda muito e tem sempre em torno de 15 papéis. Hoje as principais posições do 
portfólio são CVC, Alupar, Itaúsa, Rumo, Cosan, Petrobras, B3, Aliansce, Equatorial e 
Energisa.

André Ribeiro, gestor do fundo, segue com visão construtiva sobre a aprovação da 
reforma da Previdência e consequente melhora do mercado acionário. Tanto que, 
quando o Ibovespa caiu para perto dos 90 mil pontos, agora em maio, ele aproveitou 
para ir às compras. Hoje o caixa do fundo está em níveis baixos históricos para a casa, 
em torno de 8%.

Sobre a forte presença na carteira de empresas ligadas de alguma forma à 
infraestrutura — como Alupar, Rumo, Equatorial, Energisa, Eneva e Cosan —, o gestor 
explica que gosta do setor porque tem companhias com perspectiva de aumento do 
resultado operacional e dos lucros independentemente do crescimento do país. 

“São empresas que ganharam concessões recentemente e vai ter muito leilão de 
transmissão acontecendo... O Brasil está 20 ou 30 anos atrasado em desenvolvimento 
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de infraestrutura, então não falta oportunidade para empregar capital ao longo dos 
próximos anos”, considera. 

Mas André também está de olho em empresas mais cíclicas para adicionar à carteira; 
aquelas que tendem a se beneficiar da recuperação do mercado interno quando a 
reforma da Previdência for aprovada, puxando uma retomada da confiança e da 
atividade. O gestor avalia que, aos preços atuais, é possível encontrar opções 
interessantes de risco-retorno em companhias alavancadas a crescimento.

A oportunidade pode aparecer logo, já que em junho a Brasil Capital vai sair de um 
investimento em Comgás, com a venda da participação para a companhia no âmbito 
de uma oferta pública de ações promovida pela empresa.

★ APEX: CAUTELOSA, MAS GANHANDO DINHEIRO

Peso na carteira teórica: 3%

Retorno nos últimos 6 meses: 8,67%

Assim como a maior parte do mercado, a equipe da Apex confia que a reforma da 
Previdência vai acontecer, mas lembra que há ainda três dúvidas no cenário: quando? 
Qual será seu tamanho? E quanto o país vai crescer com base no clima de confiança 
criado por esse fato? Diante de tantas incertezas, o grupo comandado por Fábio 
Spinola se diz cauteloso. 

Não há espaço, ao menos por enquanto, para apostar todas as fichas na alta. Para 
Fábio, até a reforma previdenciária passar, a Bolsa deve oscilar dentro de um intervalo. 
E a gestão do portfólio vai reagindo a isso: vem uma notícia boa e o mercado sobe 
bem, é hora de vender. Veio um noticiário ruim e as ações caíram? É hora de 
aproveitar para comprar à espera das próxima notícia boa.

E a seleção dos cavalos importa. Com o cenário-base de que alguma hora a reforma 
será aprovada, a postura é: se há uma empresa avaliada positivamente pelo time, com 
perspectivas de crescimento de lucro e ela está caindo junto com as demais, a ordem 
é comprar. Foi o que a Apex fez com Localiza, por exemplo, quando começou a cair 
demais.
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Além de aumentar Localiza no portfólio, a gestora vendeu recentemente Lojas 
Americanas. Outra posição importante é em Petrobras. “Tem muitas coisas micro pra 
acontecer com a empresa”, diz Fábio, que também vê boas perspectivas para 
Bradesco.

No long biased, em que pode ficar menos comprada se desejar, a gestora está cerca 
de 70% líquida comprada, em linha com a média histórica. Nos últimos seis meses, a 
estratégia foi ganhadora, com retorno de 8,67%.

★ VINCI: ESPERANDO PARA ACELERAR

Peso na carteira teórica: 2,5%

Retorno nos últimos 6 meses: 5,47%

Em novembro do ano passado, quando a euforia pós-eleição de Jair Bolsonaro 
imperava e a Bolsa subia descolada do resto do mundo, o gestor da Vinci Fernando 
Lovisotto já previa que o céu não seria de brigadeiro. Seis meses depois — sem 
grandes avanços de fato na reforma da Previdência e com a atividade econômica 
aquém do desejado — ele bem que poderia dizer “Eu avisei”.

Diante do ambiente pouco inspirador para a tomada de risco, o gestor segue 
cauteloso, repetindo que prefere não queimar a largada e esperar um cenário mais 
claro para o primeiro ano da gestão Bolsonaro. 

A postura se reflete na carteira do produto de previdência da Vinci, que tem apenas 
8% investidos em Bolsa, “mas esperando para aumentar”. A concentração é em papéis 
bons pagadores de dividendos, expertise da casa. O grosso do portfólio (cerca de 
60%) está em NTN-Bs (Tesouro IPCA+) com vencimento intermediário, até 2024.

★ ATHENA: FOCO NAS EMPRESAS “DA PORTA PARA DENTRO”

Peso na carteira teórica: 1,75%

Retorno nos últimos 6 meses: 15,79%

A economia está demorando para pegar no tranco? A reforma da Previdência vai 
andar ou não vai? Pouco importa. A estratégia da Athena Capital é comprar ações que 
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geram ganhos “da porta para dentro”, ou seja, que dependem menos de fatores 
conjunturais para mostrarem bons números.

Resultado: a despeito dos cenários econômico e político agitados, o fundo foi o que 
teve o melhor desempenho entre os produtos de ações da carteira da SuperPrev, com 
retorno de 15,79% no semestre, enquanto o Ibovespa subiu 5,98% no período.

O gestor do fundo, André Vainer, acredita que o mercado acionário está passando por 
uma clara mudança de dinâmica. Ele explica que, nos últimos cinco anos, o país viveu 
o que chama de “mercado de desconto”, em que as ações das empresas eram 
negociadas a preços muito aquém do que valiam. 

A chave virou em fevereiro, segundo ele, quando migramos para o “mercado de 
carrego”, cenário em que os papéis já estão mais próximos dos preços justos. A boa 
notícia é que o crescimento potencial de resultado das companhias ainda é muito 
atrativo. 

Então, a tendência nessa nova realidade é que o mercado se volte mais para o lado 
microeconômico. “Agora cada vez mais os resultados das empresas vão ditar o preço 
das ações”, aposta Vainer. Ele vislumbra um retorno potencial anualizado de 15% a 
20% para as empresas do portfólio, considerando lucro e dividendo. 

Vainer vê oportunidades especialmente em empresas de médio porte, que são a 
maioria na carteira, pois a equipe da Athena gosta de ter proximidade com a diretoria e 
controladores. Esse contato possibilita ao time de análise entender melhor o cenário 
competitivo, a cabeça dos controladores e a estratégia de alocação de capital. 

As principais posições da carteira do fundo hoje são Alpargatas, Aliansce, Cesp e 
Cosan Logística. Com participação intermediária estão Jereissati, Engie, Qualicorp, 
Itaúsa e B3. Também compõem o portfólio, mas com fatia menor, Locamerica, 
Equatorial, Multiplan, Cia. Hering, Localiza e Even.

Nos últimos seis meses, as principais mudanças no portfólio foram o desinvestimento 
em Ser Educacional, por uma questão de assimetria de preços, e o aumento da 
participação em Rumo, aproveitando a oportunidade depois da queda exagerada das 
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ações em meio ao receio de que a gripe suína na China afetasse os embarques de 
soja. Também houve elevação do investimento em Multiplan.

★ ALASKA: NO AGUARDO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Peso na carteira teórica: 1,5%

Retorno nos últimos 6 meses: -3,95%

Entre os fundos de ações que compõem o portfólio da SuperPrevidência, o da Alaska 
foi o mais afetado pela pressão que recaiu sobre a Bolsa, especialmente neste maio. 
Nos últimos seis meses, o Alaska Prev, nossa pimentinha da carteira, teve perda de 
3,95%. Superstições à parte, o mês tem sido negativo para renda variável, em meio 
aos impasses políticos em torno da tramitação da reforma previdenciária. 

O gestor Henrique Bredda segue confiante em uma melhora para o ambiente de 
Bolsa no médio prazo. Para ele, a reforma vai passar, o “bode vai sair da sala” e terão 
andamento outras reformas importantes, com destaque para a tributária.

“A reforma da Previdência não muda nada no resultado financeiro das empresas, mas 
baixa estruturalmente os juros no Brasil, o que ao longo dos anos vai fazer as 
empresas reduzirem seu custo de capital. Ela melhora a confiança, estimula o 
consumo e isso vira investimento, podemos voltar ao ritmo do início de 2016”, prevê.

Ele acredita que, em oposição ao Produto Interno Bruto (PIB), que deve demorar mais 
para reagir, a Bolsa vai surpreender para cima. Isso porque tem muito investidor fora 
de Brasil e também muito investidor vendido (apostando na queda das ações), e 
quando a reforma for aprovada será como “destampar” e tirar a pressão do mercado.

Na carteira do fundo da Alaska, as maiores posições hoje são Magazine Luiza, Rumo, 
Kroton, Klabin e Petrobras. Nos últimos seis meses, não houve mudança importante no 
portfólio, apenas calibragens de posições: reduziram ações que subiram mais para 
recomprar papéis que caíram muito. 

Nessa dinâmica, perderam espaço marginalmente Magazine Luiza, Petrobras, Vale e 
Ambev, enquanto, em contrapartida, cresceram as fatias de Klabin, Rumo, Braskem e 
Kroton.
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Bredda conta que tem algumas ações no radar e entre as empresas em estudo estão 
Ultrapar, Arezzo e Iochpe, mas ainda “não está dando coragem” de entrar, segundo o 
gestor.

INTERNACIONAL

★ SPXI11: A DIVERSIFICAÇÃO MOSTRA SEUS BENEFÍCIOS

Peso na carteira teórica: 3%

Retorno nos últimos 6 meses: 13,31%

Mais um luxo proporcionado pela estrutura do FoF: agora no nosso balanço da 
SuperPrevidência contamos com uma parcela de investimentos no exterior, como o 
ETF (fundo negociado em Bolsa) SPXI11, que replica o comportamento do índice S&P 
500 da bolsa de Nova York. Gerido pelo Itaú, o produto passou a fazer parte da carteira 
em março. Nos últimos seis meses, o S&P 500 registra valorização de mais de 13%, 
período em que o principal índice da nossa Bolsa subiu 6%.

É claro que Wall Street passou por períodos difíceis. Como esquecer o fim do ano 
passado, quando se cogitava um cenário de recessão da economia americana, que 
levou as Bolsas por lá a registrarem o pior mês de dezembro desde a crise de 1929, 
com um tombo de mais de 8% do S&P 500 no mês?

Deste então, o mercado acionário americano vem fechando no azul todo mês, 
apoiado em parte por bons resultados corporativos, mas, principalmente, pela leitura 
de que a economia segue crescendo, embora em um ritmo mais lento, o que não deixa 
de ser benigno, uma vez que tira o ímpeto do Federal Reserve de seguir com o 
processo de aperto monetário.

★ PIMCO: PROTEÇÃO NO JURO AMERICANO

Peso na carteira teórica: 2%

Retorno nos últimos 6 meses: fundo sem histórico completo para o período



�26

�24

A parte de renda fixa internacional da nossa SuperPrevidência fica aos cuidados da 
Pimco, desde o fim de março, por meio do fundo Pimco Income dólar. Nunca é demais 
lembrar que foi graças à estrutura do FoF que pudemos acessar uma das principais 
estratégias da Pimco, gigante que tem US$ 1,66 trilhão sob gestão — mais do que 
todos os gestores de fundo brasileiros juntos.

E o melhor, acessamos o fundo em dólar, ou seja, é diversificação em dose dupla, via 
estratégias de renda fixa (a mesma do fundo tradicional da casa) e via câmbio, já que a 
exposição cambial não é mais anulada. Esse produto foi criado há menos de seis 
meses, por isso, ainda não é possível ver seu rendimento.

A visão da Pimco no momento é de que os juros podem permanecer baixos por um 
período mais prolongado nas economias desenvolvidas e que a atividade global dá 
indícios de estabilidade. Mesmo que os grandes Bancos Centrais estejam sinalizando 
uma manutenção dos juros nos atuais níveis, as compras mensais de ativos por parte 
dos BCs vão diminuir até serem totalmente interrompidas, o que tende a trazer 
volatilidade ao mercado. 

Atualmente o portfólio está exposto principalmente a juros americanos, com ênfase na 
parte intermediária da curva, como forma de proteção, estratégia que corresponde a 
30% da carteira. A casa também está posicionada para ganhar com a visão otimista 
sobre o mercado habitacional americano. Tem ainda uma posição relevante (13% do 
fundo) em mercados emergentes, diversificada entre títulos corporativos e quase 
soberanos do México, Rússia e Brasil.

Nunca é demais lembrar: tudo que é bom um dia acaba

Conforme comunicamos na publicação da semana passada, o FoF SuperPrevidência 
está prestes a fechar na Vitreo. Alguns gestores da carteira estão próximos de chegar 
ao limite de patrimônio que pretendem ter e vamos cumprir o nosso compromisso com 

quem já está lá dentro, de manter a alocação original. Aqui não tem essa de colocar 

água no feijão e deixar o plano da nossa previdência aguado. Não queremos os 

melhores gestores diluídos dentro do FoF. 
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O fechamento acontecerá no dia 18 de junho ou quando o fundo atingir R$ 1 bilhão de 
patrimônio líquido, o que acontecer primeiro. Estamos perto disso: hoje o patrimônio é 

de R$ 912 milhões. 

Esse é o patrimônio máximo no qual a Vitreo consegue respeitar as proporções de 
nosso portfólio teórico, mantendo sua qualidade, como mandam as melhores práticas 
de alocação de patrimônio.

Se você já investe no FoF SuperPrevidência, não se preocupe que poderá continuar 

com suas contribuições mensais e/ou esporádicas. A previdência guarda uma 
diferença essencial em relação aos fundos tradicionais: pela regulação do segmento, 

não é possível fechar para cotistas antigos. Os gestores integrantes do portfólio vão 

continuar recebendo o fluxo enviado pela Vitreo dos cotistas que já contrataram o 
plano. 

Reiteramos nossa sugestão: se você quer uma previdência legal, melhor correr. Pra 

onde? Veja aqui.

�

Nosso próximo Plantão de Dúvidas é amanhã. Traga suas perguntas e nos encontre 
aqui!

Aproveite e adicione nossos próximos encontros em sua agenda:

29/05, às 15h

12/06, às 15h

26/06, às 15h

10/07, às 15h

https://www.vitreo.com.br/fof-superprevidencia.html?utm_campaign=Fechamento%20FoF%20SuperPrevid%C3%AAncia&utm_source=Melhores%20Fundos&utm_medium=publicacao24052019
https://apicontent-publicacoes.empiricus.com.br/direct-link/592ddcb2-273d-4e12-8213-c9444f6919e5
http://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&dates=20190515T180000Z/20190515T190000Z&text=Plant%C3%A3o%20de%20D%C3%BAvidas%20-%20Os%20Melhores%20Fundos%20de%20Investimento&location=&details=Acesse%20o%20plant%C3%A3o%20pela%20sua%20%C3%A1rea%20do%20assinante%20ou%20utilizando%20este%20link:%20https://apicontent-publicacoes.empiricus.com.br/direct-link/592ddcb2-273d-4e12-8213-c9444f6919e5
http://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&dates=20190612T180000Z/20190612T190000Z&text=Plant%C3%A3o%20de%20D%C3%BAvidas%20-%20Os%20Melhores%20Fundos%20de%20Investimento&location=&details=Acesse%20o%20plant%C3%A3o%20pela%20sua%20%C3%A1rea%20do%20assinante%20ou%20utilizando%20este%20link:%20https://apicontent-publicacoes.empiricus.com.br/direct-link/592ddcb2-273d-4e12-8213-c9444f6919e5
http://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&dates=20190626T180000Z/20190626T190000Z&text=Plant%C3%A3o%20de%20D%C3%BAvidas%20-%20Os%20Melhores%20Fundos%20de%20Investimento&location=&details=Acesse%20o%20plant%C3%A3o%20pela%20sua%20%C3%A1rea%20do%20assinante%20ou%20utilizando%20este%20link:%20https://apicontent-publicacoes.empiricus.com.br/direct-link/592ddcb2-273d-4e12-8213-c9444f6919e5
http://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&dates=20190710T180000Z/20190710T190000Z&text=Plant%C3%A3o%20de%20D%C3%BAvidas%20-%20Os%20Melhores%20Fundos%20de%20Investimento&location=&details=Acesse%20o%20plant%C3%A3o%20pela%20sua%20%C3%A1rea%20do%20assinante%20ou%20utilizando%20este%20link:%20https://apicontent-publicacoes.empiricus.com.br/direct-link/592ddcb2-273d-4e12-8213-c9444f6919e5
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Um abraço!

Luciana Seabra, Ana Luísa Westphalen, Bruno Marchesano e Felipe Arrais  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Disclosure
Elaborado por analistas independentes da Empiricus, este relatório é de uso exclusivo de seu 

destinatário, não pode ser reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a qualquer terceiro sem 
autorização expressa.

O estudo é baseado em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de 
publicação. Posto que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças.

Este relatório não representa oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos 
financeiros.

As análises, informações e estratégias de investimento têm como único propósito fomentar o debate 
entre os analistas da Empiricus e os destinatários. Os destinatários devem, portanto, desenvolver suas 
próprias análises e estratégias.

Informações adicionais sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou outros instrumentos 
financeiros aqui abordados podem ser obtidas mediante solicitação. Os analistas responsáveis pela 
elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 17º da Instrução CVM nº 483/10, que as 
recomendações do relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e 
foram elaboradas de forma independente.

* O analista é o responsável principal pelo conteúdo do relatório e pelo cumprimento do disposto no Art. 
16, parágrafo único da Instrução ICVM 483/10.

(*) A reprodução indevida, não autorizada, deste relatório ou de qualquer parte dele sujeitará o infrator a 
multa de até 3 mil vezes o valor do relatório, à apreensão das cópias ilegais, à responsabilidade 
reparatória civil e persecução criminal, nos termos dos artigos 102 e seguintes da Lei 9.610/98.
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