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FIA

Finacap Mauritsstad FIA
O fundo Finacap Mauritsstad FIA apresentou resultado de 4,58% em
março/2022

contra

6,06%

do

Ibovespa,

representando

um

desempenho inferior ao índice de mercado de -1,48%. Nos últimos 12
meses, o fundo entregou um resultado de 9,60% e o Ibovespa 2,89%
(prêmio de 6,71% sobre a bolsa). Desde o início, o fundo teve
desempenho de 1.154,23% enquanto o Ibovespa foi de 466,06%.
Análise de Holding
No momento em que escrevemos esses comentários referentes ao mês
de março de 2022, possuímos as informações contábeis com base no
4º trimestre de 2021 de todas as participações na carteira do fundo de
ações, exceto pela Oi S.A. que ainda não apresentou seus resultados
financeiros.
Dessa forma, assim como em edições anteriores, faremos uma
avaliação do desempenho das empresas investidas simulando o fundo
como uma holding de participações. Nessa abordagem, incorporamos
esses dados à nossa carteira de investimentos por meio de
contabilização da participação proporcional em cada empresa
investida. Ou seja, identificaremos qual a participação proporcional do
fundo na receita, no lucro, no patrimônio líquido, dentre outros
indicadores patrimoniais, que, na nossa opinião, em última instância,
determinarão o desempenho futuro dos investimentos.
Dividimos a carteira em dois grandes grupos (empresas Financeiras e
Não Financeiras) e quatro subgrupos (Commodities, Consumo, Serviços
Financeiros e Utilities).
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Encerramos o ano de 2021 com 82% do patrimônio líquido do fundo
alocado em empresas não financeiras, 14% em empresas do setor
financeiro e um nível de 4% de caixa, em linha com nossa estratégia
de alocar essa liquidez à medida que o mercado passa por períodos de
estresse e possamos auferir maior margem de segurança nas ações sob
o nosso monitoramento.
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Abaixo trataremos com mais detalhes, as exposições nos quatro
subgrupos mencionados:

Grupo Econômico

Carteira Setorial

Patrimônio Líquido (R$)
Valor de Mercado

Valor Contábil

Consumo

R$

25.685.268,39

R$

28.162.039,97

Utilidades Públicas

R$

41.894.292,82

R$

20.231.445,32

Commodities

R$

68.019.726,99

R$

53.523.697,65

Serviços Financeiros

R$

23.098.924,21

R$

13.954.363,67

Caixa

R$

5.790.808,35

R$

5.790.808,35

TOTAL

R$

164.489.020,76

R$

121.662.354,95

Não-Financeiro

Financeiro
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Consumo
No setor de consumo, englobamos nossas participações nos segmentos
de comércio, construção civil, exploração de imóveis e material de
transporte, setores intimamente ligados à atividade econômica
doméstica. Nosso maior investimento nesse setor se dá nas ações da
MRV Engenharia, com uma participação de R$ 6.708.108,00 a valor
de mercado. A companhia reportou em 2021 a maior receita líquida de
sua história, impulsionada por uma retomada de demanda na
construção civil e pelo excelente desempenho das demais linhas de
negócio da companhia, com destaque para operação nos Estados
Unidos - a AHS Residential.
No entanto, ao analisarmos a nossa receita auferida nas empresas de
consumo, a Positivo S.A. responde pela maior parte dessa linha,
gerando uma receita líquida de R$ 12.411.481,00 que foi motivada
ainda pela alta demanda por computadores pessoais e infraestrutura
de equipamentos tanto por parte das pessoas físicas, quanto por parte
das instituições, que ainda buscam se adaptar a uma realidade de
trabalho radicalmente mudada pela pandemia do coronavírus.
A Positivo também foi responsável por gerar a maior parte do lucro
operacional do fundo no setor de consumo, com um valor de R$
1.102.063,00. A companhia além de ter experimentado um salto de
demanda pelos motivos mencionados acima, experimentou uma
melhora de suas margens com as novas linhas de negócio exploradas
nesse exercício social, dentre as quais destacamos: dispositivos de casa
inteligente, licitações públicas, smartphones e o sólido backlog do
contrato firmado junto ao TSE para fornecimento das urnas
eletrônicas para as eleições que ocorrerão ao final desse ano.
No bottom line, a maior contribuição para o lucro líquido ficou por
conta da MRV, com um valor contábil de R$ 932.294,00.
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Complementando o que foi mencionado mais acima, a companhia vem
se estabelecendo cada vez mais como uma plataforma multifunding,
com soluções para todas as demandas do segmento de habitação. A
maior responsável pela rentabilidade no ano foi a operação nos
Estados Unidos, a AHS Residential, que devido a condições favoráveis
do mercado imobiliário americano reportou excelentes margens e
conta com demanda de investidores para abrir seu capital nos Estados
Unidos, movimento que em nossa visão seria capaz de destravar
bastante valor aos acionistas.
Nas métricas de rentabilidade, o retorno sob o capital investido
auferido em nossas posições nas empresas de consumo foi de 9,56% no
ano de 2021, uma melhora expressiva quando comparado a 5,59%
auferido em 2020, mostrando a recuperação do setor mais afetado
pela pandemia.
Utilities
O setor de utilidades públicas representa nossas participações nos
segmentos de transporte, energia elétrica e telecomunicações.
Empresas responsáveis por explorar os direitos de concessão pública
de atividades prestadas à população. Neste setor a principal estratégia
é capturar retornos adequados ao risco e ao nível de capital empregado
por essas companhias nos projetos, bem como o histórico de sólido
fluxo de caixa para os acionistas na forma de dividendos.
Nossa maior posição nesse setor fica por conta das empresas de
energia elétrica, com a maior delas sendo nas ações da Eletrobras, com
um valor de mercado de R$ 8.010.137,00. A Eletrobras também
responde pela maior contribuição de receita para o resultado do fundo
no setor, totalizando o valor de R$ 5.816.820,00. A gigante do setor
elétrico, tomou por diversas ocasiões em 2021 o centro das atenções
dos investidores, conforme são observados avanços em seu projeto de
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privatização. O processo deve ser feito por meio de uma oferta pública
para capitalização da empresa e consequente diluição da União. O
valor total da oferta primaria é estimado em R$ 23,2 bilhões e equivale
ao pagamento da concessão a ser pago pela Eletrobras ao governo no
momento da privatização. O objetivo é reduzir a participação do
governo juntamente com BNDES e BNDESPAR nas ações ordinárias
da Eletrobras de 72% para menos de 45%. Caso a meta de 45% não seja
atingida com o aumento de capital, o governo deve voltar ao mercado
para uma oferta secundária. As ações da Eletrobras negociam hoje a
cerca de 0,70x do valor patrimonial contra uma média de 1,62x do
setor elétrico, um desconto que vemos como excessivo e atribuído
justamente ao controle estatal na companhia.
Avançando nas demais linhas da demonstração contábil, a
Transmissão Paulista foi responsável pela maior contribuição tanto de
lucro operacional quanto de lucro líquido, com R$ 1.589.239,00 e R$
1.307.587,00, respectivamente. A companhia de transmissão tem um
excelente histórico de alocação de capital, apresentando retorno sob
investimento da ordem de 20% em bases recorrentes, isso se dá pela
alta disponibilidade de suas redes de transmissão, baixas perdas e
antecipação de projetos com consequente economia na execução de
investimentos regulatórios. Além disso, a companhia conta com o
provisionamento em seu balanço da RBSE devido pela Aneel. O RBSE
é a rubrica das indenizações devidas às empresas de transmissão de
energia pela renovação antecipada de seus contratos em 2012. Ela é
paga pelos consumidores através de cobranças embutidas nas tarifas
de distribuição. A maior parte desse fluxo de pagamentos deve ser
recebido a partir de 2023, o que, segundo nossos cálculos, deve
proporcionar uma excelente remuneração em proventos para os
acionistas da transmissora.
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Em relação a rentabilidade sob o capital, auferimos um valor de
10,24% para as empresas de utilities, uma melhora marginal em relação
aos 9,48% de 2020, no entanto, valores em linha ao que perseguimos
com o investimento nessas empresas.
Commodities
O setor de commodities engloba o investimento do fundo nas empresas
de papel & celulose, mineração, petróleo & gás, químicos e siderurgia
& metalurgia.
A maior posição nesse setor fica a cargo das ações da Petrobras, com
um investimento de R$ 23.617.143,00, o que responde também pela
maior posição individual do fundo.
No entanto, a maior contribuição para receita e lucro operacional do
fundo nesse setor foi devido ao resultado da Metalúrgica Gerdau, com
valores de R$ 69.313.383,00 e R$ 14.304.969,00. A metalúrgica
negocia a uma relação de cerca de 0,2x sua receita, ou seja,
investidores pagam 20 centavos para cada real de receita gerado pela
companhia. Por isso, uma alta contribuição no resultado do fundo,
apesar de não ser a maior participação nesse setor. O ambiente que a
metalúrgica opera atualmente é o mais favorável dos últimos anos,
com a forte alta nos preços do aço, a Gerdau opera com rentabilidades
e margens recordes. A demanda pujante pela matéria prima e gargalos
de produção nas metalúrgicas chinesas, devido a questões climáticas,
representam os principais motivadores da manutenção dos altos
preços do aço. Dessa forma, a Gerdau entregou o melhor nível de
rentabilidade da carteira, com métricas de retorno sob o investimento
e rentabilidade patrimonial de 76,54% e 34,35%, respectivamente.
No bottom line, a Petrobras respondeu pela maior contribuição ao lucro
líquido, com um valor de R$ 6.785.931,00. O ano da petrolífera foi um
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ano de execução. Apesar da troca de comando logo no início do ano, a
companhia foi capaz de continuar o programa de desinvestimentos,
com destaque para venda da participação na BR Distribuidora e venda
da refinaria Landulpho Alves e, com isso, continuar a expandir o foco
na exploração e produção em águas profundas. Essas iniciativas
somadas a escalada nos preços do Petróleo, fez com que a Petrobras
conseguisse encerrar o ano com o endividamento abaixo da meta dos
U$ 60 bilhões, o que culminou numa distribuição de dividendos de R$
101 bilhões, resultando em um dividend yield de 32%, considerando a
capitalização média de mercado da companhia nos últimos 12 meses.
A narrativa pode ser estendida para as demais empresas investidas
desse setor. O que se pôde observar no exercício de 2021, foi uma alta
generalizada nos preços das commodities, que conferiu a essas
empresas um alto nível de rentabilidade e margens elevadas, com isso,
fomos capazes de auferir um retorno sob o capital de 30,15%, mais do
que o dobro dos 14,57% observados em 2020.
Serviços Financeiros
Em serviços financeiros, incluímos nosso investimento nos bancos e
nas seguradoras. Nesse setor, o maior responsável pelo resultado é o
Banco Itaú, com um investimento de R$ 14.236.602,00 e gerando um
lucro líquido de R$ 1.886.260,00.
O fato mais relevante para essa posição no ano foi o movimento de
cisão de sua participação acionária na XP. A operação, aprovada em
assembleia, resultou no recebimento pelos acionistas do Itaú de sua
proporcional participação no capital da XP, o que garantiu a cada um
a decisão de manter ou não a participação na companhia.
No momento da cisão, o investimento realizado em 2017,
representava 40,5% do capital da XP e equivalia a R$ 57 bilhões em
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valor de mercado. Na prática, a cada 43 ações de Itaú o acionista
recebeu uma BDR da XP. Em termos de mercado, as ações do Itaú
foram ajustadas em suas cotações proporcionalmente a parcela
cindida da XP. As ações que negociavam a R$ 29 antes da cisão,
passaram a negociar a R$ 24, aproximadamente. Com o ajuste contábil
da participação na XP, as ações do Itaú passaram a negociar a atrativos
1,8x preço/valor patrimonial (P/VP) e 8,5x preço/lucro (P/L), valores
inferiores aos 2,2x e 9,9x, respectivamente, antes do evento.
O retorno sob o patrimônio líquido nesse segmento foi de 15,76%, em
linha com os 15,80% reportado em 2020. O cenário de reversão de
provisões para perdas ainda não foi totalmente materializado, o que
coloca certo peso nos balanços dos bancos, que devem passar a
reportar resultados mais fortes nesse ano num ambiente de alta nas
taxas de juros.
ROI/ROE
No quadro abaixo, apresentamos os números de rentabilidade
consolidados por segmento. Nas empresas não financeiras optamos
por privilegiar a análise do Retorno sobre Investimento (ROI – Return
on Investment) pois este indicador reflete o resultado econômico obtido
sobre o capital empregado por credores e acionistas.
Nas empresas não financeiras o lucro líquido frequentemente é
distorcido por despesas que tem efeito apenas contábil, que dificultam
a verificação do real desempenho operacional da empresa.
Nas empresas financeiras, por outro lado, esses efeitos são menos
relevantes, além de que a maior parte dos ativos são marcados a
mercado pela alta liquidez. Assim, para este segmento, optamos por
utilizar o Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE – Return on Equity)
como principal medida de desempenho.
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Fomos capazes de auferir retornos acima do custo médio de capital
que consideramos para cada um desses setores, com um prêmio
satisfatório em relação aos retornos oferecidos por classes de ativo
menos arriscadas. Com isso, ainda enxergamos uma boa margem de
segurança para o investimento na carteira de ações.
ROI

ROE

2020

2021

2020

2021

Consumo

5,59%

9,56%

7,34%

11,16%

Utilidade Pública

9,48%

10,24%

14,26%

16,32%

Commodities

14,57%

30,15%

2,58%

38,15%

Não Financeiro

10,56%

18,90%

7,68%

24,64%

-

-

15,80%

15,76%

Financeiro

Atribuição de Performance
Alocação Setorial
Petróleo e Gás

Contribuição de Desempenho
15,63%

-5,27%

12,12%

Energia elétrica

10,22%

Mineração

9,69%

Bancos
Papel e Celulose

2,53%

Exploração de imóveis

1,38%

5,91%

5,80%
8,58%
4,49%

Transporte
-2,45%

4,28%
6,45%
2,58%
7,94%

Construção civil
Tecnologia
-0,48%

1,84%
1,83%
1,93%

Varejo e Consumo
Outros

17,00%

7,01%

6,22%

Siderurgia e metalurgia

Material de transporte

18,11%

6,30%
7,76%

Telecomunicações

Seguradoras

20,68%

-0,39%

0,31%

25,76%
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70

Finacap Icatu Previdenciário 70
O fundo Finacap Icatu Previdenciário 70 FIM apresentou resultado de
2,83% em março/2022 contra 4,53% do benchmark (70% Ibovespa +
30% CDI), um desempenho inferior de -1,70%. Nos últimos 12 meses,
o fundo entregou um retorno de 8,15% contra 4,34% do benchmark e,
desde o início, os resultados são 28,50% para o fundo e o índice 70%
Ibovespa + 30% CDI 18,18% (10,32% de prêmio sobre o índice).
A estratégia de alocação do fundo é deter até 70% em uma carteira que
espelha o portfólio do fundo Finacap Mauritsstad FIA e, pelo menos,
30% em renda fixa pós-fixada que acompanha a Selic.
Atualmente a exposição por estratégia do fundo encontra-se em
65,00% em ações e 35,55% em renda fixa.
Para

que

nossos

comentários

não

se

tornem

repetitivos,

recomendamos a leitura de nosso relatório referente ao fundo Finacap
Mauritsstad FIA – o qual é a carteira espelho da alocação de renda
variável deste fundo de previdência.
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Atribuição de Performance

Alocação Setorial

Petróleo e Gás

Contribuição de Desempenho
10,70%

-5,96%

8,43%

Energia elétrica

6,99%

Mineração

6,64%

Bancos

4,25%

Siderurgia e metalurgia

29,12%

4,13%
1,57%

Exploração de imóveis

4,04%

Transporte
-2,79%

9,70%

3,13%
2,93%
7,30%

Construção civil

1,81%

Tecnologia
-0,55%

1,29%
1,28%
2,14%

Varejo e Consumo
Outros

19,28%

4,39%
8,81%

Telecomunicações

Material de transporte

20,55%

4,82%
2,88%

Papel e Celulose

Seguradoras

23,44%

-0,39%

0,16%

9,05%
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Cordialmente,

Luiz Fernando Araújo, CFA
luizfernando@finacap.com.br

Alexandre Brito, CFP, CGA
alexandre.brito@finacap.com.br

Finacap Mauritsstad FIA
Mês

2022

12 Meses

Desde o
Início

Fundo

4,58%

11,16%

9,60%

1.154,23%

Ibovespa

6,06%

14,48%

2,89%

466,06%

Rentabilidade

Finacap FIM Multiestratégia
Mês

2022

12 Meses

Desde o
Início

Fundo

2,06%

3,28%

5,07%

87,51%

CDI

0,93%

2,43%

6,41%

71,08%

Rentabilidade

Finacap Icatu 70 Prev FIM
Rentabilidade

Mês

2022 12 Meses

Desde o
Início

Fundo

2,83%

7,72%

8,15%

28,50%

70%Ibov+30%CDI

4,53%

10,81%

4,34%

18,18%

Disclaimer: fundos de investimentos não contam
com garantia do Fundo Garantidor de Crédito.
Rentabilidade passada não representa garantia
de resultados futuros. A rentabilidade divulgada
não é líquida de impostos. O fundo é destinado a
investidores em geral. Patrimônio Líquido:
Finacap Mauritsstad FIA R$ 185.459.256;
Finacap FIM Multiestratégia R$ 60.683.086;
Finacap Icatu 70 R$ 45.951.049 O fundo pode
sofrer significativa variação de valor da cota,
representando perdas ou ganhos a seus cotistas.
Gestor de Recursos: Finacap Investimentos Ltda.
CNPJ: 01.294.929/0001-33. Supervisão e
fiscalização: Comissão de Valores - CVM. Data
base: 31/03/2022. Para mais informações fale
com a Finacap: (81) 3241.2939. Horário de
funcionamento: 8h às 12h e 13h às 18h. Confira
mais detalhes dos fundos e o material técnico em
nosso site: www.finacap.com.br

FINACAP MAURITSSTAD FIA

Informações do Fundo:
Nome: Finacap Mauritsstad
Fundo de Investimento em
Ações
CNPJ: 05.964.067/0001-60
Público-alvo: Investidores
pessoas físicas e jurídicas em
geral
Perfil de Risco: DINÂMICO
Classificação ANBIMA: Ações
Valor/Crescimento
Data de Início: 17/12/2003*

Março 2022

Objetivo e Política de Investimento
O fundo tem por objetivo obter desempenho diferenciado no mercado de ações, no médio e longo prazos, visando superar o Ibovespa. Através de uma carteira
diversificada de ações, selecionadas com base em análise fundamentalista, cujo valor das ações negociadas esteja abaixo do “preço justo” estimado e aquelas
com histórico e perspectiva de continuar com forte crescimento de lucros, receitas e fluxos de caixa em relação ao mercado, seguindo as regras regulamentadas
pelas resoluções CMN nº 4.661, de 2018 e nº 3.922, de 2010, e considerando suas alterações posteriores.

Comentários do Gestor
O mês de março foi marcado por mais uma excelente performance dos mercados emergentes. No ano, o Ibovespa em dólares já acumula uma vantagem de 40%
sobre o S&P500. Os preços das commodities seguem mais um mês se segurando em altos patamares com a continuidade do conflito entre Rússia e Ucrânia e o
término de uma boa temporada de resultados das empresas foram os principais catalisadores do desempenho das ações no mês.

Rentabilidade no ano (%)

Taxa de Administração:
2% ao ano sobre o patrimônio
líquido do fundo.
(taxa máxima: 2,3% ao ano)
Taxa de Performance:
20% sobre a rentabilidade que
exceder o Ibov. Pagamento
semestral, com linha d'água.
Patrimônio Líquido:
No mês:
R$
185.459.256
Média 12
R$
153.833.898
meses:

2022

jan

fev

mar

2022

12 Meses

Fundo(1)

6,73

-0,41

4,58

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

11,16

9,60

Ibov(2)

6,98

0,89

6,06

14,48

2,89

(1) - (2)

-0,26

-1,30

-1,48

-3,32

6,71

Histórico de rentabilidade (%)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Desde o início

Fundo(1)

96,39

8,58

-17,61

12,16

-20,48

-20,84

-11,58

72,95

31,39

23,07

37,78

7,83

-0,61

1154,23

Ibov(2)

82,66

1,04

-18,11

7,40

-15,50

-2,91

-13,31

38,94

26,86

15,03

31,58

2,92

-11,93

466,06

(1) - (2)

13,73

7,53

0,50

4,77

-4,99

-17,93

1,74

34,01

4,53

8,04

6,19

4,92

11,32

688,17

Rentabilidade acumulada vs. Ibovespa

Número de Cotistas:
248

1.400
1.300
1.200
1.100
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

Finacap Mauritsstad FIA

Ibovespa

Movimentações:
Aplicação inicial mínima:
R$10.000,00
Movimentação Mínima:
R$1.000,00
Saldo Mínimo: R$1.000,00
Horário de Movimentação: das
8h às 14h30 (Brasília)
Cotização da Aplicação: D+1
Cotização do Resgate: D+1
Pagamento do Resgate: D+3
Gestor:
Finacap Investimentos Ltda
Administrador:
Bradesco - BEM DTVM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Risco x Retorno

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ibovespa

Meses positivos

132

126

Meses negativos

88

94

Maior retorno mensal

25,96%

16,97%

Menor retorno mensal

-27,33%

-29,90%

Volatilidade anualizada

17,37%

19,10%
-0,08

15,63%
12,12%

Mineração

10,22%

Bancos

9,69%

Papel e Celulose

7,01%

Telecomunicações

0,26

Meses maiores que o Ibov

124

Siderurgia e metalurgia

Meses menores que o Ibov

96

Exploração de imóveis

6,30%
6,22%
5,91%

Transporte

5,80%

Seguradoras

4,49%

Construção civil

4,28%

Tecnologia

Imposto de Renda:
15% do rendimento, no
momento do resgate

2,58%

Material de transporte

1,84%

Varejo e Consumo

1,83%

Outros

Contribuição por setor (%)

2021

Petróleo e Gás
Energia elétrica

Índice de Sharpe

Auditoria:
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes

2020

Exposição Setorial
Fundo

Custodiante e Liquidante:
Banco Bradesco S.A

2019

0,31%

Concentração por Liquidez
13,08%

Reconhecimento:
Fundo Excelente - Investidor
Institucional (Março/2022)

86,07%
Liquidez Imediata
Baixa Liquidez

Informe Publicitário. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa
garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de fundos de investimentos é recomendável uma análise de,
no mínimo, 12 meses. A rentabilidade divulgada neste documento não é líquida de impostos. O risco calculado é apenas uma estimativa estando, portanto, sujeito a limitações inerentes aos modelos utilizados, e retrata o comportamento do portfólio em
condições normais de mercado, não considerando situações de crise. Perfil de risco do fundo indicado é estabelecido pelo administrador fiduciário que classifica os produtos de investimento em uma escala de menor a maior risco. ¹Dados de rentabilidade
descontados de todos os custos exceto imposto de renda. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. *Data de início refere-se a Pajeú Clube de Investimento, a partir de 01/09/2008 tornou-se Finacap Mauritsstad FIA. Serviço de
Atendimento ao Cidadão: www.cvm.gov.br

FINACAP ICATU PREVIDENCIÁRIO 70 FIM

Informações do Fundo:
Nome: Finacap Icatu
Previdenciário 70 Fundo de
Investimento Multimercado
CNPJ: 33.499.011/0001-17
Público-alvo: reservas técnicas
de PGBL e VGBL instituídos
pela Icatu Seguros.
Perfil de Risco: Nível 5, Arrojado
Classificação ANBIMA:
Previdência Multimercado Livre

Março 2022

Objetivo e Política de Investimento
A estratégia do fundo é manter alocação de até 70% do seu patrimônio líquido em ações e 30% em títulos de renda fixa pós-fixados.
O fundo tem por objetivo proporcionar rentabilidade superior a 70%Ibov + 30%CDI ao seu cotista através de investimentos financeiros disponíveis nos mercados de renda
fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento.

Comentários do Gestor
O mês de março foi marcado por mais uma excelente performance dos mercados emergentes. No ano, o Ibovespa em dólares já acumula uma vantagem de 40% sobre o
S&P500. Os preços das commodities seguem mais um mês se segurando em altos patamares com a continuidade do conflito entre Rússia e Ucrânia e o término de uma boa
temporada de resultados das empresas foram os principais catalisadores do desempenho das ações no mês.

Data de Início: 10/09/2019

Rentabilidade no ano (%)

Gestor:
Finacap Investimentos Ltda
Administrador:
Bradesco - BEM DTVM

2022

12 Meses

7,72

8,15

70%IBOV+30%CDI (2) 5,08

4,53

4,53

10,81

4,34

(1) - (2)

-4,62

-1,70

-3,09

3,82

-0,24

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

2019

2020

mar/21

abr/21

mai/21

jun/21

jul/21

ago/21

set/21

out/21

nov/21

dez/21

2021

Desde o início

Fundo(1)

8,63

8,73

5,46

2,84

3,06

0,67

-2,56

0,12

-4,00

-4,14

1,05

4,06

0,99

28,50

70%IBOV+30%CDI

2,85

5,11

4,41

1,43

4,00

0,43

-2,64

-1,04

-4,46

-4,58

-0,86

2,26

-6,83

18,18

(1) - (2)

5,79

3,79

1,05

1,41

-0,93

0,24

0,08

1,16

0,46

-2,27

4,75

3,79

2,33

10,32

Rentabilidade acumulada vs. 70%IBOV+30%CDI
Finacap Icatu 70

130

70%IBOV+30%CDI

120
110
100
90
80

Risco x Retorno
Meses positivos

70%IBOV+30%CDI

18

17

12

13

8,84%

10,99%

Menor retorno mensal

-18,06%

-20,82%

Volatilidade

11,88%

Meses maiores que o Índice
Meses menores que o Índice

0,20
19
11

Mineração

fev/22

6,64%

Papel e Celulose

4,82%

Telecomunicações

4,39%

Siderurgia e metalurgia

4,25%

Exploração de imóveis

4,13%

Tecnologia

4,04%
3,13%

2,93%
1,81%

Material de transporte

1,29%

Varejo e Consumo

1,28%

Outros

Contribuição por setor (%)

mar/22

6,99%

Bancos

Construção civil

Imposto de Renda:
Tabela Progressiva ou
Regressiva

jan/22

10,70%
8,43%

Seguradoras

KPMG Auditores Independentes

dez/21

Petróleo e Gás
Energia elétrica

Transporte

Auditoria:

nov/21

set/21

out/21

jul/21

ago/21

jun/21

abr/21

mai/21

fev/21

mar/21

jan/21

Exposição Setorial
Fundo

Maior retorno mensal

Meses negativos

dez/20

nov/20

set/20

out/20

ago/20

jul/20

jun/20

mai/20

abr/20

fev/20

mar/20

jan/20

70

Índice de Sharpe

Custodiante e Liquidante:
Banco Bradesco S.A

abr

Histórico de rentabilidade (%)

dez/19

Movimentações:
Aplicação inicial mínima:
consultar distribuidor.
Movimentação Mínima: consultar
distribuidor.
Saldo Mínimo: consultar
distribuidor.
Horário de Movimentação: das
8h às 14h30 (Brasília)
Cotização da Aplicação: D+0
Cotização do Resgate: D+1
Pagamento do Resgate: D+3

mar
2,83

nov/19

Patrimônio Líquido:
No mês:
R$
48.264.459
Média 12
R$
35.608.262
meses:

fev
-0,09

set/19

Taxa de Performance:
Não possui. Investe em fundo
com taxa de performance sobre
Ibovespa, pago semestralmente,
com linha d'água.

jan
4,84

Fundo (1)

out/19

Taxa de Administração:
0,75% ao ano sobre o
patrimônio líquido do fundo.
(taxa máxima: 1,8% ao ano)

0,16%

Concentração por Estratégia

35,55%

65,00%

Pós

Ações

Informe Publicitário. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa
garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de fundos de investimentos é recomendável uma análise de, no
mínimo, 12 meses. A rentabilidade divulgada neste documento não é líquida de impostos. O risco calculado é apenas uma estimativa estando, portanto, sujeito a limitações inerentes aos modelos utilizados, e retrata o comportamento do portfólio em condições
normais de mercado, não considerando situações de crise. Perfil de risco do fundo indicado é estabelecido pelo Instituidor que classifica os produtos de investimento em uma escala de menor a maior risco. Dados de rentabilidade descontados de todos os custos
exceto imposto de renda. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão: www.cvm.gov.br

