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Comentário do Gestor 

Depois de meses de muita volatilidade, finalmente o semestre chega ao fim. Poucas vezes tivemos 

oportunidade de ver o mercado com um comportamento tão errático e com mudanças de direção tão 

bruscas em um período tão curto. 

Iniciamos 2020 com muito otimismo, a expectativa era a quebra sucessiva de recordes em relação aos 

índices acionários, real estável em relação ao dólar americano, por volta de R$ 4,00 / US$, e taxas de 

juros se acomodando entre 3,75% e 4,25%. O otimismo valia também para as previsões do PIB, que 

segundo o Focus se situavam entre 2,25% e 3,00% de crescimento para o ano de 2020. 

Pois bem, a COVID-19 veio chegando devagar em janeiro, inicialmente na China, e já em fevereiro 

começou o processo de contaminação global que culminou na pandemia que hoje vivemos. 

Os mercados foram apresentados a uma situação completamente nova, com a paralisação das atividades 

em diversos setores da economia e a recomendação para que adotássemos o isolamento social como 

principal medida de enfrentamento à pandemia. 

O quadro foi se deteriorando e culminou com o colapso dos mercados que atingiu seu clímax em meados 

de março, com o índice Bovespa da B3 fechando a 63.569,62 em 23/03, após negociar abaixo desses 

valores em 19 e 23/03. Naquele momento, o desespero estava instalado, e o mercado de ações 

apresentava uma queda de mais de 45% em relação ao fechamento de 2019. O dólar entrou em uma 

espiral de alta em relação às moedas emergentes, especialmente o real, que atingiu R$ 5,00 / US$ em 

meados de março e chegou muito próximo de R$ 6,00 / US$ em 14/05. 

Rentabilidade Junho 2020 12 meses Acumulado

Hedge Alternative Investments 7,50% -11,55% 7,12% 116,04%

CDI 0,22% 1,76% 4,57% 52,23%

% CDI 3485% - 156% 222%
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No campo político, enfrentamos muitos contratempos, com a troca de dois ministros da Saúde e a saída 

de Sérgio Moro, Ministro da Justiça e ícone do combate à corrupção, causando um novo stress nos 

mercados, dessa vez por questões políticas, e por fim, a saída do Ministro da Educação. Houve muito 

desgaste entre os Poderes Constituídos da República, com um enfrentamento entre eles em algumas 

situações que adicionou mais volatilidade ao mercado doméstico. 

Pois bem, o fato é que depois de atravessarmos março e abril em completo caos, nos parece que o pior 

ficou para trás. Em nossa visão, entre 15/03 e 15/05 vivemos sucessivamente, o pior momento para o 

mercado financeiro em diversas classes de ativos, atravessamos o principal ponto de enfrentamento da 

pandemia nas cidades por onde ela se estabeleceu inicialmente no Brasil e vimos a atividade econômica 

desabar para os menores níveis já vistos na nossa história. 

Ao longo desse processo fomos nos afastando dos lows e conseguindo estabelecer uma recuperação 

significativa, difícil de se imaginar para quem viveu o inferno da fase crítica, tanto na renda variável, ações 

e FII, como também na renda fixa. As estatísticas referentes a maio e junho no que diz respeito à atividade 

econômica, já apresentam uma melhora importante, com expressiva recuperação, tanto na indústria 

como nos serviços, em relação ao fundo do poço que atingimos em março e abril, e isso nos leva a 

acreditar que estamos no caminho correto para um possível retorno dos mercados aos níveis do início 

do ano, pelos menos em relação a ações e FII. 

Apesar dos problemas que tivemos no enfrentamento da pandemia, temos que lembrar das dificuldades 

de se lidar com uma situação inédita e dar respostas rápidas aos problemas que vão surgindo, muitas 

vezes enfrentando restrições de orçamento e dificuldades regulatórias e/ou legais. Quando analisamos 

as medidas que vieram para dar suporte aos mais necessitados e aos cidadãos que estavam atuando na 

informalidade, na franja da economia e também a flexibilização que houve das relações trabalhistas para 

que fosse possível a manutenção de empregos, temos que reconhecer que foram extremamente 

acertadas. O Banco Central flexibilizou mais a política monetária levando a Selic a até então impensáveis 

2,25%, e ainda existem analistas que acham que podemos ir ainda mais longe nesse processo de 

acomodação. 

A economia reagiu e vai continuar reagindo, alguns setores como o agronegócio seguem avançando para 

ter um dos melhores desempenhos da história, empresas mais adaptadas às novas realidades em tempos 

de pandemia e isolamento social, como supermercados e varejistas que apostaram nas ferramentas do 
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e-commerce, vem experimentando um crescimento fantástico em 2020. Acreditamos em uma queda no 

PIB entre 5,0 e 6,0% para 2020, impensável em janeiro, mas também impensável em abril. Devemos ter 

um segundo semestre pautado pela volta da discussão das reformas, e nossa impressão é que devemos 

conseguir avançar em privatizações e no campo tributário. 

Talvez possa parecer um certo excesso de otimismo, afinal, o número de novos casos da doença ainda 

não se estabilizou, mas nos parece que a mudança que houve no enfrentamento do COVID-19, tem 

reduzido o número de óbitos e isso vai permitir que o sistema de saúde dos municípios, com algumas 

exceções, consiga dar conta de atender os casos mais graves e nossas cidades possam continuar a 

caminhar na direção da normalidade. Cabe aqui ressaltar a profunda ferida que a pandemia vai deixar 

entre nós, causando hoje perto de 70.000 mortes no Brasil e trazendo profundo pesar a familiares e 

amigos daqueles que infelizmente sucumbiram à doença. 

Como últimas considerações finais, gostaríamos de destacar a confiança que temos que essa nova 

dinâmica de juros extremamente baixos vai ser o principal incentivo à migração dos investidores para os 

investimentos alternativos, sejam eles de renda variável como FII e Fundos Multimercado, como também 

de renda fixa, como os FIDC e debêntures incentivadas, sem esquecer das ações. Aliás, destacamos que 

apesar de toda a instabilidade que vivemos, em todos os meses desse primeiro semestre vimos um 

movimento de aumento da participação das pessoas físicas e a chegada de novos investidores sendo 

registrado nas estatísticas da B3. 

 

Mais uma vez agradecemos a confiança em nós depositada. 

 

Equipe Hedge Investments 
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Atribuição de Performance e Destaques do Mês 

  

 

Renda Variável 

A carteira teve valorização de 13,4% no mês, 

ante 8,8% do Ibovespa, com destaque para os 

setores Financeiro e de Óleo e Gás. No ano, a 

carteira perde -10,5% vs. -17,8% do Ibovespa. 

Commodities 

O book apresentou resultados positivos nas 

posições de Café e Boi Gordo. 

Renda Fixa 

Resultado positivo, com ganhos nas posições 

de Bonds, IPCA+ e hedge em Juros nos EUA; e 

perdas no hedge em Juros no Brasil. 

 

 

 

 

Fundos Imobiliários 

A carteira valorizou 5,4%, com destaque para 

as posições em fundos de fundos e Shoppings. 

No ano, a carteira perde -11,9%, vs. -12,2% do 

IFIX. 

Moedas 

O fundo apresentou resultado positivo no 

mês com uma posição de giro em dólar. 

Operações Estruturadas 

O fundo teve resultado positivo com as 

operações de CPR e novas operações de  

CDA/WA foram iniciadas. 

Resultado real - ex CDI Junho Acumulado

Classe de ativo 2020 2020

CDI 0,22% 1,76%

Moedas 0,18% 0,16%

Operações Estruturadas -0,01% 0,07%

Commodities 0,05% -0,21%

Renda Fixa -0,02% -0,63%

Renda Variável 5,32% -4,38%

Fundos Imobiliários 1,99% -7,30%

Taxas e Custos -0,22% -1,02%

Resultado do Fundo 7,50% -11,55%



HEDGE ALTERNATIVE INVESTMENTS FIC FIM CP

Junho de 2020

OBJETIVO

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

PERFORMANCE RENTABILIDADE ACUMULADA

Retorno anualizado do fundo

Retorno anualizado do CDI

Desvio padrão anualizado *

Índice de sharpe *

Número de meses positivos 45

Número de meses negativos 15

Número de meses acima do CDI 42

Número de meses abaixo do CDI 18

Maior rentabilidade mensal

Menor rentabilidade mensal

Value at Risk 1 dia (95% conf.) **

Patrimônio líquido

Patrimônio médio em 12 meses

DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DE RETORNOS VOLATILIDADE ANUALIZADA

Público-alvo Investidores profissionais Taxa de administração *** 2% a.a. Hedge Alternative Investments FIC FIM CP

Gestor Hedge Investments Taxa de performance 20% sobre o CDI Dados bancários CNPJ: 06.867.811/0001-70

Administrador Intrag DTVM Ltda. Cota Fechamento Itaú | ag. 8541 | c/c 0034777-2

Custodiante Itaú Unibanco S.A. Cota de aplicação D+0 Aplicação mínima R$ 500.000

Auditor PricewaterhouseCoopers Cotização resgate D+30 Saldo mínimo R$ 500.000

Class. Anbima Multimercado Multiestratégia Liquidação resgate D+31 Movimentação mínima R$ 100.000

Class. de risco Arrojado Horário movimentação Até as 18h00 Tributação Longo prazo

RENTABILIDADE

Jan Fev Mar Abr Jun Jul Set Out Dez Ano CDI Acum Fdo. Acum CDI

2015 2,52 4,28 3,27 0,24 8,38 5,83 8,38 5,83

2016 -5,81 6,06 3,35 3,00 -0,04 4,58 1,54 2,86 -0,19 17,42 14,00 27,26 20,64

2017 4,57 5,26 -0,01 1,84 -0,17 0,05 4,79 4,89 1,45 28,16 9,95 63,10 32,65

2018 1,89 0,59 0,79 0,53 -4,90 2,53 -0,08 5,38 3,17 9,29 6,42 78,26 41,17

2019 4,86 1,97 0,90 1,58 2,20 1,76 2,04 4,90 6,68 37,02 5,97 144,24 49,59

2020 -1,52 -3,75 -20,28 3,29 7,50 -11,55 1,76 116,04 52,23

-0,18 3,68

1,30 1,29 2,60

5,42

13,00%

O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade superior ao CDI, mediante a aplicação de seus recursos em ativos financeiros nos 

mercados de renda fixa, moedas, commodities, crédito, renda variável e imobiliário, no Brasil e no exterior.

A estratégia busca gerar retornos em diversos mercados, privilegiando investimentos com exposição a ativos reais, ligados ao agronegócio e ao setor imobiliário. 

O fundo admite alavancagem, e pode aplicar até 40% de seu patrimônio líquido em ativos financeiros no exterior.

O fundo teve início em 11/10/2004 e passou por mudança de gestão em 29/07/2015. A rentabilidade se refere ao período após a mudança.

17,04%

8,96%

-2,08

0,62

* Calculado desde a mudança de gestão até 30/06/2020.         ** VaR de fechamento do mês.

498.220.008R$         

Mai

Calculado desde a mudança de gestão até 30/06/2020.

487.734.739R$         

-1,96%

-20,28%

7,50%

*** Inclui taxa de custódia

Retornos líquidos, livres de taxa de administração e performance. A rentabilidade não é líquida de impostos

Calculado desde a mudança de gestão até 30/06/2020.

1,29

4,06

Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do fundo garantidor de crédito (FGC); ao investidor 

é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento do fundo de investimento antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark 

oficial), tal indicador é meramente utilizado como referência econômica. Para obter informações sobre o uso de derivativos, conversão de cotas, objetivo e público alvo, consulte o prospecto e o regulamento do fundo. Verifique a data de início das atividades deste fundo. 

Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são 

adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar 

recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Verifique-se este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos 

de renda variável de poucos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Verifique se 

a liquidação financeira e conversão dos pedidos  de resgate deste fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido. A partir de 02/05/2008, todos os fundos de investimento que utilizam ativos de renda variável 

em suas carteiras deixam de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passam a fazê-lo com base na cotação de fechamento destes ativos. Desta forma comparações de rentabilidade destes 

fundos com índices de ações devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média destes índices e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. Ouvidoria Hedge Investments: 

(11) 3124-4107 | www.hedgeinvest.com.br. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão: www.cvm.gov.br. 
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