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COMENTÁRIO DO GESTOR 
 

Maio foi até agora o mês mais positivo do ano, pois tivemos em seu curso a confirmação do cenário otimista que se 

delineava ao final do mês de abril. 

Quando olhamos os indicadores principais do mês de maio, destacam-se o comportamento do mercado de ações, 

expresso pelo Ibovespa que teve valorização de 6,16% e também a nova recuperação do real em relação ao dólar que 

chegou a 3,81%. O comportamento do mercado futuro de juros teve uma forte variação com o indicador mais próximo, 

o DI Jan/22, alcançando 5,06%, o que representa uma desvalorização de 8,82% no mês e reflete um juro de 6,88% 

para o encerramento de 2021 e o DI Jan/23 tendo uma desvalorização um pouco menor, de 8,09% e fechando o mês 

a 6,68%, o que indica os juros de 8,47% ao fim de 2022. Já o IFIX apresentou desvalorização de 1,56%, refletindo 

justamente as preocupações recentes com o aumento da inflação e com seu eventual impacto na elevação da Selic 

pelo Copom para controlar os preços. 

Os números da COVID-19 continuam preocupando e algumas regiões ainda se mostram bastante vulneráveis 

demandando eventuais lockdowns para tentar frear a superlotação de hospitais e principalmente diminuir as filas para 

internação em UTIs. Embora o quadro ainda seja extremamente preocupante, o calendário de vacinações que vem 

sendo atualizado pelo Governo indica que chegaremos em outubro com pelo menos 70% da população adulta vacinada 

e, com isso, provavelmente poderemos liberar a circulação das pessoas e retirar as restrições para o funcionamento 

do comércio e dos serviços.  

No campo político avançam as discussões em torno da reforma administrativa, que após oito meses de sua chegada 

ao Congresso, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara (CCJ). Após essa aprovação, teremos 

ainda um longo caminho a percorrer com o texto indo para uma comissão especial, ainda a ser criada, que terá 

quarenta sessões para sua análise e depois ser submetida à aprovação em dois turnos por Câmara e Senado. Também 

avançaram as discussões para a reforma tributária.  

Acreditamos que essa evolução será positiva, como já destacamos em cartas anteriores. Muito provavelmente teremos 

progressos na direção correta, mas é de se esperar que os resultados sejam mais limitados do que aqueles inicialmente 

projetados. A privatização da Eletrobrás caminhou e, embora tenhamos muitos dos chamados “jabutis” no texto final, 

como a inclusão de termoelétricas em locais onde não há reservas de gás ou gasodutos e a contratação obrigatória 

de pequenas centrais hidrelétricas (PCH) nos leilões, além da renovação de contratos de energia velha a preços 

superiores ao de usinas novas, essas medidas aumentarão o custo final da energia para os consumidores. Existe 

alguma possibilidade de modificação pelo Senado, com evolução na direção correta. 

Por fim, tivemos o funcionamento da CPI da Covid, que trouxe alguma luz sobre a natureza de certas decisões do 

governo em relação ao enfrentamento da pandemia, mas está sendo um agente desestabilizador do cenário econômico 

ou político.  

Rentabilidade Maio 2021 12 meses Acumulado

Hedge Alternative Investments 1,96% 2,83% 18,38% 137,90%

CDI 0,27% 0,96% 2,18% 55,21%

% CDI 731% 294% 844% 250%
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Sem dúvida alguma o evento principal para a guinada no comportamento dos mercados a partir da segunda quinzena 

de maio foi o anúncio do PIB do primeiro trimestre de 2021 que surpreendeu os analistas econômicos ao subir 1,20% 

ante o último trimestre de 2020, segundo o IBGE, quando o consenso de mercado era de uma alta de 0,70%. Cabe 

lembrar que no começo de abril esses mesmos analistas de mercado chegaram a estimar até uma pequena contração 

do PIB do primeiro trimestre de 2021 em relação ao PIB do último trimestre de 2020 devido ao recrudescimento da 

pandemia, com consequente anúncio de lockdowns do meio para o fim do trimestre e também devido ao fim do auxílio 

emergencial. A verdade é que a piora dos indicadores não se verificou, seja porque a população tem aderido de 

maneira menos intensa aos lockdowns ou ainda pelo simples carrego estatístico, o impulso deixado de um ano para o 

outro. Com isso assistimos a um movimento de revisão das estimativas de crescimento do PIB para 2021, com alguns 

analistas econômicos já apontando a possibilidade de um crescimento de até 5,50% do PIB para esse ano. Esse 

cenário mais positivo criou uma dinâmica muito mais favorável para os grandes números de nossa Economia. A 

questão fiscal, nosso maior problema, ganha uma folga tanto pelo aumento do teto de gastos devido à inflação como 

também pelos números mais positivos de arrecadação de impostos que um crescimento econômico maior proporciona. 

 

Nesse cenário nossa expectativa segue positiva, temos uma perspectiva de melhora maior na atividade das empresas 

que vai se refletir nos seus resultados e contribuir na atração de capitais estrangeiros para a B3, temos uma folga fiscal 

inesperada que deve permitir a extensão  por mais dois ou três meses do auxilio emergencial, continuamos a surfar a 

melhora da nossa balança comercial devido ao alto preço de nossos produtos de exportação e ao bom volume de 

nossas safras agrícolas e uma pauta de reformas que vai se encaminhando devagar, mas com um ritmo positivo.  Os 

desafios são a recuperação do emprego e a inflação alta que estamos vivendo, que deve seguir alta até agosto devido 

ao carrego estatístico de 2020; o fato de experimentarmos a recente valorização do real ante o dólar, zerando as 

perdas em 2021, por exemplo, nos dá confiança de que assistiremos à queda dos principais índices inflacionários a 

partir de setembro, com uma intensidade ainda maior no último trimestre de 2021. 

 

Mais uma vez agradecemos a confiança em nós depositada. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Hedge Investments       
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ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE E DESTAQUES DO MÊS 
 
 

 

 

 
 
 
Renda Variável 

 

 
 
Fundos Imobiliários 

A carteira teve valorização de 6,83% no mês, ante 

6,16% do Ibovespa, no ano acumula 13,9%. Destaque 

positivo para as alocações nos setores de Petróleo e 

Gás, Financeiro, Imobiliário e Energia. 

 

A carteira teve desvalorização de -0,09% vs.          -1,6% 

do IFIX. Destaque positivo para posições em fundos de 

fundo e negativo para logístico-industrial. 

   

 
Commodities 

 

 
Moedas 

O book apresentou resultado positivo, com ganhos em 

Café. 

 

O book de moedas apresentou resultado positivo no 

mês com operações de giro em dólar. 
   

 
Renda Fixa 

 

 
Operações Estruturadas 

Resultado positivo, com ganhos nas posições em IPCA+ 

e prefixadas. Perdas moderadas na posição de hedge 

em Juros Brasil. 

 

A estratégia teve resultado positivo, com rentabilidade 

dentro do esperado. No mês a carteira teve 

rentabilidade anualizada de CDI + 5%. 

 

Resultado real - ex CDI Maio Acumulado

Classe de ativo 2021 2021

CDI 0,27% 0,96%

Renda Variável 1,76% 3,40%

Commodities 0,34% 0,87%

Operações Estruturadas 0,01% 0,19%

Moedas -0,01% 0,13%

Renda Fixa -0,01% -0,16%

Fundos Imobiliários -0,19% -1,54%

Taxas e Custos -0,21% -1,02%

Resultado do Fundo 1,96% 2,83%



HEDGE ALTERNATIVE INVESTMENTS FIC FIM CP

Maio de 2021

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 51

Número de meses negativos 20

Número de meses acima do CDI 48

Número de meses abaixo do CDI 23

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 *** 1,5% a.a. Hedge Alternative Investments FIC FIM CP

Gestor Hedge Investments Taxa de performance 25% 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 3,76 -3,74 -2,31 3,36 -5,28 2,77 131,36 53,73

2021 -0,71 -0,64 0,52 1,70 2,83 0,96 137,90 55,211,96

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

Calculado desde a mudança de gestão até 31/05/2021.

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. 

2,69

1,34

Nov

0,00

-2,59

-2,17

-4,00

Ago

-2,08

0,66

* Calculado desde a mudança de gestão até 31/05/2021.         ** VaR de fechamento do mês.

556.534.710R$         

Mai

Calculado desde a mudança de gestão até 31/05/2021.

504.561.444R$         

-1,44%

-20,28%

7,72%

*** Inclui taxa de custódia

12,41%

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.

16,09%

7,86%

7,72-1,41

-0,18 3,68

1,30 1,29 2,60

5,42
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