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12/03/2021MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular 
desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento 
ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo 
Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento 
de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para 
cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de 
um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.
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Risco x Retorno
(12 meses) Cota PL (R$ mil)

PL Médio 
(R$ mil) Volatilidade

Perda 
Máxima VaR Beta

Tracking 
Error

Retorno 
Máximo

Retorno 
Mínimo

Vezes 
Acima do 

Benchmark

Fundo 1,1536709 80.361,49 - - - - - - - - -

CDI - - - 0,04% - 0,02% 1,00 0,00% 0,28% 0,13% 0

Retorno (%) Início Ano 12 
meses

24 
meses

36 
meses

fev/21 jan/21 dez/20 nov/20 out/20 set/20 ago/20 jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20

Fundo 15,37 8,19 - - - 1,94 12,33 2,40 6,63 - - - - - - - -

% do CDI 2.009,45 2.279,95 - - - 1.442,91 8.250,91 1.457,51 4.431,86 - - - - - - - -

CDI 0,76 0,36 2,32 7,99 14,90 0,13 0,15 0,16 0,15 0,16 0,16 0,16 0,19 0,21 0,24 0,28 0,34

IGP-M 12,19 5,66 29,04 37,84 48,64 2,53 2,58 0,96 3,28 3,23 4,34 2,74 2,23 1,56 0,28 0,80 1,24

INPC 4,19 1,22 6,28 10,25 14,85 0,82 0,27 1,46 0,95 0,89 0,87 0,36 0,44 0,30 -0,25 -0,23 0,18

IPCA 4,08 1,29 5,35 9,34 13,83 0,86 0,25 1,35 0,89 0,86 0,64 0,24 0,36 0,26 -0,38 -0,31 0,07

IRF-M 1+ -1,15 -3,94 2,20 16,11 29,16 -2,01 -1,39 3,05 0,46 -0,61 -0,91 -1,13 1,47 1,04 1,92 1,50 -0,47

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 1.000.000,00

Aplicação Adicional: R$ 1.000,00

Saldo Mínimo: R$ 1.000,00

Resgate Mínimo: R$ 1.000,00

Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du

Conversão da Cota para Resgate: D+1 du

Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du

Características

CNPJ: 38.012.975/0001-02

Gestão: Mongeral Aegon Investimentos

Administrador: BEM DTVM

Taxa de Administração: 0,30%

Taxa de Administração (Máxima): 0,30%

Classificação Anbima: Multimercados Investimento no Exterior

Código de Referência: 555576

Início do Fundo: 14/10/2020

Gráficos

Retorno Mensal - 15/10/2020 a 12/03/2021 (mensal)

   Fundo  CDI  
MSCI 
World     

Retorno Acumulado - 15/10/2020 a 12/03/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 15/10/2020 a 12/03/2021 (diária) Risco x Retorno - 15/10/2020 a 12/03/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 15/10/2020 a 12/03/2021 (diária) Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 15/10/2020 a 12/03/2021 (mensal)

fev/2021



12/03/2021

MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular 
desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento 
ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo 
Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento 
de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para 
cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de 
um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Página  de 2 2

Tipo de Aplicação fev/21 jan/21 dez/20 nov/20 out/20 set/20 ago/20 jul/20

Investimento no Exterior 95,08% 94,85% 95,57% 97,85% 98,33% - - -

Títulos Públicos 4,49% 4,85% 3,78% 1,61% 1,31% - - -

Disponibilidades 0,46% 0,34% 0,68% 0,57% 0,46% - - -

Valores a receber 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% - - -

Valores a pagar -0,03% -0,04% -0,03% -0,03% -0,10% - - -

Patrimônio Líquido (R$ mil) 28.610,04 18.346,05 14.718,52 9.891,18 7.292,33 - - -

Data da Divulgação 04/03/2021 03/02/2021 07/01/2021 04/12/2020 06/11/2020 - - -

fev/2021Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) fev/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) fev/2021

 Investimento no Exterior - AEGON SUST EQTY B A  95,08 %

 LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)  2,54 %

 LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)  1,95 %

 Outras Disponibilidades  0,46 %

 Outros Valores a pagar  -0,03 %

 Outros Valores a receber  0,00 %



12/03/2021CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular 
desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento 
ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo 
Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento 
de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para 
cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de 
um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.
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Risco x Retorno
(12 meses) Cota PL (R$ mil)

PL Médio 
(R$ mil) Volatilidade

Perda 
Máxima VaR Beta

Tracking 
Error

Retorno 
Máximo

Retorno 
Mínimo

Vezes 
Acima do 

Benchmark

Fundo 2,402115 10.597.078,81 9.175.998,08 4,22% -3,88% 2,00% 1,48 4,22% 1,91% -0,53% 7

CDI - - - 0,04% - 0,02% 1,00 0,00% 0,28% 0,13% 0

Retorno (%) Início Ano 12 
meses

24 
meses

36 
meses

fev/21 jan/21 dez/20 nov/20 out/20 set/20 ago/20 jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20

Fundo 140,21 0,21 6,90 17,69 29,05 -0,53 0,13 1,65 1,22 0,15 0,04 0,79 0,83 1,18 1,91 0,43 -1,45

% do CDI 136,52 57,47 297,03 221,38 194,88 -390,86 89,38 1.004,95 814,70 97,33 23,40 495,04 426,66 553,52 808,04 149,45 -429,62

CDI 102,70 0,36 2,32 7,99 14,90 0,13 0,15 0,16 0,15 0,16 0,16 0,16 0,19 0,21 0,24 0,28 0,34

IGP-M 98,11 5,66 29,04 37,84 48,64 2,53 2,58 0,96 3,28 3,23 4,34 2,74 2,23 1,56 0,28 0,80 1,24

INPC 61,05 1,22 6,28 10,25 14,85 0,82 0,27 1,46 0,95 0,89 0,87 0,36 0,44 0,30 -0,25 -0,23 0,18

IPCA 60,68 1,29 5,35 9,34 13,83 0,86 0,25 1,35 0,89 0,86 0,64 0,24 0,36 0,26 -0,38 -0,31 0,07

IRF-M 1+ 146,07 -3,94 2,20 16,11 29,16 -2,01 -1,39 3,05 0,46 -0,61 -0,91 -1,13 1,47 1,04 1,92 1,50 -0,47

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 1.000,00

Aplicação Adicional: R$ 0,00

Saldo Mínimo: R$ 0,00

Resgate Mínimo: R$ 0,00

Conversão da Cota para Aplicação: D+0

Conversão da Cota para Resgate: D+0

Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

Características

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Gestão: Caixa Econômica Federal

Administrador: Caixa Econômica Federal

Taxa de Administração: 0,20%

Taxa de Administração (Máxima): Não possui

Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados

Código de Referência: 310638

Início do Fundo: 16/08/2012

Gráficos

Retorno Mensal - 17/08/2012 a 12/03/2021 (mensal)

   Fundo  IPCA  CDI     

Retorno Acumulado - 17/08/2012 a 12/03/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 17/08/2012 a 12/03/2021 (diária) Risco x Retorno - 17/08/2012 a 12/03/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 17/08/2012 a 12/03/2021 (diária) Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 17/08/2012 a 12/03/2021 (mensal)

fev/2021



12/03/2021

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular 
desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento 
ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo 
Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento 
de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para 
cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de 
um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Página  de 2 2

Tipo de Aplicação fev/21 jan/21 dez/20 nov/20 out/20 set/20 ago/20 jul/20

Títulos Públicos 95,68% 94,70% 95,55% 94,79% 94,39% 95,25% 94,86% 94,35%

Operações Compromissadas 4,33% 5,30% 4,45% 5,22% 5,62% 4,74% 5,14% 5,66%

Valores a receber 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00%

Disponibilidades 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Mercado Futuro - Posições compradas -0,01% 0,00% 0,00% -0,00% -0,01% 0,01% 0,00% -0,00%

Valores a pagar -0,01% -0,00% -0,00% -0,00% -0,01% -0,00% -0,00% -0,01%

Patrimônio Líquido (R$ mil) 10.914.192,60 10.852.113,12 10.655.087,06 10.336.804,14 9.550.097,04 9.208.011,98 8.901.363,72 7.954.779,00

Data da Divulgação 04/03/2021 03/02/2021 06/01/2021 02/12/2020 05/11/2020 05/10/2020 04/09/2020 04/08/2020

fev/2021Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) fev/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) fev/2021

 NTN-B - Venc.: 15/05/2023  88,77 %

 NTN-B - Venc.: 15/08/2022  6,64 %

 Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021  4,32 %

 LFT - Venc.: 01/03/2022  0,27 %

 Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023  0,01 %

 LFT - Venc.: 01/09/2025  0,01 %

 Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22  -0,01 %

 Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem  -0,01 %

 Valores a pagar / Taxa de Administração  0,00 %

 Valores a pagar / Taxa de Custódia  0,00 %

 Valores a pagar / Taxa Cetip  0,00 %

 Valores a pagar / Taxa Selic  0,00 %

 Valores a pagar / Taxa de Auditoria  0,00 %

 Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM  0,00 %

 Outras Disponibilidades  0,00 %

 Outros Valores a receber  0,00 %

 Valores a pagar / Taxa de Permanência  0,00 %



2. Diversificação Regional: Com a possibilidade de investir em empresas americanas, podemos constatar 
a diversificação regional.

5. Custo da Operação: Devido a complexidade da estrutura operacional, é necessário 
um grupo de intermedíarios para executar as ordens de aplicação e resgate. Sendo 
assim, haverá um alto volume de taxas pagas aos intermediários e o custo da 
operação será elevado.

3. Descorrelação do Cenário Doméstico: O fato de ser um investimento em outro país blinda os ativos 
dos riscos e variações do cenário doméstico.

6. Limitação da Diversificação: Os BDRs disponiveis para investimento são atrelados a 
ativos da bolsa americana, por isso não é possível investir em ações ofertadas nos 
demais mercados globais. Além disso, os BDRs muitas vezes concentram a operação 
em setores especificos e em ações com níveis mais altos de capitalização, podendo 
deixar passar boas oportunidades em outros setores com menor capitalização.

Estratégia ESG Offshore MAG Investimentos X Estratégias Fundos BDR

BDR

Basicamente, BDR é um ativo de empresas no exterior que pode ser adquirido por investidores brasileiros na bolsa brasileira. Isso ocorre através de uma operação de lastro desses ativos no 
Brasil com as respectivas ações no exterior. Vale ressaltar que nesse tipo de operação não é feita a compra da ação propriamente dita, mas sim o investimento em uma estrutura que irá 

estabelecer uma posição em cotas da ação no exterior. Além disso, os BDRs negociam ações apenas da bolsa americana.

Aspectos Relevantes

1. Possibilidade de Investimento em Ativos na Bolsa Americana através da Bolsa Brasileira: Os BDRs 
são projetados para possibilitar o investimento em cotas de ações na Bolsa Americana.

4. Baixa Liquidez: Como trata-se de cotas de investimento e não precisamente da 
ação no exterior, o volume de negociações é mais baixo do que o de ações 
propriamente ditas.



Aspectos Relevantes

1. Possibilidade de Investimento em diversas ações nos mercados globais: O investimento em um 
fundo offshore possibilita o investimentos em diversas ações

4. Diversificação Setorial: O fundo tem em sua carteira uma alta diversificação dos 
setores produtivos, observamos na composição das carteira uma distribuição que 
vai desde o setor financeiro até o investimento em empresas do setor de 
desenvolvimento tecnologico.

2. Descorrelação do Mercado Domestico: O fato de ser um investimento em outro país blinda os ativos 
dos riscos e variações do cenário doméstico.

5. Diversificação de níveis de capitalização: A carteira do fundo explora 
oportunidades de investimento em diversos níveis de capitalização, desde Small 
Caps até Mega Caps.

3. Diversificação Regional: Com a possibilidade de investir em empresas de todos os mercados globais 
(Mercados Emergentes, Europa, Ámerica do Norte e Ásia) podemos constatar a diversificação regional.

6. ESG: A estratégia da Aegon Asset Management na gestão do fundo Aegon GSE é 
de oferecer um "portfólio de alta convicção" que utiliza a análise de 
sustentabilidade como uma parte central do processo de pesquisa fundamentalista.

Aegon Global Sustainable Equity Fund (Fundo de Investimento no Exterior)

Neste caso, o investimento será realizado diretamente no mercado de ações do exterior através da compra de cotas do fundo de ações offshore feita pelo feeder fund local. O fundo Aegon GSE 
investe diretamente nas bolsas internacionais e não em uma estrutura de lastro aos ativos no exterior como acontece nos BDRs, ou seja, a carteira do fundo é composta por ações de emissores 

internacionais. Além disso, o fundo possui uma estratégia baseada na metodologia ESG que possibilita a confeccção de uma carteira com uma verdadeira seleção das ações com mais promissoras 
que estão disponiveis nos mercados globais. 



7. Modelo de Análise Fundamentalista e Metologia ESG: Referente a análise fundamentalista e a aplicabilidade da metodologia ESG na construção do portfólio, a Aegon AM desenvolveu um 
processo analítico constituído por uma série de etapas com critérios técnicos e de sustentabilidade para que seja feita a seleção das ações, veja:  

Etapa 1 – Análise de um universo de 40 mil ações que serão submetidas a 3 filtros, são eles: Capitalização de Mercado, Volume Mínimo Diário de Negociação e País de Origem dos Emissores. 
Serão excluídos os ativos que não possuam free float acima de $500M, volume mínimo diário médio de $5M por dia e são verificados os países de origem dos emissores, que devem envolver 
apenas os países representados no MSCI ACWI. 
Etapa 2 – Após a aplicação desses filtros, o número de ações cai para 4 mil e a Análise de Sustentabilidade excluí cerca de 15% desse universo, considerando nessa exclusão produtos que não 
atendem aos critérios de sustentabilidade (tabaco, armas, energia nuclear, jogos, maus tratos aos animais, entretenimento adulto, modificação genética, óleo e carvão). 
Etapa 3 – Um sistema desenvolvido pela Aegon Asset Management classifica o universo de ações por quintis, onde o 1º quintil melhor e o 5º pior, baseado em solidez financeira, fluxo de caixa e 
fatores técnicos, quando o total de ações "selecionáveis" passa a ser de 900. 
Etapa 4 – Esta etapa envolve um processo de pesquisa e debates profundos a para nova verificação de relacionados à sustentabilidade e geração de alfa, para se chegar um total aproximado de 
100 ações. 
Etapa 5 – As equipes de pesquisa ESG e os gestores realizam novos estudos e debates que incluem processos de due diligence para classificar as ações em "Líderes", "Em desenvolvimento" e 
"Retardatárias", principalmente sob a ótica do atendimento aos parâmetros de sustentabilidade internamente estabelecidos. Então, apenas as companhias designadas como "Líderes" ou "Em 
desenvolvimento" são consideradas para inclusão no chamado "Portfólio de Alta Convicção", tendo como resultado uma carteira composta entre 35 e 45 ações.



29/01/2021 30/10/2020 31/07/2020 31/01/2020 31/01/2019 31/01/2018 31/12/2020 21/04/2016

Nome Jan/21 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses no ano Desde o início*

Aegon Global Sustainable Equity Fund 12,46% 24,42% 50,46% 112,33% 248,79% 252,90% 12,46% 342,95%

Caixa Institucional FIA BDR Nível I 5,78% 5,38% 22,99% 53,30% 117,72% 138,68% 5,78% 192,77%

Western Asset FIA BDR Nível I 3,38% 2,57% 20,18% 58,71% 128,65% 150,21% 3,38% 203,47%

CDI 0,16% 0,47% 0,95% 2,54% 8,48% 15,40% 0,16% 39,81%

Ibovespa -3,32% 19,14% 9,58% -0,40% 18,63% 36,20% -3,32% 114,56%

MSCI ACWI (BRL) 4,98% 9,26% 23,06% 46,40% 94,70% 105,34% 4,98% 142,42%

S&P 500 (BRL) 4,87% 6,30% 20,87% 45,66% 104,20% 127,60% 4,87% 172,49%

Fonte: MAG Investimentos / Quantum Axis

AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL TÉCNICO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES.

Comparativo MAG Investimentos X Fundos BDR

Disclaimer
*Desde o início do fundo Aegon Global Sustainable Equity Fund

** A rentabilidade simulada do fundo é calculada através conversão USDBRL considerando o fechamento do fundo no período.
*** As datas utilizadas para cálculo respeitam o calendário de 30X30 (Fechamento), ou seja, contemplam como data base para as janelas de referência o último dia útil do mês 


