
 

 

 

 

 

 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
 
 

ATA Nº 01/2023 Data: 11 e 16/01/2023 Horário: 10h 

Local: Microsoft Teams. 

Membros Presentes: 

• José Albérico Silva Rodrigues – Diretor-presidente do Caboprev 

• Ângelo da Silva Gambôa – Gerente administrativo financeiro do Caboprev 

• Ivanildo Germano Gomes Júnior - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos (SMAJ) 

• Rafael Carvalheira Pinto - Técnico Legislativo lotado – Câmara Municipal do Cabo de Santo 

Agostinho. 

Membros Ausentes: 

• Edson Souza Cavalcanti Wanderley - Central de Transporte Inter-Hospitalar (Secretaria 

Municipal de Saúde - SMS) 

Convidados Presentes: 

• José Marcos Alves de Barros – Consultor de investimentos da NUI CONSULTORIA 

• Lais Muniz – Setor de Investimentos do Caboprev 

• Amanda Regina Silva – Estagiária do setor de Investimentos do Caboprev 

Presidente do Comitê: Ivanildo Germano Gomes Júnior 

Designação dos Membros: 

• DECRETO Nº 2.012 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021. 

Havendo o número legal de participantes para dar início à reunião, o senhor Albérico Rodrigues 

declarou abertos os trabalhos, agradecendo a presença dos participantes ao encontro. De início, os 

membros do comitê analisaram a performance dos fundos presentes na carteira de investimentos do 

Caboprev. Na ocasião, Ângelo Gambôa explicou que o fundo SULAMÉRICA (renda variável) obteve 

um desempenho negativo nos últimos meses, sugerindo assim, o resgate desse fundo para o 

investimento no  CONSTÂNCIA ou em títulos públicos, produtos que estão em bom momento no 

cenário atual. O integrante do comitê também informou sobre o valor de R$ 9.400.000,00 (nove 

milhões e quatrocentos mil reais) presente na disponibilidade do Caboprev  para investimentos. Em 

seguida, os membros do Comitê retomaram o assunto levantado na reunião anterior, ocorrida no dia 

15 de dezembro, com relação à retirada (ou não) dos  fundos que estão investidos no exterior, 

considerando o cenário de instabilidade econômica  internacional. Sobre o tema, o membro do 

Comitê e gestor do Caboprev, Albérico Rodrigues, opinou a favor do resgate dos valores desses fundos 

para aplicação em títulos públicos, seguindo a orientação da consultoria, no qual destaca os títulos 

garantem uma redução significativa do nível de volatilidade da carteira de investimentos. Em 

contrapartida, os fundos que investem no exterior ainda seguem sendo afetados pelas incertezas do 

mercado internacional.  
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Outro ponto de debate do Comitê de Investimentos foi referente ao desempenho dos fundos de 

renda variável e de investimento no exterior, ficando decidido pela maioria absoluta, a permanência 

dos fundos que investem no exterior, seguindo a lógica de manter a ideia de estratégia de longo 

prazo. Na sessão, a maioria dos integrantes acreditavam que o mercado internacional teria maiores 

chances de recuperação econômica em relação à situação do mercado atual brasileiro. Em 

contrapartida, Albérico Rodrigues reforçou novamente a instabilidade econômica internacional, 

sugerindo o resgate dos fundos que investem no exterior para serem aplicados no fundo Constância 

(renda variável), além da movimentação dinheiro novo (disponibilidade) para títulos públicos. Dadas 

as considerações, os integrantes do comitê sentiram a necessidade de solicitar o esclarecimento do 

consultor de  investimentos da NUI Consultoria com relação a alguns pontos que seriam essenciais 

para a deliberação dos investimentos na reunião posterior.  

Conforme solicitado pelos integrantes do Comitê, no dia 16 de janeiro, o Comitê de Investimentos 

realizou, novamente de forma virtual, a reunião com o consultor José Marcos, da NUI 

CONSULTORIA. Na ocasião, o consultor explicou que a tendência para o mercado exterior é 

continuar obtendo retorno negativo. Inclusive, o consultor apontou a importância do comitê verificar 

em que período  houve a aplicação dos valores em fundos no exterior para constatar se ocorreu alguma 

perda. Ainda  de acordo com José Marcos, o cenário brasileiro possui maiores chances de recuperação 

diante da  crise econômica. Levando em consideração esse cenário, José Marcos sugeriu os resgates 

dos fundos  BB Ações + Sulamérica + Small Caps (variável) para aplicação no Constância, também 

de renda variável. Além dos resgates do BTG Pactual (fixa) + Bolsa Americana (multimercado) 

e a utilização do dinheiro novo para compra de Títulos Públicos. José Marcos reforçou que a aplicação 

em títulos públicos (marcados na curva) e letras financeiras é ação mais segura para garantir a 

rentabilidade na carteira do Caboprev. O consultor também acrescentou que as taxas de juros para 

aplicação em títulos públicos estão favoráveis e é a estratégia mais viável para investimentos no 

âmbito dos Regimes Próprios de Previdência - RPPS. 

 

Depois da apresentação de José Marcos, os membros do Comitê solicitaram ao consultor um 

relatório de apresentação das estratégias apontadas em reunião, contendo a análise dos fundos de 

renda variável e também dos títulos financeiros (documento anexo a esta Ata). Após a apresentação 

da consultoria, os participantes do Comitê de Investimentos decidiram pelo resgate total do Fundo 

Multimercado Caixa Bolsa Americana. Essa deliberação foi realizada pela votação positiva da 

maioria absoluta dos membros, com voto em sentido contrário de Rafael Carvalheira, pela 

permanência no referido fundo diante da incerteza do mercado interno em razão do elevado risco 

fiscal existente que se apresenta atualmente ainda sem perspectiva de controle no curto e média 

prazo, além da necessidade de diversificação da carteira do Caboprev com os investimentos no 

exterior visando o longo prazo. Ao final da sessão, ficou acordado que assim que o setor de 

investimentos enviasse os documentos das movimentações,  seria feita uma análise dos fundos do 

exterior para verificar se houve perda, para assim, poder dar andamento a próxima deliberação. Após 

o recebimento da análise, o Comitê de investimentos realizou uma nova votação para decisão dos 

resgates dos fundos BDR (Caixa) e MAG.  
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No momento, a decisão foi aprovada pela maioria absoluta, com voto contrário apenas do integrante 

Rafael Carvalheira, que opinou, novamente pela não movimentação dos fundos, diante da incerteza 

do mercado interno em razão do elevado risco fiscal existente que se apresenta atualmente ainda sem 

perspectiva de controle no curto e média prazo, além da necessidade de diversificação da carteira do 

Caboprev com os investimentos no exterior visando o longo prazo. Ainda durante a votação o 

membro do Comitê, Ângelo Gambôa, justificou o seu voto ressaltando a provável recessão americana 

que irá “puxar para baixo” os investimentos externos, além da falta de rentabilidade nos fundos dessa 

origem, em troca do bom momento em Títulos Públicos, que já estão obtendo um bom desempenho 

há algum tempo. Após todas as análises e discussões técnicas pelo Comitê de Investimento sobre as 

propostas apresentadas, foram aprovados por unanimidade as seguintes operações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deliberações 

 

Aplicar os seguintes valores nos fundos de investimentos: 

 

a) Resgate total do fundo BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES 

CNPJ:06.988.623/0001-09; Resgate de R$ 10.518.000,00 (Dez milhões 

quinhentos e dezoito mil reais) do SULAMÉRICA SELECTION FIC DE FIA 

CNPJ: 34.525.068/0001-06; Resgate de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) 

do BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI CNPJ: 07.882.792/0001-14. 

Sendo a soma dos resgates a ser aplicada no CONSTÂNCIA FUNDAMENTO 

FI AÇÕES CNPJ: 11.182.064/0001- 77. 

 

b) Resgate dos fundos: CAIXA BOLSA AMERICANA 

MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 30.036.235/0001-02 e BTG 

PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC DE FI DE RF CP 

LP CNPJ: 14.171.644/0001-57 somado ao valor de R$ 9.400.000,00 (nove 

milhões e quatrocentos mil reais) presente na disponibilidade para novo para 

compra de títulos públicos NTN-B com prazo em 2040 ou 2045. A decisão foi 

tomada como a mais oportuna diante dos títulos estarem com taxas bastante 

atrativas. 
 

c) Resgaste total dos fundos do exterior CAIXA INSTITUCIONAL FI 

AÇÕES BDR NÍVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68 e MAG GLOBAL 

SUSTAINABLE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CNPJ: 

38.001.966/0001-16, sendo a soma a ser aplicada em títulos com prazo em 
2040 ou 2045. 

Responsável pela elaboração da ata: Thatiany Lucena 
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Ao COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO CABOPREV para a 
reunião a ser realizada em 16/01/2023 

 
Conforme pedido de solicitação e análise de credenciamentos e 
da carteira de investimentos do CABOPREV, informamos 
conforme a seguir: 
 

a) Credenciamentos: foram todos analisados e encaminhados 
ao comitê de investimentos para a validação ou não dos 
credenciamentos solicitados; 

b) Com relação a carteira de investimentos, segue nossa 
sugestão e ponderações ficando a deliberação a critério do 
comitê de investimentos do CABOPREV. 

 
Investimentos no Exterior 

 
O cenário exterior em 2023 está muito correlacionado a postura 
que os Estados Unidos irão ter em relação ao seu ciclo de juros. 
O Federal Reserve (Banco Central Americano) tem se mostrado 
favorável a aumentos graduais e controlados, mostrando que o 
provável caminho a ser seguido pela Política Monetária do país 
é de um contracionismo maior, reagindo aos dados 
inflacionários do país. Os primeiros Indicadores econômicos 
divulgados em 2023 sugerem um alívio na inflação e por 
consequência o mercado começa a precificar uma postura 
menos agressiva do FED com relação ao tamanho do próximo 
aumento de juros. De toda forma, mesmo com aumentos mais 
graduais o FED faz questão de dizer que os EUA precisaram 
conviver com uma taxa de juros mais elevada ainda por um 
longo período. A manutenção dos juros elevados provoca 
redução da atividade, risco de recessão e afasta os investidores 
de ativos de risco. 

 
Os ativos de risco globais tiveram desempenho muito ruim em 
2022. A Guerra da Ucrânia, a política de covid da China, a 
escalada da inflação que obrigou os bancos centrais das 
principais economias do mundo a iniciarem um aperto 
monetário e o elevado risco de recessão nos EUA são os 
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principais responsáveis pelo mau desempenho dos ativos de 
renda variável no mundo.  

 
O ano de 2023 carrega muitas das incertezas do ano anterior, não 
se sabe quando os EUA irão iniciar a trajetória de redução dos juros 
nem qual o tamanho e a duração da recessão que se desenha num 
futuro próximo, até quando a Guerra da Ucrânia e a política de 
Covid da China vai continuar impactando os mercados Globais. 
 

Juros Doméstico 
 

Os desafios fiscais do Brasil continuam sendo monitorados de 
perto pelo mercado. A cada sinalização de descompromisso com 
o campo fiscal o mercado passa a exigir um prêmio maior nos 
títulos públicos. No início do ano, o mercado estressou bastante as 
curvas de juros que chegou a pagar juros real de quase 6,5% a.a. 
Se por um lado as carteiras dos RPPS sofrem quando os juros dos 
TP sobem, por outro lado abre-se uma imensa janela de 
oportunidade para aquisição de NTN-Bs com juros muito 
superiores a meta atuarial.  
 

Substituição dos ativos de Investimentos no Exterior por 
NTN-Bs 

 
O mercado de renda variável no exterior pode patinar bastante 
antes de melhorar, os ativos podem depreciar ainda mais, ficando 
mais difícil recuperar. O mercado está dividido entre os que 
acreditam numa recuperação mais rápida e os que acham que 
ainda vais demorar bastante.  
 
O RPPS pode escolher não correr esse risco, aplicando o montante 
investido no exterior em NTN-Bs. Esse movimento ainda garante 
uma taxa muito acima da meta atuarial e uma significativa redução 
no nível de volatilidade da carteira de investimentos, já que os 
ativos podem ser marcados pela curva de juros.  
 
De outro lado, com base nas informações do CABOPREV, as 
aplicações no segmento exterior tiveram as seguintes 
movimentações: 
 
O fundo MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE a aplicação foi 
realizada em 01/04/2021, no valor de R$ 1.000.000,00. O saldo 
aplicado pelo CABPROVE no referido fundo em 31/12/2022, era de 
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R$ 606.185,32. Portanto, representa uma redução do capital 
aplicado na ordem de R$ 375.482,54, e se atualizarmos pelo DI, 
chega-se ao valor de redução do valor investido na ordem de R$ 
561.347,10.  
 
Já o investimento no fundo FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR 
NIVEL I foram realizados da seguinte forma: 
 
DATA DE APLICAÇÃO VALOR APLICADO 

dez/17  R$         1.407.000,00  
jan/18          R$       2.000.000,00  

dez/20  R$     14.000.000,00  
fev/21  R$        2.670.000,00  

  R$     20.077.000,00  
 

O CABOPREV obteve os seguintes retornos com relação ao 
referido fundo: 

• Em 2017, R$ 58.630,98; 
• Em 2018, R$ 352.855,15 
• Em 2019, R$ 1.315.812,16 
• Em 2020, R$ 1.223.351,33 
• Em 2021, R$ 5.990.625,65 
• Em 2022, negativo em R$ 3.592.354,80. 

 
Portanto o saldo é positivo em R$ 5.348.920,46, considerando os 
valores aplicados. E se consideramos os valores atualizados pelo 
CDI, teremos um resultado negativo de R$ 1.152.948,17. 
 
Por essa razão é que apresentamos a nossa sugestão de resgatar 
e buscar recuperar com a aquisição de NTN-B, acima de 6%. 

 
Remanejamento de recuros na Renda variável 

 
Comparado com os fundos BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL e 
SUL AMÉRICA SELECTION, o fundo CONSTÂNCIA 
FUNDAMENTO FIA possui a melhor performance de curto prazo 
mostrando-se como detentor da estratégia mais exitosa diante 
do atual cenário para os investimentos. Quando observamos a 
performance dos fundos desde o início de sua existência, o 
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA é o que mais se aproxima do 
benchmark IPCA + 5% (referência de meta atuarial para os RPPS).  
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Na observação dos dados estatísticos (ANEXOS), os fundos 
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA e BB AÇÕES SELEÇÃO 
FATORIAL alternam entre momentos de melhor desempenho a 
depender da janela de análise, já o fundo SUL AMÉRICA 
SELECTION sofreu mais nos últimos anos e ficou mais sensível na 
análise. 
 
O fundo CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA apresenta o menor 
nível de volatilidade quando comparado com o BB AÇÕES 
SELEÇÃO FATORIAL e o SUL AMÉRICA SELECTION, sendo a 
melhor opção se a intenção for reduzir o risco do segmento de 
renda variável. 

 
 
Anexos: Lâminas de fundos 
 
 
 

Recife-PE, 16 de janeiro de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS 
Diretor de Investimentos 
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CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

Período de 05/11/2007 a 16/01/2023

Fundo: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

Gestor: CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.

Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Custodiante: BANCO BRADESCO S.A.

Auditor: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Política de Investimento

Por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o FUNDO poderá aproveitar
oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial,
derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo

Data Constituição: 16/10/2009

Início Atividades: 16/10/2009

Benchmark: Ibovespa

Classe CVM: Fundo de Ações

É um fundo de Cotas: NÃO

É um fundo Exclusivo: NÃO

Destinado a Investidores Qualificados: NÃO

Tratamento Tributário de Longo Prazo:

Tributação alvo (fonte ANBIMA): Renda Variável

Forma: Aberto

Telefone de Contato: (11) 3060-9000

Dados de Retorno

Data de Referência: 16/01/2023

Retorno no Dia: -0,9872%

Retorno no Mês Atual: -0,20%

Retorno no Ano Atual: -0,20%

Retorno Últimos 12m: 3,83%

Retorno Últimos 24m: -5,18%

Retorno 05/11/2007-16/01/2023: nd

Taxa Administração: Mín de 2 % Máx de 2,5 %

Taxa Ingresso: 0 %

Taxa Saída: 0 %

Taxa Performance: 20% do que excede 100% do
Ibovespa

Aplic Mínima: R$ 1.000,00

Saldo Mínimo: R$ 1.000,00

Movimentação Mínima: R$ 1.000,00

PL em 16/01/2023: R$ 1.201.419.693,41

PL Médio: R$ 288.700.372,55

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
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(1) Este sistema está sob a coordenação de um Professor de Finanças da Faculdade de Economia e Administração da USP.
(2) Não fazemos recomendação, oferta, solicitação, intermediação, compra, resgate ou venda de instrumentos financeiros.
(3) As informações, dados e aplicativos disponibilizados pelo Comdinheiro não caracterizam uma recomendação de compra ou venda de título ou valor mobiliário, mas são ferramentas para o estudo e acompanhamento dos
títulos e valores mobilários com base em dados e informações publicadas e divulgadas pelos órgãos competentes.
(4) Os cálculos contidos neste site foram realizados observando os princípios estabelecidos em artigos científicos, livros de autores reconhecidos pela academia, pela experiência do coordenador do site e pela inestimável
contribuição advinda dos mais de 38.000 usuários registrados.
(5) É de responsabilidade total e irrestrita do investidor decisões sobre seus investimentos, não podendo este site, seus diretores, gerentes ou funcionários serem responsabilizados por prejuízos oriundos de decisões
tomadas com base em informações obtidas neste site.
(6) Este site não assume nenhuma responsabilidade por defasagem, erro ou outra deficiência em informações prestadas, bem como por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.
(7) As informações de preços de ativos negociados nos mercados Estadunidenses são provenientes de Barchart. Esta informação é para propósito informativo apenas, não sendo permitido comercializá-las.
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CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

Razão Social do Fundo: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

CNPJ do Fundo: 11.182.064/0001-77

Gestor: CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.

CNPJ do Gestor: 10.626.543/0001-72

Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

CNPJ do Adm: 00.066.670/0001-00

Custodiante: BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ do Custodiante: 60.746.948/0001-12

Auditor: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

CNPJ do Auditor: 57.755.217/0001-29

Distribuidor: CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DTVM

CNPJ do Distribuidor: 01.638.542/0001-57

Serviços de tesouraria: BANCO BRADESCO S.A.

Controle e processamento
dos títulos e valores
mobiliários:

BANCO BRADESCO S.A.

Data Constituição: 16/10/2009

Data Início das Atividades: 16/10/2009

Classe CVM: Fundo de Ações

Classe ANBIMA: Ações Livre

Benchmark: Ibovespa

Cotas: NÃO

Tratamento Tributário:

Exclusivo: NÃO

Qualificado: NÃO

Adequado Resolução 3792: ni

Adequado Resolução 3308: ni

Adequado Resolução 3922: SIM

Adequado Resolução 4444: ni

Taxa de Administração (%): 2

Taxa de Administração
Máxima (%):

2,5

Taxa de Custódia (%): 0,075

Taxa Ingresso (%): 0

Taxa Saída (%): 0

Taxa Performance (%): 20% do que excede 100% do Ibovespa
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Aplic Mínima (R$): 1.000,00

Aplic Adic Mínima (R$): 1.000,00

Resgate Mínimo (R$): 1.000,00

Saldo Mínimo (R$): 1.000,00

Movimentação Mínima (R$): 1.000,00

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

Forma: Aberto

Perfil da Cota: FECHAMENTO

Disponibilização dos
Recursos na Aplicação:

DU+0000

Cotização na Aplicação: DU+0001

Cotização no Resgate: DU+0014

Disponibilização dos
Recursos no Resgate:

DU+0015

Carência: Não há

Horário Limite para a
Aplicação:

14:30

Horário Limite para o
Resgate:

14:30

Política de Investimento

Por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o FUNDO poderá aproveitar
oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial,
derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo
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CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

Data da Análise 16/01/2023

Retorno dia (%) -0,9872

Retorno mês atual (%) -0,2005

Retorno ano atual (%) -0,2005

Patrimônio Líquido (R$) 1.201.419.693,41

Valor da Cota (R$) 3,6661

Análise Último mês

Retorno último 1 mês (%) 4,0175

Retorno anualizado (%) 64,2632

Retorno % do CDI 393,6110

Delta Dias Úteis 20

Análise Últimos 24 meses

Retorno últimos 24 meses (%) -5,1847

Retorno anualizado (%) -2,6372

Retorno % do CDI -28,9273

Vol. Anualizada (%) 18,7685

Índice de Sharpe -0,8723

Alfa de Jensen 0,3394

Índice de Treynor -27,4416

Beta 0,8421

Delta Dias Úteis 502

Análise Últimos 12 meses

Retorno últimos 12 meses (%) 3,8316

Retorno anualizado (%) 3,8472

Retorno % do CDI 30,4355

Vol. Anualizada (%) 19,1662

Índice de Sharpe -0,4578

Alfa de Jensen -0,3774

Índice de Treynor -10,3672

Beta 0,8448

Delta Dias Úteis 251

Análise Últimos 36 meses

Retorno últimos 36 meses (%) -13,9755

Retorno anualizado (%) -4,9195

Retorno % do CDI -66,4662

Vol. Anualizada (%) 27,8692

Índice de Sharpe -0,7270

Alfa de Jensen -10,0215

Índice de Treynor -40,4200

Beta 0,8660

Delta Dias Úteis 752
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CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

Análise Últimos 48 meses

Retorno últimos 48 meses (%) 25,6243

Retorno anualizado (%) 5,8869

Retorno % do CDI 91,1131

Vol. Anualizada (%) 25,2790

Índice de Sharpe -0,0495

Alfa de Jensen 9,1561

Índice de Treynor -2,9135

Beta 0,8579

Delta Dias Úteis 1.005

Análise Últimos 60 meses

Retorno últimos 60 meses (%) 60,8950

Retorno anualizado (%) 10,0204

Retorno % do CDI 167,6575

Vol. Anualizada (%) 23,9572

Índice de Sharpe 0,4596

Alfa de Jensen 26,0932

Índice de Treynor 29,1998

Beta 0,8416

Delta Dias Úteis 1.255
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CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

Descrição

CNPJ do Fundo: 11.182.064/0001-77

Gestor: CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.

CNPJ do Gestor: 10.626.543/0001-72

Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA.

CNPJ do Adm.: 00.066.670/0001-00

Custodiante: BANCO BRADESCO S.A.

Taxa de Adm.: Mín de 2 % Máx de 2,5 %

Taxa Performance: 20% do que excede 100% do Ibovespa

Benchmark: Ibovespa

Classe CVM: Fundo de Ações

Perfil

Política: Por meio das oportunidades oferecidas
preponderantemente pelo mercado de renda variável,
não obstante, o FUNDO poderá aproveitar
oportunidades através de investimentos em outras
classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados
de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de
investimento, negociados nos mercados interno e
externo

Qualificado: NÃO

Exclusivo: NÃO

Constituição: 16/10/2009

Início: 16/10/2009

Período da Análise: 16/10/2009 a 30/12/2022. Retornos em %.
Ativo Mês Ano 12

meses
24

meses
No

período
Nov
2022

Out
2022

Set
2022

Ago
2022

Jul
2022

Jun
2022

Mai
2022

Abr
2022

Mar
2022

Fev
2022

Jan
2022

Dez
2021

Fundo -3,17 2,07 2,07 -3,65 267,35 -7,37 5,41 -1,08 6,87 4,67 -10,77 2,66 -3,83 7,65 -0,97 3,88 3,14
CDI 1,12 12,39 12,39 17,36 212,03 1,02 1,02 1,07 1,17 1,03 1,02 1,03 0,83 0,93 0,76 0,73 0,77

Percent
CDI -282,00 16,69 16,69 -21,02 126,09 -722,25 529,75 -100,99 587,90 451,71 -1.060,

72
257,48 -458,97 825,15 -128,62 529,56 407,97

IBGE_IPCA
+5%aa 1,05 11,05 11,05 28,31 310,97 0,80 0,98 0,12 0,08 -0,28 1,08 0,90 1,43 2,05 1,38 0,95 1,18

Percent IB
GE_IPCA+5

%AA

-301,84 18,71 18,71 -12,89 85,97 -921,98 551,59 -931,38 8.117,1
1

-1.697,
60

-997,06 296,36 -267,33 372,47 -70,26 408,36 266,00

Dados do Período de 16/10/2009 a 30/12/2022

PL médio: R$ 285.692.807,74

Máximo retorno mensal: 16,19% (Out/2018)

Mínimo retorno mensal: -31,56% (Mar/2020)

Nº de meses analisados: 159

Nº de meses com retorno positivo: 94

Nº de meses com retorno zerado: 0

Nº de meses com retorno negativo: 65

Informações Operacionais

Aplicação mínima: R$ 1.000,00

Movimentação mínima: R$ 1.000,00

Saldo mínimo: R$ 1.000,00
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BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Período de 23/03/2006 a 30/12/2022

Fundo: BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Custodiante: BANCO DO BRASIL S.A.

Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Política de Investimento

Adquirir cotas de fundos de investimento cujos ativos financeiros componham uma carteira de ações emitidas por empresas brasileiras
pertencentes a diversos setores da economia, selecionados através de criteriosa escolha, de forma a buscar as melhores oportunidades
no mercado de bolsa nacional.

Data Constituição: 13/03/2006

Início Atividades: 23/03/2006

Benchmark: OUTROS

Classe CVM: Fundo de Ações

É um fundo de Cotas: SIM

É um fundo Exclusivo: NÃO

Destinado a Investidores Qualificados: NÃO

Tratamento Tributário de Longo Prazo: NÃO

Tributação alvo (fonte ANBIMA): Indefinido

Forma: Aberto

Telefone de Contato: (21) 3808-7500

Dados de Retorno

Data de Referência: 30/12/2022

Retorno no Dia: 0,0057%

Retorno no Mês Atual: -2,57%

Retorno no Ano Atual: -0,75%

Retorno Últimos 12m: -0,75%

Retorno Últimos 24m: -6,97%

Retorno 23/03/2006-30/12/2022: 148,72%

Taxa Administração: Mín de 1 % Máx de 2 %

Taxa Ingresso: 0 %

Taxa Saída: 0 %

Taxa Performance: 20% do que excede 100% do
Ibovespa

Aplic Mínima: R$ 0,01

Saldo Mínimo: R$ 0,01

Movimentação Mínima: R$ 0,01

PL em 30/12/2022: R$ 1.369.079.222,31

PL Médio: R$ 180.129.348,68

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
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(1) Este sistema está sob a coordenação de um Professor de Finanças da Faculdade de Economia e Administração da USP.
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BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Razão Social do Fundo: BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

CNPJ do Fundo: 07.882.792/0001-14

Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ do Gestor: 30.822.936/0001-69

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ do Adm: 30.822.936/0001-69

Custodiante: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ do Custodiante: 00.000.000/0001-91

Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

CNPJ do Auditor: 61.562.112/0001-20

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ do Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Serviços de tesouraria: BANCO DO BRASIL S.A.

Controle e processamento
dos títulos e valores
mobiliários:

BANCO DO BRASIL S.A.

Data Constituição: 13/03/2006

Data Início das Atividades: 23/03/2006

Classe CVM: Fundo de Ações

Classe ANBIMA: Ações Livre

Benchmark: OUTROS

Cotas: SIM

Tratamento Tributário: NÃO

Exclusivo: NÃO

Qualificado: NÃO

Adequado Resolução 3792: ni

Adequado Resolução 3308: ni

Adequado Resolução 3922: ni

Adequado Resolução 4444: ni

Taxa de Administração (%): 1

Taxa de Administração
Máxima (%):

2

Taxa de Custódia (%): 0

Taxa Ingresso (%): 0

Taxa Saída (%): 0

Taxa Performance (%): 20% do que excede 100% do Ibovespa
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Aplic Mínima (R$): 0,01

Aplic Adic Mínima (R$): 0,01

Resgate Mínimo (R$): 0,01

Saldo Mínimo (R$): 0,01

Movimentação Mínima (R$): 0,01

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

Forma: Aberto

Perfil da Cota: FECHAMENTO

Disponibilização dos
Recursos na Aplicação:

DU+0000

Cotização na Aplicação: DU+0001

Cotização no Resgate: DU+0001

Disponibilização dos
Recursos no Resgate:

DU+0003

Carência: Não há

Horário Limite para a
Aplicação:

17:00

Horário Limite para o
Resgate:

17:00

Política de Investimento

Adquirir cotas de fundos de investimento cujos ativos financeiros componham uma carteira de ações emitidas por empresas brasileiras
pertencentes a diversos setores da economia, selecionados através de criteriosa escolha, de forma a buscar as melhores oportunidades
no mercado de bolsa nacional.
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(6) Este site não assume nenhuma responsabilidade por defasagem, erro ou outra deficiência em informações prestadas, bem como por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.
(7) As informações de preços de ativos negociados nos mercados Estadunidenses são provenientes de Barchart. Esta informação é para propósito informativo apenas, não sendo permitido comercializá-las.
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BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data da Análise 30/12/2022

Retorno dia (%) 0,0057

Retorno mês atual (%) -2,5663

Retorno ano atual (%) -0,7549

Patrimônio Líquido (R$) 1.369.079.222,31

Valor da Cota (R$) 2,4872

Análise Último mês

Retorno último 1 mês (%) -1,2026

Retorno anualizado (%) -13,5142

Retorno % do CDI -112,1868

Delta Dias Úteis 21

Análise Últimos 24 meses

Retorno últimos 24 meses (%) -6,9722

Retorno anualizado (%) -3,5630

Retorno % do CDI -40,1562

Vol. Anualizada (%) 20,2785

Índice de Sharpe -0,8502

Alfa de Jensen -0,4703

Índice de Treynor -25,6583

Beta 0,9484

Delta Dias Úteis 502

Análise Últimos 12 meses

Retorno últimos 12 meses (%) -0,7549

Retorno anualizado (%) -0,7579

Retorno % do CDI -6,0924

Vol. Anualizada (%) 21,0008

Índice de Sharpe -0,6272

Alfa de Jensen -5,5616

Índice de Treynor -13,3551

Beta 0,9843

Delta Dias Úteis 251

Análise Últimos 36 meses

Retorno últimos 36 meses (%) 6,0781

Retorno anualizado (%) 1,9943

Retorno % do CDI 29,5060

Vol. Anualizada (%) 30,9002

Índice de Sharpe -0,2719

Alfa de Jensen 10,7133

Índice de Treynor -14,7953

Beta 0,9815

Delta Dias Úteis 753
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(1) Este sistema está sob a coordenação de um Professor de Finanças da Faculdade de Economia e Administração da USP.
(2) Não fazemos recomendação, oferta, solicitação, intermediação, compra, resgate ou venda de instrumentos financeiros.
(3) As informações, dados e aplicativos disponibilizados pelo Comdinheiro não caracterizam uma recomendação de compra ou venda de título ou valor mobiliário, mas são ferramentas para o estudo e acompanhamento dos
títulos e valores mobilários com base em dados e informações publicadas e divulgadas pelos órgãos competentes.
(4) Os cálculos contidos neste site foram realizados observando os princípios estabelecidos em artigos científicos, livros de autores reconhecidos pela academia, pela experiência do coordenador do site e pela inestimável
contribuição advinda dos mais de 38.000 usuários registrados.
(5) É de responsabilidade total e irrestrita do investidor decisões sobre seus investimentos, não podendo este site, seus diretores, gerentes ou funcionários serem responsabilizados por prejuízos oriundos de decisões
tomadas com base em informações obtidas neste site.
(6) Este site não assume nenhuma responsabilidade por defasagem, erro ou outra deficiência em informações prestadas, bem como por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.
(7) As informações de preços de ativos negociados nos mercados Estadunidenses são provenientes de Barchart. Esta informação é para propósito informativo apenas, não sendo permitido comercializá-las.
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BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Análise Últimos 48 meses

Retorno últimos 48 meses (%) 55,4814

Retorno anualizado (%) 11,6901

Retorno % do CDI 199,6670

Vol. Anualizada (%) 28,1886

Índice de Sharpe 0,4917

Alfa de Jensen 30,5550

Índice de Treynor 28,3554

Beta 0,9767

Delta Dias Úteis 1.006

Análise Últimos 60 meses

Retorno últimos 60 meses (%) 65,9598

Retorno anualizado (%) 10,7072

Retorno % do CDI 183,4426

Vol. Anualizada (%) 27,1809

Índice de Sharpe 0,4946

Alfa de Jensen 25,2157

Índice de Treynor 30,8643

Beta 0,9721

Delta Dias Úteis 1.255
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(1) Este sistema está sob a coordenação de um Professor de Finanças da Faculdade de Economia e Administração da USP.
(2) Não fazemos recomendação, oferta, solicitação, intermediação, compra, resgate ou venda de instrumentos financeiros.
(3) As informações, dados e aplicativos disponibilizados pelo Comdinheiro não caracterizam uma recomendação de compra ou venda de título ou valor mobiliário, mas são ferramentas para o estudo e acompanhamento dos
títulos e valores mobilários com base em dados e informações publicadas e divulgadas pelos órgãos competentes.
(4) Os cálculos contidos neste site foram realizados observando os princípios estabelecidos em artigos científicos, livros de autores reconhecidos pela academia, pela experiência do coordenador do site e pela inestimável
contribuição advinda dos mais de 38.000 usuários registrados.
(5) É de responsabilidade total e irrestrita do investidor decisões sobre seus investimentos, não podendo este site, seus diretores, gerentes ou funcionários serem responsabilizados por prejuízos oriundos de decisões
tomadas com base em informações obtidas neste site.
(6) Este site não assume nenhuma responsabilidade por defasagem, erro ou outra deficiência em informações prestadas, bem como por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.
(7) As informações de preços de ativos negociados nos mercados Estadunidenses são provenientes de Barchart. Esta informação é para propósito informativo apenas, não sendo permitido comercializá-las.
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BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Descrição

CNPJ do Fundo: 07.882.792/0001-14

Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ do Gestor: 30.822.936/0001-69

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ do Adm.: 30.822.936/0001-69

Custodiante: BANCO DO BRASIL S.A.

Taxa de Adm.: Mín de 1 % Máx de 2 %

Taxa Performance: 20% do que excede 100% do Ibovespa

Benchmark: OUTROS

Classe CVM: Fundo de Ações

Perfil

Política: Adquirir cotas de fundos de investimento cujos ativos
financeiros componham uma carteira de ações emitidas
por empresas brasileiras pertencentes a diversos
setores da economia, selecionados através de criteriosa
escolha, de forma a buscar as melhores oportunidades
no mercado de bolsa nacional.

Qualificado: NÃO

Exclusivo: NÃO

Constituição: 13/03/2006

Início: 23/03/2006

Período da Análise: 23/03/2006 a 30/12/2022. Retornos em %.
Ativo Mês Ano 12

meses
24

meses
No

período
Nov
2022

Out
2022

Set
2022

Ago
2022

Jul
2022

Jun
2022

Mai
2022

Abr
2022

Mar
2022

Fev
2022

Jan
2022

Dez
2021

Fundo -2,57 -0,75 -0,75 -6,97 148,72 -4,00 4,36 -0,36 5,73 4,05 -12,76 3,68 -8,02 5,06 -0,34 6,49 3,56
CDI 1,12 12,39 12,39 17,36 370,10 1,02 1,02 1,07 1,17 1,03 1,02 1,03 0,83 0,93 0,76 0,73 0,77

Percent
CDI -228,46 -6,09 -6,09 -40,16 40,18 -392,20 427,26 -33,14 489,79 390,90 -1.257,

20
355,78 -961,77 546,14 -44,57 885,66 463,30

IBGE_IPCA
+5%aa 1,05 11,05 11,05 28,31 468,88 0,80 0,98 0,12 0,08 -0,28 1,08 0,90 1,43 2,05 1,38 0,95 1,18

Percent IB
GE_IPCA+5

%AA

-244,52 -6,83 -6,83 -24,63 31,72 -500,66 444,87 -305,65 6.762,5
9

-1.469,
06

-1.181,
75

409,50 -560,18 246,52 -24,35 682,96 302,08

Dados do Período de 23/03/2006 a 30/12/2022

PL médio: R$ 180.129.348,68

Máximo retorno mensal: 16,82% (Nov/2020)

Mínimo retorno mensal: -32,23% (Mar/2020)

Nº de meses analisados: 202

Nº de meses com retorno positivo: 108

Nº de meses com retorno zerado: 0

Nº de meses com retorno negativo: 94

Informações Operacionais

Aplicação mínima: R$ 0,01

Movimentação mínima: R$ 0,01

Saldo mínimo: R$ 0,01

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 1 de 1

(1) Este sistema está sob a coordenação de um Professor de Finanças da Faculdade de Economia e Administração da USP.
(2) Não fazemos recomendação, oferta, solicitação, intermediação, compra, resgate ou venda de instrumentos financeiros.
(3) As informações, dados e aplicativos disponibilizados pelo Comdinheiro não caracterizam uma recomendação de compra ou venda de título ou valor mobiliário, mas são ferramentas para o estudo e acompanhamento dos
títulos e valores mobilários com base em dados e informações publicadas e divulgadas pelos órgãos competentes.
(4) Os cálculos contidos neste site foram realizados observando os princípios estabelecidos em artigos científicos, livros de autores reconhecidos pela academia, pela experiência do coordenador do site e pela inestimável
contribuição advinda dos mais de 38.000 usuários registrados.
(5) É de responsabilidade total e irrestrita do investidor decisões sobre seus investimentos, não podendo este site, seus diretores, gerentes ou funcionários serem responsabilizados por prejuízos oriundos de decisões
tomadas com base em informações obtidas neste site.
(6) Este site não assume nenhuma responsabilidade por defasagem, erro ou outra deficiência em informações prestadas, bem como por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.
(7) As informações de preços de ativos negociados nos mercados Estadunidenses são provenientes de Barchart. Esta informação é para propósito informativo apenas, não sendo permitido comercializá-las.
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SUL AMÉRICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Período de 30/12/2019 a 30/12/2022

Fundo: SUL AMÉRICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Gestor: SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.

Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Custodiante: BANCO BRADESCO S.A.

Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Política de Investimento

Através de investimentos em cotas de fundo de investimento do SUL AMÉRICA SELECTION MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM
AÇÕES.

Data Constituição: 24/09/2019

Início Atividades: 30/12/2019

Benchmark: OUTROS

Classe CVM: Fundo de Ações

É um fundo de Cotas: SIM

É um fundo Exclusivo: NÃO

Destinado a Investidores Qualificados: NÃO

Tratamento Tributário de Longo Prazo: NÃO

Tributação alvo (fonte ANBIMA): Renda Variável

Forma: Aberto

Telefone de Contato: (11) 3779-7698

Dados de Retorno

Data de Referência: 30/12/2022

Retorno no Dia: -0,0069%

Retorno no Mês Atual: -2,45%

Retorno no Ano Atual: -16,16%

Retorno Últimos 12m: -16,16%

Retorno Últimos 24m: -18,93%

Retorno 30/12/2019-30/12/2022: -17,66%

Taxa Administração: Mín de 2 % Máx de 2,9 %

Taxa Ingresso: 0 %

Taxa Saída: 0 %

Taxa Performance: 20% do que excede 100% do IVBX-2

Aplic Mínima: R$ 1.000,00

Saldo Mínimo: R$ 1.000,00

Movimentação Mínima: R$ 1.000,00

PL em 30/12/2022: R$ 321.978.711,77

PL Médio: R$ 224.380.440,94

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
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(1) Este sistema está sob a coordenação de um Professor de Finanças da Faculdade de Economia e Administração da USP.
(2) Não fazemos recomendação, oferta, solicitação, intermediação, compra, resgate ou venda de instrumentos financeiros.
(3) As informações, dados e aplicativos disponibilizados pelo Comdinheiro não caracterizam uma recomendação de compra ou venda de título ou valor mobiliário, mas são ferramentas para o estudo e acompanhamento dos
títulos e valores mobilários com base em dados e informações publicadas e divulgadas pelos órgãos competentes.
(4) Os cálculos contidos neste site foram realizados observando os princípios estabelecidos em artigos científicos, livros de autores reconhecidos pela academia, pela experiência do coordenador do site e pela inestimável
contribuição advinda dos mais de 38.000 usuários registrados.
(5) É de responsabilidade total e irrestrita do investidor decisões sobre seus investimentos, não podendo este site, seus diretores, gerentes ou funcionários serem responsabilizados por prejuízos oriundos de decisões
tomadas com base em informações obtidas neste site.
(6) Este site não assume nenhuma responsabilidade por defasagem, erro ou outra deficiência em informações prestadas, bem como por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.
(7) As informações de preços de ativos negociados nos mercados Estadunidenses são provenientes de Barchart. Esta informação é para propósito informativo apenas, não sendo permitido comercializá-las.
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SUL AMÉRICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Razão Social do Fundo: SUL AMÉRICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ do Fundo: 34.525.068/0001-06

Gestor: SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.

CNPJ do Gestor: 21.813.291/0001-07

Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

CNPJ do Adm: 00.066.670/0001-00

Custodiante: BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ do Custodiante: 60.746.948/0001-12

Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

CNPJ do Auditor: 49.928.567/0001-11

Distribuidor: ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ do Distribuidor: 13.293.225/0001-25

Serviços de tesouraria: BANCO BRADESCO S.A.

Controle e processamento
dos títulos e valores
mobiliários:

BANCO BRADESCO S.A.

Data Constituição: 24/09/2019

Data Início das Atividades: 30/12/2019

Classe CVM: Fundo de Ações

Classe ANBIMA: Ações Livre

Benchmark: OUTROS

Cotas: SIM

Tratamento Tributário: NÃO

Exclusivo: NÃO

Qualificado: NÃO

Adequado Resolução 3792: ni

Adequado Resolução 3308: ni

Adequado Resolução 3922: SIM

Adequado Resolução 4444: ni

Taxa de Administração (%): 2

Taxa de Administração
Máxima (%):

2,9

Taxa de Custódia (%): 0,04

Taxa Ingresso (%): 0

Taxa Saída (%): 0

Taxa Performance (%): 20% do que excede 100% do IVBX-2
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(1) Este sistema está sob a coordenação de um Professor de Finanças da Faculdade de Economia e Administração da USP.
(2) Não fazemos recomendação, oferta, solicitação, intermediação, compra, resgate ou venda de instrumentos financeiros.
(3) As informações, dados e aplicativos disponibilizados pelo Comdinheiro não caracterizam uma recomendação de compra ou venda de título ou valor mobiliário, mas são ferramentas para o estudo e acompanhamento dos
títulos e valores mobilários com base em dados e informações publicadas e divulgadas pelos órgãos competentes.
(4) Os cálculos contidos neste site foram realizados observando os princípios estabelecidos em artigos científicos, livros de autores reconhecidos pela academia, pela experiência do coordenador do site e pela inestimável
contribuição advinda dos mais de 38.000 usuários registrados.
(5) É de responsabilidade total e irrestrita do investidor decisões sobre seus investimentos, não podendo este site, seus diretores, gerentes ou funcionários serem responsabilizados por prejuízos oriundos de decisões
tomadas com base em informações obtidas neste site.
(6) Este site não assume nenhuma responsabilidade por defasagem, erro ou outra deficiência em informações prestadas, bem como por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.
(7) As informações de preços de ativos negociados nos mercados Estadunidenses são provenientes de Barchart. Esta informação é para propósito informativo apenas, não sendo permitido comercializá-las.
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Aplic Mínima (R$): 1.000,00

Aplic Adic Mínima (R$): 1.000,00

Resgate Mínimo (R$): 1.000,00

Saldo Mínimo (R$): 1.000,00

Movimentação Mínima (R$): 1.000,00

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

Forma: Aberto

Perfil da Cota: FECHAMENTO

Disponibilização dos
Recursos na Aplicação:

DU+0000

Cotização na Aplicação: DU+0001

Cotização no Resgate: DC+0030

Disponibilização dos
Recursos no Resgate:

DC+0030+DU+0002

Carência: Não há

Horário Limite para a
Aplicação:

14:30

Horário Limite para o
Resgate:

14:30

Política de Investimento

Através de investimentos em cotas de fundo de investimento do SUL AMÉRICA SELECTION MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM
AÇÕES.
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(1) Este sistema está sob a coordenação de um Professor de Finanças da Faculdade de Economia e Administração da USP.
(2) Não fazemos recomendação, oferta, solicitação, intermediação, compra, resgate ou venda de instrumentos financeiros.
(3) As informações, dados e aplicativos disponibilizados pelo Comdinheiro não caracterizam uma recomendação de compra ou venda de título ou valor mobiliário, mas são ferramentas para o estudo e acompanhamento dos
títulos e valores mobilários com base em dados e informações publicadas e divulgadas pelos órgãos competentes.
(4) Os cálculos contidos neste site foram realizados observando os princípios estabelecidos em artigos científicos, livros de autores reconhecidos pela academia, pela experiência do coordenador do site e pela inestimável
contribuição advinda dos mais de 38.000 usuários registrados.
(5) É de responsabilidade total e irrestrita do investidor decisões sobre seus investimentos, não podendo este site, seus diretores, gerentes ou funcionários serem responsabilizados por prejuízos oriundos de decisões
tomadas com base em informações obtidas neste site.
(6) Este site não assume nenhuma responsabilidade por defasagem, erro ou outra deficiência em informações prestadas, bem como por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.
(7) As informações de preços de ativos negociados nos mercados Estadunidenses são provenientes de Barchart. Esta informação é para propósito informativo apenas, não sendo permitido comercializá-las.
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SUL AMÉRICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Data da Análise 30/12/2022

Retorno dia (%) -0,0069

Retorno mês atual (%) -2,4521

Retorno ano atual (%) -16,1638

Patrimônio Líquido (R$) 321.978.711,77

Valor da Cota (R$) 8,2343

Análise Último mês

Retorno último 1 mês (%) -1,0302

Retorno anualizado (%) -11,6859

Retorno % do CDI -96,1066

Delta Dias Úteis 21

Análise Últimos 24 meses

Retorno últimos 24 meses (%) -18,9302

Retorno anualizado (%) -9,9989

Retorno % do CDI -109,0280

Vol. Anualizada (%) 25,1336

Índice de Sharpe -1,0231

Alfa de Jensen -12,6227

Índice de Treynor -38,5809

Beta 0,9407

Delta Dias Úteis 502

Análise Últimos 12 meses

Retorno últimos 12 meses (%) -16,1638

Retorno anualizado (%) -16,2226

Retorno % do CDI -130,4476

Vol. Anualizada (%) 27,7623

Índice de Sharpe -1,0306

Alfa de Jensen -20,2007

Índice de Treynor -26,3361

Beta 1,0842

Delta Dias Úteis 251

Análise Últimos 36 meses

Retorno últimos 36 meses (%) -17,6468

Retorno anualizado (%) -6,2910

Retorno % do CDI -85,6668

Vol. Anualizada (%) 35,5179

Índice de Sharpe -0,6229

Alfa de Jensen -12,2983

Índice de Treynor -37,8967

Beta 1,0092

Delta Dias Úteis 753
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(1) Este sistema está sob a coordenação de um Professor de Finanças da Faculdade de Economia e Administração da USP.
(2) Não fazemos recomendação, oferta, solicitação, intermediação, compra, resgate ou venda de instrumentos financeiros.
(3) As informações, dados e aplicativos disponibilizados pelo Comdinheiro não caracterizam uma recomendação de compra ou venda de título ou valor mobiliário, mas são ferramentas para o estudo e acompanhamento dos
títulos e valores mobilários com base em dados e informações publicadas e divulgadas pelos órgãos competentes.
(4) Os cálculos contidos neste site foram realizados observando os princípios estabelecidos em artigos científicos, livros de autores reconhecidos pela academia, pela experiência do coordenador do site e pela inestimável
contribuição advinda dos mais de 38.000 usuários registrados.
(5) É de responsabilidade total e irrestrita do investidor decisões sobre seus investimentos, não podendo este site, seus diretores, gerentes ou funcionários serem responsabilizados por prejuízos oriundos de decisões
tomadas com base em informações obtidas neste site.
(6) Este site não assume nenhuma responsabilidade por defasagem, erro ou outra deficiência em informações prestadas, bem como por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.
(7) As informações de preços de ativos negociados nos mercados Estadunidenses são provenientes de Barchart. Esta informação é para propósito informativo apenas, não sendo permitido comercializá-las.
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Análise Últimos 48 meses

Retorno últimos 48 meses (%)

Retorno anualizado (%)

Retorno % do CDI

Vol. Anualizada (%)

Índice de Sharpe

Alfa de Jensen

Índice de Treynor

Beta

Delta Dias Úteis 1.006

Análise Últimos 60 meses

Retorno últimos 60 meses (%)

Retorno anualizado (%)

Retorno % do CDI

Vol. Anualizada (%)

Índice de Sharpe

Alfa de Jensen

Índice de Treynor

Beta

Delta Dias Úteis 1.255
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(1) Este sistema está sob a coordenação de um Professor de Finanças da Faculdade de Economia e Administração da USP.
(2) Não fazemos recomendação, oferta, solicitação, intermediação, compra, resgate ou venda de instrumentos financeiros.
(3) As informações, dados e aplicativos disponibilizados pelo Comdinheiro não caracterizam uma recomendação de compra ou venda de título ou valor mobiliário, mas são ferramentas para o estudo e acompanhamento dos
títulos e valores mobilários com base em dados e informações publicadas e divulgadas pelos órgãos competentes.
(4) Os cálculos contidos neste site foram realizados observando os princípios estabelecidos em artigos científicos, livros de autores reconhecidos pela academia, pela experiência do coordenador do site e pela inestimável
contribuição advinda dos mais de 38.000 usuários registrados.
(5) É de responsabilidade total e irrestrita do investidor decisões sobre seus investimentos, não podendo este site, seus diretores, gerentes ou funcionários serem responsabilizados por prejuízos oriundos de decisões
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Descrição

CNPJ do Fundo: 34.525.068/0001-06

Gestor: SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE
RECURSOS S.A.

CNPJ do Gestor: 21.813.291/0001-07

Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA.

CNPJ do Adm.: 00.066.670/0001-00

Custodiante: BANCO BRADESCO S.A.

Taxa de Adm.: Mín de 2 % Máx de 2,9 %

Taxa Performance: 20% do que excede 100% do IVBX-2

Benchmark: OUTROS

Classe CVM: Fundo de Ações

Perfil

Política: Através de investimentos em cotas de fundo de
investimento do SUL AMÉRICA SELECTION MASTER I
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.

Qualificado: NÃO

Exclusivo: NÃO

Constituição: 24/09/2019

Início: 30/12/2019

Período da Análise: 30/12/2019 a 30/12/2022. Retornos em %.
Ativo Mês Ano 12

meses
24

meses
No

período
Nov
2022

Out
2022

Set
2022

Ago
2022

Jul
2022

Jun
2022

Mai
2022

Abr
2022

Mar
2022

Fev
2022

Jan
2022

Dez
2021

Fundo -2,45 -16,16 -16,16 -18,93 -17,66 -14,16 11,66 -2,22 10,28 4,59 -18,46 0,23 -6,19 7,57 -7,36 4,08 7,86
CDI 1,12 12,39 12,39 17,36 20,58 1,02 1,02 1,07 1,17 1,03 1,02 1,03 0,83 0,93 0,76 0,73 0,77

Percent
CDI -218,29 -130,45 -130,45 -109,03 -85,80 -1.387,

59
1.141,9

6
-207,10 878,73 443,23 -1.818,

10
22,12 -742,07 816,30 -975,10 557,38 1.021,9

5
IBGE_IPCA

+5%aa 1,05 11,05 11,05 28,31 40,81 0,80 0,98 0,12 0,08 -0,28 1,08 0,90 1,43 2,05 1,38 0,95 1,18
Percent IB
GE_IPCA+5

%AA

-233,64 -146,24 -146,24 -66,86 -43,26 -1.771,
31

1.189,0
3

-1.910,
04

12.132,
58

-1.665,
73

-1.708,
98

25,47 -432,21 368,47 -532,64 429,81 666,32

Dados do Período de 30/12/2019 a 30/12/2022

PL médio: R$ 224.380.440,94

Máximo retorno mensal: 15,51% (Abr/2020)

Mínimo retorno mensal: -42,67% (Mar/2020)

Nº de meses analisados: 37

Nº de meses com retorno positivo: 21

Nº de meses com retorno zerado: 0

Nº de meses com retorno negativo: 16

Informações Operacionais

Aplicação mínima: R$ 1.000,00

Movimentação mínima: R$ 1.000,00

Saldo mínimo: R$ 1.000,00
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(1) Este sistema está sob a coordenação de um Professor de Finanças da Faculdade de Economia e Administração da USP.
(2) Não fazemos recomendação, oferta, solicitação, intermediação, compra, resgate ou venda de instrumentos financeiros.
(3) As informações, dados e aplicativos disponibilizados pelo Comdinheiro não caracterizam uma recomendação de compra ou venda de título ou valor mobiliário, mas são ferramentas para o estudo e acompanhamento dos
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contribuição advinda dos mais de 38.000 usuários registrados.
(5) É de responsabilidade total e irrestrita do investidor decisões sobre seus investimentos, não podendo este site, seus diretores, gerentes ou funcionários serem responsabilizados por prejuízos oriundos de decisões
tomadas com base em informações obtidas neste site.
(6) Este site não assume nenhuma responsabilidade por defasagem, erro ou outra deficiência em informações prestadas, bem como por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.
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28 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)

Certificado de assinaturas gerado em 25 de January de 2023, 17:12:23

RAFAEL CARVALHEIRA PINTO Assinou como parte (102affa1-f6ee-41b7-9984-ac1002248dd4) - Email:
rafacarvalheira@hotmail.com - IP: 187.103.77.197 (187.103.77.197 porta: 8092) - Documento de identificação
informado: 013.817.774-06 - DATE_ATOM: 2023-01-25T15:22:20-03:00

25 Jan 2023, 17:12:13
JOSÉ ALBÉRICO SILVA RODRIGUES Assinou como parte - Email: alberico.rodrigues@caboprev.pe.gov.br - IP:
177.173.227.131 (177-173-227-131.user.vivozap.com.br porta: 6240) - Geolocalização: -8.1197925 -34.9042574 -
Documento de identificação informado: 892.034.024-20 - DATE_ATOM: 2023-01-25T17:12:13-03:00

Hash do documento original
(SHA256):349ba5a29d8dde4893bd2ac675e70c5fac873521c48434920bb37ace0b8ea0f0
(SHA512):33f25b8ba65f4111a03460cf3b7236863bd0049bd43e97c396089c85f423a3ecf3a8ed9b2846e6921d7fbb4268529fcf59491be8d1d919516e3f3ecd49c85cfd

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

https://www.google.com.br/maps/search/-8.1197925 -34.9042574

		2023-01-25T17:12:35-0300




