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Comentários de gestão 

A DLM Invista agora é Inter Asset 

Desde nossa fundação, estamos em constante evolução. Estabelecemos novas parcerias, lançamos 
produtos e buscamos, todos os dias, novos desafios. Em janeiro deste ano, nos associamos ao Inter, que 
adquiriu 70% de participação na DLM Invista. E hoje, começamos um novo capítulo: A DLM Invista agora 
é Inter Asset. 

A Inter Asset é a junção da experiência da DLM com a modernidade do Inter.   

Mesma equipe, com novos ares: Seguimos comprometidos com nossa cultura e no foco em nossos 
clientes.  

Gestão independente: A equipe de gestão continua atuando por meio de decisões colegiadas e 
processos bem definidos, com alinhamento de interesses do investidor sempre em primeiro lugar.   

Presença multiplataforma: Os produtos que carregam a marca DLM seguem sem alteração de nome, 
de estratégia, ou equipe e continuam presentes em vários distribuidores e alocadores do mercado. 

Gestão de investimentos inteligente: Oferecemos soluções cada vez mais completas: de Fundos de 
Fundos a Wealth Management. Aliamos nossa expertise em gestão à cultura de um banco moderno e 
digital, beneficiando nossos clientes e ampliando as oportunidades. 

Seguimos em frente com o espírito empreendedor que nos trouxe até aqui. Nosso foco permanece sendo 
o interesse dos clientes em primeiro lugar, buscando excelência e qualidade na gestão dos 
investimentos. 

Agradecemos a todos os parceiros que vêm nos acompanhando nessa jornada e reforçamos nosso 
compromisso de continuarmos juntos, combinando solidez com modernidade na gestão de 
investimentos.  
 

Cenário macroeconômico 

No Brasil, O PIB recuou -11,4% ao ano no segundo 
trimestre, mesmo patamar de 2009. Este e outros 
indicadores econômicos vão direcionando o 
consenso para uma queda de atividade entre 
4,5% e 5% ano de 2020, com uma recuperação no 
segundo semestre. 

A hipótese da manutenção de uma política fiscal 
expansionista por mais anos levanta a questão da 
capacidade de financiamento do país e aumenta 
a importância do anúncio de novas reformas. 

A economia norte-americana gerou 4,8 milhões 
de empregos em junho ante criação de 2,7 mi de 
postos em maio, reflexo da flexibilidade do seu 
mercado de trabalho. O desemprego que chegou 
a alcançar 14,7% em abril já apresenta recuo para 
11,1%. O simpósio econômico de Jackson Hole 
mais uma vez foi palco de importante 
comunicação do banco central americano, o 
Federal Reserve. 

Desta vez, o FED anunciou um ajuste de sua 
estratégia adotando o cálculo de média 
inflacionária em 2%, ao invés da meta objetiva 
deste número. O argumento é que uma meta 

objetiva traz uma assimetria negativa para o 
indicador com políticas contracionistas no 
atingimento da meta, tendendo a levar o número 
para baixo. Preferiram não adotar uma fórmula 
matemática de média para não incorrer o risco 
contrário: manter políticas expansionistas mesmo 
com a inflação se recuperando (mas ainda abaixo 
da média) ou o contrário. Assim, o FED sinaliza 
que a taxa de juros local permanecerá baixa por 
um longo período. 

A China vem apresentando recuperação 
econômica destacada frente ao resto do mundo 
e já sinaliza por uma dosagem no número de 
estímulos. Deve ser anunciada uma nova 
estratégia em seu plano de 5 anos (2021-2025) 
chamada de “dual circulation”. 

O objetivo é tentar aumentar o controle do 
crescimento de longo prazo, ajustando a 
dependência do setor externo e elevando os 
investimentos em setores que foram bastante 
sensíveis à pandemia: supply chain e tecnologia, 
por exemplo. 

A Europa segue apresentando uma recuperação 
econômica heterogênea, porém ainda melhor que 
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de outros países ocidentais. O Banco Central 
Europeu enfatizou que a melhora nos mercados 
ainda não foi apoiada pelos dados econômicos, o 
que tende à manutenção da política 
expansionista.  

Voltam as incertezas relativas ao Brexit, sem um 
acordo entre Reino Unido e União Europeia e com 
data limite de 31 de dezembro se aproximando. 

A curva de juros abriu aproximadamente 70 bps 
no mês de agosto com o aumento do receio da 
trajetória da dívida pública do país. A inflação em 
vértices mais longos (por exemplo, 2030) já é 
precificada a patamares superiores a 4%, acima 
da meta estabelecida. 

Outra consequência de elevados gastos 
governamentais é o encurtamento do perfil da 
dívida, o que leva à necessidade de 
refinanciamentos mais constantes. Com isso, a 
precificação da curva de juros eliminou a 
possibilidade de um novo corte, incluindo 
chances até de uma elevação. 

O dólar se valorizou cerca de 5% frente ao real no 
mês de agosto, em um movimento contrário aos 
dos demais pares globais. A moeda brasileira 
também foi influenciada pelo questionamento da 
trajetória fiscal, com a fuga de recursos 
estrangeiros e investidores buscando proteção. 
Além disso, existe o movimento de ajuste do 
overhedge pelos bancos, que ainda deve levar à 
compra de mais 15 bilhões de dólares. 

A moeda americana se desvalorizou frente a 
outras globais com a pior performance do país na 
retomada econômica e política fiscal 
expansionista acelerada dos últimos dois anos. 

O mercado acionário brasileiro se desvalorizou 
em 3,44% em agosto, enquanto as bolsas globais 
se valorizaram (o S&P, por exemplo, subiu 7% no 
mês). A diferença de performance reflete a fuga 
de recursos do mercado local para outros 
mercados mais adiantados na recuperação 

econômica e com contas públicas menos 
fragilizadas pelos gastos para combate da 
pandemia. 

A classe de fundos macro teve comportamento 
heterogêneo, com performances positivas e 
negativas, dependendo do posicionamento entre 
geografia e hedges nas carteiras. Fundos mais 
posicionados no exterior obtiveram uma 
performance superior a fundos alocados em 
ativos de risco no Brasil. 

Comentários de gestão – Crédito Privado 

O mercado de crédito privado segue no caminho 
de melhora em um ritmo mais suave do que o 
observado nos meses anteriores.  

A boa performance dos fundos nos últimos meses 
é reflexo do melhor carrego observado nos ativos 
de alta qualidade de crédito, bem como de 
marcações de preço positivas oriundas de 
fechamentos de prêmios de risco.  

Esse movimento sinaliza a interpretação do 
mercado de que as perspectivas sobre o 
desenrolar da crise originada pelo covid-19 se 
tornam mais positivas.  

Nesse contexto mais positivo, o mercado 
secundário de crédito privado volta a apresentar 
melhor liquidez, com participação mais ativa 
tanto de compradores como vendedores, o que 
tende a suavizar os movimentos de fechamento 
de spreads, mantendo os prêmios de risco em 
nível ainda interessante.  

O contexto também tem possibilitado até mesmo 
que emissores high grade voltem a acessar o 
mercado primário, com as emissões sendo 
absorvidas pelo menos parcialmente pelos 
bancos coordenadores.  

Os comentários detalhados de cada fundo 
encontram-se abaixo e seus respectivos 
materiais de divulgação podem ser acessados em 
www.interasset.com.br.
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Fundos multiplataforma 

DLM Hedge Conservador 

Rentabilidade Fundo % CDI 
No mês 0,3% 165,3% 
No ano 0,1% 5,2% 
Nos últimos 12 meses 1,4% 37,3% 
Desde o início* 198,8% 101,8% 

   

PL atual R$ 279.261.053,59 
PL médio últ. 12 meses R$ 332.316.401,99 

*Início do fundo em 29/09/08 

O fundo segue combinando, conforme o cenário, 
as estratégias de crédito privado com 
financiamento a termo (arbitragem). Atualmente, 
o fundo mantém exposição controlada na 
estratégia de arbitragem para aproveitar o bom 
carrego dos ativos de crédito privado.  

Os destaques positivos do mês vieram dos 
setores de Energia e Concessões, enquanto 
ativos de longo prazo indexados a % CDI 
apresentaram pior performance, devido à 
abertura da curva de juros futuros, o que 
influencia negativamente sua precificação.  

O fundo também sofreu impacto negativo de 
remarcação de preço realizada pelo 
administrador nas debêntures TRGO11, da Argo 
Transmissora de Energia, com a qual mantemos 
conforto do ponto de vista de crédito.  

A carteira de crédito segue apresentando ótimo 
carrego quando levada em consideração a alta 
qualidade de seus ativos, o que, combinado com 
os bons resultados obtidos na estratégia de 
arbitragem (financiamento a termo), traz boas 
perspectivas de performance. 

Mantemos exposição controlada na estratégia de 
financiamento a termo, com 20,5% do PL 
direcionado à estratégia.  

A participação em crédito privado é limitada a 
50% do PL do fundo e segue priorizando ativos 
de alta qualidade de crédito e liquidez (88% da 
carteira das classes AA ou AAA). Seguimos dando 
prioridade à nossa rigorosa gestão de liquidez, 
com o caixa do fundo representando 45% do PL 
(alocado 100% em LFT), possibilitando a gestão 
de oportunidades. 
 

 

DLM Hedge Conservador II 

Rentabilidade Fundo % CDI 
No mês 0,3% 167,1% 
No ano -2,1% - 
Nos últimos 12 meses -0,9% - 
Desde o início* 59,3% 95,8% 

   

PL atual R$ 595.856.342,27 
PL médio últ. 12 meses R$ 1.084.462.875,22 

*Início do fundo em 30/01/15 

O movimento de melhora gradual da classe de 
crédito privado high grade segue beneficiando o 
fundo. Os ativos do setor de Aluguel de veículos, 
o segundo de maior exposição do fundo, seguem 
apresentando boa performance e liquidez no 
mercado secundário, tendo contribuído para a 
rentabilidade no mês.  

O fundo sofreu impacto negativo de remarcação 
de preço realizada pelo administrador nas 
debêntures TRGO11, da Argo Transmissora de 
Energia, com a qual mantemos conforto do ponto 
de vista de crédito.  

A carteira de crédito em geral apresenta boa 
relação retorno/risco, com a maior parte dos 
ativos remunerados a CDI+, indexador que segue 
com boa demanda devido ao baixo nível da taxa 
de juros básicos.  

Apesar de ativos longos indexados a % CDI terem 
sofrido com a reprecificação advinda da abertura 
da parte longa da curva de juros no mês, esses 
ativos podem executar a função original de sua 
formulação: proteger o investidor de riscos que 
impactem a taxa de juros, sobretudo da política 
fiscal brasileira.  Por mais que as críticas a este 
tipo de indexação tenham sido efusivas no último 
ano (inclusive por nós), uma composição de 
indexadores neste momento pode tornar o 
portfólio mais defensivo. 

Seguimos mantendo como prioridade a 
manutenção de uma carteira de crédito de alta 
qualidade e liquidez. Mantemos 46% do PL em 
caixa (alocado 100% em LFT) para gestão de 
oportunidades. Mantemos exposição controlada 
na estratégia de financiamento a termo (3,7% do 
fundo) e mantemos a alta qualidade da carteira 
de crédito (88% da carteira das classes AA ou 
AAA). A carteira de crédito apresenta carrego 
bruto de CDI + 2,6% e tem duration de 2,6 anos. 
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DLM Premium 30 

Rentabilidade Fundo % CDI 
No mês 0,6% 345,4% 
No ano -2,8% - 
Nos últimos 12 meses -2,0% - 
Desde o início* 11,1% 67,5% 

   

PL atual R$ 510.935.177,61 
PL médio últ. 12 meses R$ 814.694.741,22 

*Início do fundo em 31/10/17 

Como a estratégia do fundo é exclusivamente o 
investimento em ativos de crédito privado high 
grade, o fundo se beneficiou bastante do bom 
desempenho no mês dessa classe de ativos.  

A diversificação da carteira de crédito 
possibilitou que o fundo absorvesse bons 
resultados de setores tão distintos como Aluguel 
de veículos, Energia e Concessões. A grande 
exposição do fundo a ativos em CDI+, indexador 
muito demandado no atual contexto de juros 
baixos, também foi benéfica para a performance, 
principalmente por ganho de capital originado 
pela continuidade do fechamento de prêmios de 
risco.  

Como detrator de performance, tivemos os ativos 
longos indexados a % CDI. O fundo também 
sofreu impacto negativo de remarcação de preço 
realizada pelo administrador nas debêntures 
TRGO11, da Argo Transmissora de Energia, com a 
qual mantemos conforto do ponto de vista de 
crédito. Mantemos bastante conforto com a 
qualidade de crédito da carteira e destacamos o 
carrego dos ativos, que se encontra em níveis 
altos historicamente, criando boas perspectivas 
para o cenário à frente. 

Mantemos o foco em ativos de alta qualidade de 
crédito, com foco no retorno de longo prazo (91% 
da carteira do fundo é das classes AA ou AAA). A 
carteira de crédito apresenta carrego bruto de 
CDI + 2,4% e tem duration de 2,8 anos. 

 

 

 

DLM Infraestrutura 

Rentabilidade Fundo % CDI 
No mês 0,1% 93,3% 
No ano 0,3% 15,3% 
Nos últimos 12 meses -1,3% - 
Desde o início* 4,5% 42,9% 

   

PL atual R$ 65.756.731,15 
PL médio últ. 12 meses R$ 111.454.034,13 

*Início do fundo em 31/08/18 

O fundo se beneficiou da continuidade da 
melhora no mercado de crédito privado em geral. 
Além disso, por seguir a estratégia de realizar 
hedge em 100% da sua carteira, buscando 
vincular a rentabilidade do fundo a um % CDI, o 
fundo mitigou impactos negativos advindos da 
abertura da curva de juros longos que ocorreu ao 
longo do mês de agosto.  

O fundo sofreu impacto negativo de remarcação 
de preço realizada pelo administrador nas 
debêntures TRGO11, da Argo Transmissora de 
Energia, com a qual mantemos conforto do ponto 
de vista de crédito.  

Em geral, os ativos de infraestrutura, que contam 
com isenção de imposto de renda para pessoas 
físicas, seguem se beneficiando de demanda por 
essa classe de investidores, com o mercado 
primário desses ativos voltando a ser mais ativo.  

Considerando as perspectivas de curto prazo de 
juros reais zerados ou mesmo negativos no Brasil, 
se tornam mais atraentes os ativos que pagam, 
por definição, spreads superiores aos ativos 
livres de risco indexados à inflação, pois 
preservam o poder de compra do investidor no 
longo prazo. Para complementar, o benefício 
fiscal voltado à pessoa física se torna um atrativo 
adicional à classe de ativos de infraestrutura. 

O fundo segue a estratégia de hedge em toda sua 
carteira, buscando mitigar os impactos da 
movimentação da curva de juros. A carteira de 
crédito apresenta carrego bruto de CDI + 1,9% e 
tem duration de 4,2 anos. 
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DLM Trafalgar 

Rentabilidade Fundo % CDI 
No mês 1,5% 946,6% 
No ano -3,5% - 
Nos últimos 12 meses -1,5% - 
Desde o início* -1,5% - 

   

PL atual R$ 115.398.042,06 
PL médio últ. 12 meses R$ 101.471.363,64 

*Início do fundo em 30/08/19 

Fundo de crédito privado com alocação em ativos 
no exterior limitada a 40%, com o restante 
destinado à estratégia de crédito privado local. O 
fundo realiza hedge para a parcela offshore, 
mitigando o risco cambial e atrelando sua 
remuneração a um percentual do CDI. 

O fundo se beneficia da diversificação regional, 
dado que o investimento tanto no mercado local 
como no internacional cria oportunidades de 
geração de alpha de maneira descorrelacionada 
com outras estratégias de investimento. 

No mercado internacional, a tendência positiva 
que vimos no final de julho continuou ao longo do 
começo de agosto, e observamos um 
comportamento de preço positivo para bonds 
high yield de empresas na América Latina no 
início do mês (índice CEMBI HY Latam +1,95% 
entre final de julho e 11 de agosto). Após a 
excelente performance até o dia 11, os bonds 
passaram a negociar sem muito viés direcional e 
apresentaram pouca variação de preço (índice 
CEMBI HY Latam terminou o mês de agosto com 
alta de +1,83%). 

O índice de bonds corporativos de mercado 
emergentes (CEMBI) subiu 1% no mês, e as 
regiões de destaque foram África (+2,1%) e 
América Latina (+1,4%). Do ponto de vista 
setorial, destacam-se os setores de mineração/ 
siderurgia (+1,7%) e papel/celulose (+3,6%).  

Do lado negativo das performances temos o setor 
de petróleo (+0,1%) e TMT (+0,3%). Quando 
comparamos com a performance dos bonds HY 
nos EUA (-0,42% em agosto) e com a 
performance dos bonds IG nos EUA (-1,99% em 
agosto), nota-se que a performance de mercados 
emergentes foi consideravelmente melhor. 
Analisando os países de nosso universo de 
América Latina, os destaques foram Chile 
(+2,5%), Peru (+2,5%) e Brasil (+1,8%). Na outra 
ponta temos México (+0,2%) e Colômbia (+1,3%). 

Fechamos o mês de agosto com uma alocação de 
66% em Brasil (-14 p.p. versus julho) e 34% no 
resto da América Latina versus 20% no final de 
julho (México 13%, Colômbia 13%, Chile 2% e Peru 
5%). As performances Brasil (+2,68%), México 
(+2,39%), Chile (+4,42%) e Peru (+3,82%) foram 
positivas no portfólio, e somente Colômbia teve 
um retorno negativo no mês (-0,48%). 

O portfólio offshore como um todo teve um 
retorno de 2,23% no mês de agosto, e 
destacamos o bom desempenho neste mês dos 
bonds de BRF (+7,7% no mês), Rede Dor (+6,0%), 
Pemex (+5,0%), CSN (+4,7%) e por último AES 
Generación (+4,4%). Único destaque negativo foi 
Ecopetrol (Colombia) que caiu 2,6% no mês. 

O yield da parcela offshore do fundo estava em 
5,0% no final de julho (yield to worst em dólar, em 
comparação com 4,1% antes do sell-off), o que, 
combinado com a alta qualidade de crédito da 
carteira, ainda se traduz em uma atrativa na 
relação retorno/risco. O rating de crédito médio 
do portfólio offshore está em BB na escala global 
(AAA na escala local), mesmo rating do soberano 
do governo brasileiro (BB) e acima do rating BB- 
que tínhamos no final de julho. 

O mercado de crédito privado local segue no 
caminho de melhora em um ritmo mais suave do 
que o observado nos meses anteriores. A parcela 
local do fundo se beneficiou do bom carrego dos 
ativos de alta qualidade de crédito, bem como de 
marcações de preço positivas oriundas de 
fechamentos de prêmios de risco. Esse 
movimento sinaliza que o mercado vê melhora 
nas perspectivas sobre o desenrolar da crise 
originada pelo covid-19 se tornam mais positivas.  

Nesse contexto mais positivo, o mercado 
secundário de crédito privado volta a apresentar 
boa liquidez, com participação mais ativa tanto 
de compradores como vendedores, o que tende 
a suavizar os movimentos de fechamento de 
spreads, mantendo os prêmios de risco em nível 
ainda interessante. A grande exposição do fundo 
a ativos em CDI+, indexador muito demandado no 
atual contexto de juros baixos, foi benéfica para 
a performance, principalmente por ganho de 
capital originado pela continuidade do 
fechamento de prêmios de risco. Como detrator 
de performance, tivemos os ativos longos 
indexados a % CDI. A carteira local apresenta 
carrego de CDI + 2,4% com duration de 2,5 anos. 
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Fundos Inter

Inter Primus 

Rentabilidade Fundo % CDI 

No mês 0,4% 239,9% 

No ano -2,3% - 

Nos últimos 12 meses 0,8% 19,6% 

Desde o início* 71,2% 96,6% 

   

PL atual R$ 227.095.440,82 

PL médio últ. 12 meses R$ 353.164.946,07 

*Início do fundo em 04/06/14 

O fundo, que se beneficiou da continuidade da 
melhora no mercado de crédito privado em geral, 
mantém posição relevante em ativos indexados 
% CDI, que, com a abertura da parte longa da 
curva de juros em agosto, podem executar a 
função original de sua formulação: proteger o 
investidor de riscos que impactem a taxa de 
juros, sobretudo da política fiscal brasileira.  Por 
mais que as críticas a este tipo de indexação 
tenham sido efusivas no último ano (inclusive por 
nós), uma composição de indexadores neste 
momento pode tornar o portfólio mais defensivo. 

Mantemos rigorosa gestão de liquidez, com o 
caixa do fundo representando 34% do PL 
(alocado 100% em LFT), possibilitando a gestão 
de oportunidades. 

Mantemos o foco em ativos de alta qualidade de 
crédito, com foco no retorno de longo prazo (88% 
da carteira do fundo é das classes AA ou AAA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter Corporate 

Fundo com menos de 6 meses de atividades, não 
permite divulgação de rentabilidades (Instrução 
CVM 555). Início do fundo em 09/03/20. 

O movimento de melhora gradual da classe de 
crédito privado high grade segue beneficiando o 
fundo, que segue com posição relevante em 
ativos de Instituições financeiras, cujos preços 
tendem a apresentar menor volatilidade e cujos 
emissores nos passam conforto do ponto de vista 
de crédito. 

Mantemos rigorosa gestão de liquidez, com o 
caixa do fundo representando 44% do PL 
(alocado 100% em LFT), possibilitando a gestão 
de oportunidades. 

Mantemos o foco em ativos de alta qualidade de 
crédito, com foco no retorno de longo prazo (96% 
da carteira do fundo é das classes AA ou AAA).  
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Fundos de fundos Inter Selection  

Família de fundos de fundos que busca oferecer a seus cotistas uma solução única para uma carteira 
diversificada e rentável. A seleção dos fundos investidos e o monitoramento do portfólio são realizados 
pela Inter Asset com base em critérios rigorosos de análise e em intensa proximidade com cada gestor.

Inter Selection Ações 

Rentabilidade Fundo % CDI 
No mês -1,5% - 
No ano -4,1% - 
Nos últimos 12 meses 9,7% 250,1% 
Desde o início* 149,3%   

   

PL atual R$ 44.465.913,70 
PL médio últ. 12 meses R$ 28.777.794,76 

*Início do fundo em 10/08/07 

Fundo se benefiou de underweight no setor 
Financeiro, que foi o que mais sofreu no mês. 
Empresas mais dolarizadas de Materiais Básicos 
tiveram performance positivo, no entanto a 
alocação dos fundos nesse setor é pequena. Não 
houve grandes mudanças na carteira do fundo. 

Inter Selection Multiestratégia 

Rentabilidade Fundo % CDI 

No mês 0,0% - 
No ano 1,2% 57,5% 
Nos últimos 12 meses - - 
Desde o início* 3,8% 120,5% 

  
 

PL atual R$ 25.468.178,22 
PL médio últ. 12 meses - 

*Início do fundo em 14/10/19 

Melhor posição do mês foi o fundo de ouro sem 
hedge cambial, que se beneficiou tanto de rali do 
ouro, quanto da desvalorização do Real.  

Destaque negativo foi para a classe 
multimercado (Macro e Quantitativo) que sofreu 
com o ambiente de risk-off em agosto e abertura 
da curva de juros. No entanto ainda mantemos a 
posição de que essas classes, principalmente a 
classe Quantitativa, ajudam a amenizar o risco em 
cenários de estresse (como ocorreu no segundo 
trimestre, na pandemia). 

Em termos de realocação não houve grandes 
mudanças. A posição em renda variável, que 
agora está em 9% da carteira, segue rendendo 
bem, tendo performado em 1,4% (4,8% em 
excesso ao Ibovespa).  

Inter Selection Infraestrutura 

Rentabilidade Fundo % CDI 
No mês 0,4% 220,6% 
No ano 0,9% 42,6% 
Nos últimos 12 meses -0,3% - 
Desde o início* 29,3% 100,7% 

   

PL atual R$ 41.239.209,76 
PL médio últ. 12 meses R$ 46.179.579,81 

*Início do fundo em 07/11/16 

O fundo se beneficiou do movimento de 
fechamento de prêmios de risco que atingiu a 
classe de crédito privado como um todo, 
originado por um ambiente menos turbulento nos 
mercados. Destaca-se novamente a boa 
performance dos fundos não-hedgeados. 

Não houve grandes mudanças na estratégia de 
alocação. Mantemos grande conforto com a 
carteira dos fundos do ponto de vista de crédito 
dada a relevância das companhias relacionadas à 
Infraestrutura para a economia nacional e seu 
papel fundamental para sua recuperação.  

Considerando as perspectivas de curto prazo de 
juros reais zerados ou mesmo negativos no Brasil, 
se tornam ainda mais atraentes os ativos que 
pagam, por definição, spreads superiores aos 
ativos livres de risco indexados à inflação, pois 
preservam o poder de compra do investidor no 
longo prazo. Para complementar, o benefício 
fiscal voltado à pessoa física se torna um atrativo 
adicional à classe de ativos de infraestrutura. 
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Fundos de previdência

Inter Selection Top Previdência 

Rentabilidade Fundo % CDI 
No mês -0,2% - 
No ano -1,7% - 
Nos últimos 12 meses 3,8% 98,9% 
Desde o início* 4,9% 107,8% 
    
PL atual R$ 22.878.530,81 
PL médio últ. 12 meses R$ 12.732.384,80 

*Início do fundo em 24/07/19 

Fundo de fundos que busca oferecer a seus 
cotistas uma solução única para uma carteira de 
previdência diversificada, rentável e de perfil 
moderado/balanceado. 

O destaque positivo do mês de agosto foi a 
estratégia de crédito privado no exterior, 
enquanto o destaque negativo foi para a classe 
multimercado (Macro e Quantitativo) que sofreu 
com o ambiente de risk-off em agosto e abertura 
da curva de juros. No entanto ainda mantemos a 
posição de que essas classes, principalmente a 
classe Quantitativa, ajudam a amenizar o risco em 
cenários de estresse (como ocorreu no segundo 
trimestre, na pandemia). Em termos de 
realocação não houve grandes mudanças.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DLM Icatu Previdência 

Rentabilidade Fundo % CDI 
No mês 0,5% 320,5% 
No ano -0,7% - 
Nos últimos 12 meses 0,3% 8,5% 
Desde o início* 23,9% 82,2% 

   

PL atual R$ 65.104.352,54 
PL médio últ. 12 meses R$ 78.436.258,28 

*Início do fundo em 08/11/16 

O fundo segue uma estratégia de investimentos 
em ativos de crédito privado desde a alteração 
de seu regulamento, no início de 2018. Em 
agosto, o fundo se beneficiou bastante do bom 
desempenho no mês dessa classe de ativos.  

A diversificação da carteira de crédito 
possibilitou que o fundo absorvesse bons 
resultados de setores tão distintos como Aluguel 
de veículos, Energia e Imobiliário.  

A grande exposição do fundo a ativos em CDI+, 
indexador muito demandado no atual contexto de 
juros baixos, também foi benéfica para a 
performance, principalmente por ganho de 
capital originado pela continuidade do 
fechamento de prêmios de risco. Como detrator 
de performance, tivemos os ativos longos 
indexados a % CDI.  

Mantemos bastante conforto com a qualidade de 
crédito da carteira como um todo e destacamos 
o carrego dos ativos que se encontra em níveis 
altos historicamente, criando boas perspectivas 
para o cenário à frente. 

Mantemos o foco em ativos de alta qualidade de 
crédito, com foco no retorno de longo prazo. A 
duration da carteira de crédito é de 2,8 anos e 
91% da sua carteira de crédito é composta por 
ativos AA e AA. 
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DLM Conservador Advisory Icatu 

Rentabilidade Fundo % CDI 
No mês 0,5% 321,7% 
No ano -2,0% - 
Nos últimos 12 meses -1,0% - 
Desde o início* 6,7% 56,1% 

   

PL atual R$ 23.900.124,40 
PL médio últ. 12 meses R$ 37.372.120,55 

*Início do fundo em 13/06/18 

Fundo que tem como objetivo proporcionar 
rentabilidade superior ao CDI por meio de 
investimentos em debêntures e títulos de alta 
qualidade (high grade).  

Em agosto, o fundo se beneficiou bastante do 
bom desempenho no mês dessa classe de ativos. 
A diversificação da carteira de crédito 
possibilitou que o fundo absorvesse bons 
resultados de setores tão distintos como Aluguel 
de veículos, Energia e Imobiliário.  

A grande exposição do fundo a ativos em CDI+, 
indexador muito demandado no atual contexto de 
juros baixos, também foi benéfica para a 
performance, principalmente por ganho de 
capital originado pela continuidade do 
fechamento de prêmios de risco. Como detrator 
de performance, tivemos os ativos longos 
indexados a % CDI.   

Mantemos bastante conforto com a qualidade de 
crédito da carteira como um todo e destacamos 
o carrego dos ativos que se encontra em níveis 
altos historicamente, criando boas perspectivas 
para o cenário à frente. 

Mantemos o foco em ativos de alta qualidade de 
crédito, com foco no retorno de longo prazo. A 
duration da carteira de crédito é de 2,8 anos e 
91% da sua carteira de crédito é composta por 
ativos AA e AA. 

DLM Conservador Advisory XP Seguros 

Rentabilidade Fundo % CDI 
No mês 0,5% 302,7% 
No ano -2,5% - 
Nos últimos 12 meses -1,2% - 
Desde o início* 0,9% 14,6% 

   

PL atual R$ 2.668.542,88 
PL médio últ. 12 meses R$ 4.449.388,74 

*Início do fundo em 26/04/19 

A estrutura de gestão, neste caso, é bastante 
similar à do DLM Hedge Conservador II FIRF CP, 
ajustadas às regulamentações da Susep.  

Com o objetivo de proporcionar rentabilidade 
superior ao CDI por meio de investimentos em 
debêntures e títulos de alta qualidade (high 
grade), o fundo apresenta boa relação 
retorno/risco, com ativos de crédito privado 
pagando prêmios de risco substancialmente mais 
altos do que o histórico.  

O movimento de melhora gradual que atinge a 
classe de crédito privado high grade segue 
beneficiando o fundo, já que os ativos dessa 
classe seguem apresentando boa performance e 
liquidez no mercado secundário, tendo 
contribuído positivamente para a rentabilidade no 
mês. 

A duration da carteira de crédito é de 2,8 anos e 
89% da sua carteira de crédito é composta por 
ativos AA e AA. 
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Materiais em destaque 

Para se manter informado sobre o que acontece no mercado de investimentos, siga nossa página no 
LinkedIn: 
www.linkedin.com/company/interasset  

 
Comunicado – Inter Asset 

DLM Invista agora é Inter Asset 
 

 
Vídeo Institucional – Inter Asset 

Inter Asset, a DLM Invista 3.0 
 

 
Artigo – Valor Investe 

Gestores de crédito procuram opções no exterior 
 

 
 Live – Banco Inter 

Fundos de previdência na carteira de investimentos 
 

 
Material – DLM Invista 

Comentários de Gestão Julho 2020 
 

 
Artigo – Valor Investe 

Inter Selection – FOFs com mínimo de R$ 100 
 

  

http://www.linkedin.com/company/interasset
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6709783743793549312
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6709783743793549312
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6710219023566606336
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6710219023566606336
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6702290390642425856
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6702290390642425856
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6699006218930860032
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6699006218930860032
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6699006218930860032
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6698932511633944576
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6698932511633944576
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6698602913843040256
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6698602913843040256
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6709783743793549312
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6710219023566606336
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6702290390642425856
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6699006218930860032
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6698932511633944576
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6698602913843040256
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Disclaimer 

 
 

  
 

Esse material tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela DLM Invista Gestão 

de Recursos Ltda, em processo de alteração da denominação social para Inter Asset Gestão de Recursos Ltda, não significando 

oferta de venda dos fundos de investimento geridos pela empresa. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia 

de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia 

do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Os fundos geridos pela 

Inter Asset utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os indicadores 

econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Para avaliação da performance 

de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo 12 (doze) meses. Leia o Formulário de Informações 

Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir. Todos os documentos, como 

Regulamento, Formulário de Informações Complementares e Lâmina de Informações Essenciais podem ser encontrados em 

www.interasset.com.br. 


