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Comentários de gestão 

Cenário macroeconômico 

Após os Estados Unidos aprovar mais uma 
rodada de auxílios, o novo objetivo do governo de 
Biden é aprovar um plano de infraestrutura no 
valor aproximado de $ 2 trilhões a serem gastos 
nos próximos dez anos. É importante ressaltar 
que parte do plano deverá ser financiada por 
aumento de impostos corporativos.  

Na primeira proposta, o aumento da taxa dos 
tributos foi de 21% para 28%. Para aprovação, os 
democratas precisam convencer alguns 
republicanos a chegarem a um acordo 
bipartidário, pois a estratégia de reconciliação só 
pode ser usada uma vez por ano. Caso não 
obtenham sucesso, o plano ficará para 2022 ou 
será necessário voltar o orçamento deste ano 
para inclusão da proposta, uma manobra pouco 
usual. Como consequência, a curva de juros de 10 
anos subiu aproximadamente 30bps, atingindo a 
marca de 1,70%. 

A China continua como destaque positivo na 
recuperação econômica após a pandemia. A 
maior preocupação ainda segue com as 
sinalizações da adoção de políticas econômicas 
mais restritivas, após fortes estímulos. 
Historicamente, as autoridades monetárias locais 
têm menor zelo com a comunicação, quando 
comparado a de outros países, e com a 
interpretação dos investidores. Por exemplo, nas 
últimas semanas existiram alertas de eventuais 
bolhas em mercados domésticos, o que resultou 
em forte queda do mercado acionário local em 
meados de março. 

Na Europa, o Banco Central Europeu alertou os 
riscos que uma alta de juros, nesse momento, 
representa para as condições financeiras e 
reforçou a necessidade da continuidade de 
suporte. O BCE manterá o programa de compras 
de ativos e, após uma redução no ritmo no início 
do ano, elevará novamente a intensidade nos 
próximos meses. A região segue com ritmo lento 
de vacinação e com evidências de uma terceira 
onda, impactando, inclusive, a retomada 
econômica. 

No Brasil, o Copom subiu a taxa Selic em 75 bps 
em março e já indicou novo aumento de igual 
magnitude (pelo menos) na próxima reunião. A 
comunicação foi mais hawkish, sinalizando 

preocupações com o balanço de riscos 
(sobretudo fiscais), uma retomada econômica 
mais rápida que a projetada e um cenário pior 
para emergentes com risco inflacionário em 
países desenvolvidos.  Os vértices mais longos 
da curva de juros tiveram alta com a piora do 
risco fiscal e já começam a precificar uma Selic 
próxima a 9% em alguns anos.  

O mercado secundário apresentou sinais de 
estabilização nos spreads, com ajustes pontuais 
em alguns ativos. O ritmo mais rápido de aumento 
nas taxas de juros indicado pelo Banco Central 
tende a levar a um aumento nas alocações dos 
ativos de renda fixa, o que pode levar uma nova 
rodada no fechamento dos spreads de crédito. 
As próximas operações no mercado primário 
podem confirmar essa tendência.  

O dólar se valorizou 3% frente ao real no mês de 
março, um pouco acima dos pares internacionais. 
O aumento dos yields das Treasuries de 10 anos, 
sobretudo quando se compara com as taxas de 
juros de outros países desenvolvidos, levou a 
uma migração de recursos e uma valorização da 
moeda americana. No Brasil, as incertezas 
quanto ao Orçamento colaboraram para a 
desvalorização do real. 

O índice Ibovespa se valorizou 6% no mês de 
março. O mês passado foi marcado pela versão 
local do movimento de rotação, ilustrado pela 
valorização das ações de empresas dos setores 
de shopping, commodities e bancário e a 
desvalorização nas cotações das empresas do 
setor de consumo e tecnologia.  

As performances dos fundos macro foram 
divergentes, seguindo o posicionamento em 
alguns temas. Por exemplo, fundos que 
apostaram que o Banco Central não subiria a taxa 
Selic tão rapidamente tiveram uma performance 
ruim, enquanto fundos mais concentrados no 
mercado acionário brasileiro tiveram 
performance positiva. O início da discussão das 
eleições de 2022 têm dividido os gestores entre 
alocar no Brasil ou levar uma parcela majoritária 
das alocações para o exterior. 
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Comentários de gestão 
Crédito Privado 

O Brasil vive o pior período da pandemia, com um desafio generalizado no sistema de saúde e um ritmo 
ainda lento de aplicação de vacinas em comparação ao nosso próprio histórico de grandes campanhas. 
Este avanço da pandemia agravou ainda mais o já delicado cenário fiscal do país. Neste mês, ainda, o 
próprio Congresso aprovou um orçamento não condizente com a política do teto de gastos, aumentando 
as preocupações do mercado em relação a adoção de políticas populistas e ao abandono da âncora fiscal. 

O Copom subiu a taxa Selic em 75 bps em março e já indicou novo aumento de pelo menos igual magnitude 
na próxima reunião, mas ainda assim a curva de juros ganhou inclinação ao longo do mês, em função do 
momento da pandemia, deterioração do quadro fiscal e considerando que o dólar permaneceu apreciado 
e os indicadores de inflação esperada continuaram a subir.  

Além do brusco deslocamento da curva nestes três primeiros meses de 2021, também merece destaque 
a inclinação dessa curva de juros futuros no Brasil. Além da direção para Selic ser de alta, a velocidade 
com que poderemos retornar aos patamares de juros de 7% a.a. a 9% a.a. é relativamente expressiva. 

 

 

   Fonte: Bloomberg (31/03/2021) 

Esse ritmo mais rápido de aumento nas taxas de juros indicados pelo Banco Central é particularmente 
benéfico para uma classe de ativos, a renda fixa pós-fixada. Assim, a tendência é de aumento nas 
alocações nesses ativos, incluindo também os ativos de crédito privado e os fundos de renda fixa crédito 
privado com alocações majoritárias em ativos indexados ao CDI.  

No nosso portfólio, a captura de retornos melhores em um ciclo de alta de juros ocorrerá em toda a carteira. 
Mais importante, no entanto, é que com o aumento do CDI em cada data de elevação da Selic pelo Copom, 
também vislumbramos perspectivas positivas para uma nova rodada de fechamento dos spreads de 
crédito e retornos ainda mais positivos para a classe.  

Assim, apesar do ambiente desafiador para o Brasil tanto em função da pandemia, como também do ponto 
de vista macroeconômico, seguimos otimistas com as perspectivas os nossos fundos de crédito privado 
para 2021, e reforçamos a convicção de que uma alocação diversificada e que contenha uma exposição 
pós fixada associada ao CDI poderá ser bastante benéfica para os investidores. 
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Renda Variável 

O mês de março foi marcado pela alta volatilidade no principal índice acionário do Brasil. O Ibovespa 
começou o mês perto dos 110.000 pontos e flertou com este número algumas vezes no decorrer do mês, 
com quedas abruptas devido a notícias vindo de Brasília (PEC e julgamento do ex-presidente Lula). A 
despeito das fortes variações do índice, o IBOV teve um retorno expressivo no mês, chegando a uma 
evolução de 6% no agregado mensal. Ao contrário do mês de fevereiro, desta vez, a composição do 
nosso índice (composto majoritariamente por ativos de valor) foi muito relevante para explicar tamanha 
performance. 

As empresas ligadas ao "Kit Covid" tiveram uma retomada forte com o ritmo de vacinação global 
combinado ao rotation em diversas bolsas, fazendo com que os setores ligados a abertura dos 
mercados, que tinham sofrido bastante em fevereiro de 2021, fossem beneficiados este mês. Em 
contrapartida, devido ao aumento da taxa de juros norte americana longa, aliado ao fato de que a 
evolução da nossa economia e ações é muito correlacionada com a dos Estados Unidos, os ativos com 
altas alavancagens financeiras e preços correntes embutindo crescimento muito altos, sofreram. 

Na nossa carteira, ativos ligados a shoppings e viagens tiveram altas relevantes, como foi o caso de CVC 
(+18,75%), Lojas Renner (+17,08%) e Aliansce Sonae (+16,77%). Equatorial também se destacou, sendo 
a empresa que mais subiu na carteira, com variação de mais de 23% no mês. No último dia de março a 
companhia chegou a subir quase 8,5% surpreendendo o mercado com a aquisição da CEEE-D, uma 
distribuidora de energia na região Sul do país, onde ainda não tinha nenhum tipo de negócio. 

Por outro lado, tivemos quedas fortes (-16,7%) de Magazine Luíza, empresa de alto crescimento, que 
sofreu de maneira contundente, como explicado anteriormente. Ademais, devido aos resultados 
novamente fracos de Yduqs no 4º trimestre de 2020 (e do setor como um todo), a companhia sofreu 
uma queda de mais de 11%, com ceticismo de parte do mercado sobre as empresas de educação. 

 

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 0,06% 31,08% 
No ano 0,34% 69,87% 
Nos últimos 12 meses 2,01% 90,22% 
Desde o início* 203,53% 102,55% 

   
PL atual R$ 213.003.743,74 
PL médio últ. 12 meses R$ 264.963.360,15 

*Início do fundo em 29/09/2008 
 
O fundo segue com parcela elevada em caixa 
(45%) para atender a rigorosa gestão de liquidez 
e alocar em oportunidades do mercado. Assim 
como no mês anterior, as performances das 
debêntures em CDI + spread e em IPCA 
hedgeado via DAP foram positivas no mês e se 
beneficiaram da manutenção da tendência de 
fechamento nos spreads de crédito. Os 
destaques do mês estão nas performances da 
MOVI13, BRFS31 e VPLT12. Do lado negativo, as 
LF’s em % CDI sofreram impacto negativo em 
função da abertura da curva de juros ao longo 
mês e houve também uma marcação negativa 
pelo administrador das debêntures da Restoque, 
após vendas forçadas por parte de alguns 
investidores que ficaram desenquadrados. No 
patamar atual de precificação, os desafios atuais 
da Companhia já se encontram bastante 
provisionados e, por isso, acreditamos que os 
downsides ficam limitados vis-à-vis as 
possibilidades de a Companhia buscar a sua 
recuperação. Para mais detalhes sobre Restoque, 
acesse o relatório em nosso site. 

O fundo também segue se beneficiando da 
diversificação oriunda das operações de 
financiamento a termo, estratégia que teve uma 
performance de 160% CDI neste mês. A carteira de 
crédito apresenta carrego bruto de 2,0% e 
duration de 2,7 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

DLM Hedge Conservador II 
 
Rentabilidade Fundo % CDI 
No mês -0,13% - 
No ano 0,08% 16,90% 
Nos últimos 12 meses 1,02% 46,01% 
Desde o início* 62,13% 97,43% 

   
PL atual R$ 401.803.708,49 
PL médio últ. 12 meses R$ 593.049.237,90 

*Início do fundo em 30/01/15 
 
Assim como no mês anterior, os destaques 
positivos foram as performances dos ativos em 
CDI + spread e também das debêntures em % 
CDI, que seguiram se beneficiando em um 
cenário de fechamento dos spreads de crédito. 
Os fechamentos dos spreads MOVI13, MOVI23, 
ERDV18, LIGHB6, AALR12, LORTB3 e UNDAC1 
foram os destaques positivos. Do lado negativo, 
as LF’s em % CDI sofreram impacto negativo em 
função da abertura da curva de juros ao longo do 
mês e houve também uma marcação negativa 
pelo administrador das debêntures da Restoque, 
após vendas forçadas por parte de alguns 
investidores que ficaram desenquadrados. No 
patamar atual de precificação, os desafios atuais 
da Companhia já se encontram bastante 
provisionados e, por isso, acreditamos que os 
downsides ficam limitados vis-à-vis as 
possibilidades de a Companhia buscar a sua 
recuperação. Para mais detalhes sobre Restoque, 
acesse o relatório em nosso site. 
 
Por se tratar de um fundo com prazo de resgate 
D+1, seguimos priorizando a gestão de liquidez, 
mantendo um nível de caixa de 36,3% adequado 
ao seu mandato e também para gestão de 
oportunidades. A carteira de crédito apresenta 
carrego bruto de CDI + 2% e tem duration de 2,9 
anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://static.bancointer.com.br/inter-asset/relatorios/pdfs/a62bc2ab00c94981a733a94c59649db0_inter-asset_comentario-de-gestao-restoque_marco-21.pdf
https://static.bancointer.com.br/inter-asset/relatorios/pdfs/a62bc2ab00c94981a733a94c59649db0_inter-asset_comentario-de-gestao-restoque_marco-21.pdf
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DLM Premium 30 
 
Rentabilidade Fundo % CDI 
No mês -0,05% - 
No ano 0,40% 82,34% 
Nos últimos 12 meses 2,82% 126,47% 
Desde o início* 14,19% 79,95% 

   
PL atual R$ 353.892.667,57 
PL médio últ. 12 meses R$ 500.522.727,62 

*Início do fundo em 31/10/17 
 
A performance do fundo no mês foi novamente 
impactada, no território positivo, pelo 
fechamento dos spreads da carteira de crédito 
indexada em CDI + spread e também pelas 
debêntures em % CDI, com destaque para as 
performances dos ativos CTEE19, MOVI13, 
AALR12, UNDAC2 e BRFS31. Do lado negativo, as 
LF’s em % CDI continuaram sofrendo impacto 
negativo em função da abertura da curva de juros 
ao longo do mês e houve também uma marcação 
negativa pelo administrador das debêntures da 
Restoque, após vendas forçadas por parte de 
alguns investidores que ficaram 
desenquadrados. No patamar atual de 
precificação, os desafios atuais da Companhia já 
se encontram bastante provisionados e, por isso, 
acreditamos que os downsides ficam limitados 
vis-à-vis as possibilidades de a Companhia 
buscar a sua recuperação. Para mais detalhes 
sobre Restoque, acesse o relatório em nosso site. 

Para os próximos meses, esperamos uma 
retomada e maior dinamismo no mercado 
primário e estamos otimistas com as boas 
perspectivas para alocação de uma parcela do 
caixa e giro da carteira de crédito. No entanto, 
seguiremos diligentes e alocando apenas nos 
ativos com melhor relação retorno/risco destas 
ofertas. A carteira de crédito apresenta carrego 
bruto de CDI + 2,0% e tem duration de 3,0 anos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DLM Infraestrutura 
 
Rentabilidade Fundo % CDI 
No mês 0,62% 312,64% 
No ano 1,50% 309,70% 
Nos últimos 12 meses 4,60% 206,65% 
Desde o início* 7,65% 65,77% 

   
PL atual R$ 54.660.091,05 
PL médio últ. 12 meses R$ 64.292.809,35 

*Início do fundo em 31/08/18 
 
O resultado de março do fundo de debênture 
incentivadas foi positivo e beneficiado por todos 
os seus drivers de rentabilidade. Seguimos em 
uma tendência de fechamento dos spreads nas 
debêntures incentivadas e com um bom carrego 
pela correção dos ativos pelo IPCA. O fundo 
segue com estratégia de hedge em toda sua 
carteira, buscando mitigar os impactos da 
movimentação da curva de juros. Os destaques 
positivos do mês estão nas performances dos 
ativos ITGT11, EQSP21, OMGE41, VPLT12. Do lado 
negativo, houve uma pequena abertura dos 
spreads de ENEV32, VOES16 e ELET42.  

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 + 2,35% 
e duration de 3,8 anos. 

Para saber como se proteger da inflação com o 
DLM Infraestrutura, acesse o relatório em nosso 
site. 

 
 
 
  

https://static.bancointer.com.br/inter-asset/relatorios/pdfs/a62bc2ab00c94981a733a94c59649db0_inter-asset_comentario-de-gestao-restoque_marco-21.pdf
https://static.bancointer.com.br/inter-asset/relatorios/pdfs/f9e7ac1c4f8f4702b5434c64f62b30fa_inter-asset_como-se-proteger-da-inflacao-em-2021_fev21-v1.pdf
https://static.bancointer.com.br/inter-asset/relatorios/pdfs/f9e7ac1c4f8f4702b5434c64f62b30fa_inter-asset_como-se-proteger-da-inflacao-em-2021_fev21-v1.pdf
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DLM Trafalgar 

 
Rentabilidade Fundo % CDI 
No mês 0,17% 83,73% 
No ano 0,87% 179,13% 
Nos últimos 12 meses 12,76% 573,00% 
Desde o início* 2,97% 58,91% 

   
PL atual R$ 109.341.697,93 
PL médio últ. 12 meses R$ 115.644.520,19 

*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, com 
oportunidades de geração de alpha de maneira 
descorrelacionada com outras estratégias de 
investimento. 

 

Mercado local  

A performance do fundo no mês na parcela local 
de crédito foi positivamente impactada pelo 
fechamento dos spreads da carteira de crédito 
de debêntures como um todo, incluindo também 
a parcela em % CDI, com destaque para as 
performances dos ativos CTEE19, UNDAC3, 
TEND15 e MOVI13 e MOVI33. Do lado negativo, 
as LF’s em % CDI sofreram um pouco de impacto 
negativo em função da abertura da curva de juros 
ao longo do mês, mas em alguns ativos essa 
perspectiva de aumento dos juros também 
possibilitou uma correção positiva nos spreads, 
com destaque para as LF’s do ABC com 
vencimento em 2023. Para os próximos meses, 
acreditamos que os spreads de créditos dos 
ativos da nossa carteira poderão seguir essa 
tendência de fechamento, acompanhando os 
spreads precificados nos bookbuildings 
primários. A carteira de crédito local apresenta 
carrego bruto de CDI + 2,32% e tem duration de 
2,7 anos. 

 

Mercado internacional  

O fundo Trafalgar Britannia Latam High Yield 
obteve um retorno de -1,45% em março, 
acumulando 31,40% em 12 meses e 7,3% desde o 
início (retornos em dólares). Continuamos com 

um duration mais baixo ao longo do último mês, 
ainda receosos com o cenário internacional de 
juros maiores e também do Brasil.  

O portfólio do fundo fechou o mês de março com 
uma alocação de 67% em Brasil (5 pontos 
porcentuais menor do que tínhamos em 
fevereiro), 26% no resto da América Latina 
(México 19%, Colômbia 5% e Peru 2%) e 5% nos 
EUA. O yield da parcela offshore do fundo estava 
em 4,4% a.a. no final de março (yield to worst em 
dólar) e o rating de crédito médio do portfólio 
offshore continua em BB- na escala global, igual 
ao rating soberano brasileiro do S&P (BB-) e um 
notch abaixo do rating da Moody’s (Ba2).  O prazo 
médio do fundo caiu marginalmente de 4,7 anos 
no início de fevereiro para 4,5 anos no 
fechamento desse mês e o fundo passou a ter um 
risco menor de Brasil com a redução feita ao 
longo do mês. 

Os principais movimentos de mercado que 
impactaram o portfólio foram as incertezas sobre 
o cenário econômico de Brasil, acarretando a 
abertura do CDS e a abertura dos juros de 10 
anos americano que continuou ocorrendo no 
último mês. Conforme já havíamos explicitado em 
meses anteriores, a duration mais curta do 
portfólio é devida ao risco de uma inclinação 
maior na curva de juros americana, que 
geralmente chega em níveis mais elevados no 
início dos ciclos econômicos.  Este mesmo tipo de 
abertura aconteceu em 2013 devido a retirada de 
estímulo monetário da economia americana 
(Taper Tantrum), mas a abertura em 2021 tem 
mais a ver com estímulo fiscal maior do que 
esperado (Fiscal Tantrum?).  Nesse mês também 
tivemos uma redução relevante de empresas 
estatais do Brasil, focando em um portfólio 
diversificado de empresas privadas. 

A visão cautelosa que temos carregado ao longo 
desse ano continuou possibilitando uma boa 
proteção para o fundo. As principais 
movimentações que tivemos no portfólio foram 
as saídas das posições do bond de Petrobras 
2040 e do bond perpétuo de Banco do Brasil que 
ocorreram no início do mês e além de 
defenderem o portfólio no aspecto de diminuição 
de duration também reduziram o risco de Brasil 
no portfólio consideravelmente. 

Com relação aos principais riscos do mercado de 
renda fixa no exterior que enxergamos à frente, 
continuamos monitorando o cenário de juros e 
atuando taticamente para mitigar os possíveis 
impactos. No entanto, vemos a partir de agora o 
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mercado de juros americanos subindo de forma 
mais branda e enxergamos uma possibilidade de 
se manter perto nos níveis atuais por algum 
tempo, retomando a tendência de alta ao longo 
do tempo. 

 

Inter ANS 
 
Rentabilidade Fundo % CDI 
No mês 0,31% 156,23% 
No ano 0,90% 186,95% 
Nos últimos 12 meses     
Desde o início* 3,14% 195,92% 
    
PL atual R$ 11.599.641,16 
PL médio últ. 12 meses - 

*Início do fundo em 09/03/20 
 
O fundo, que iniciou em 10/06/2020, segue 
processos e perfil de risco similares ao do fundo 
DLM Premium 30 FIRF CP, mas com estratégia 
adequada também a Resolução CVM nº 444, 
destinando-se a receber aplicações dos recursos 
das provisões técnicas participantes do setor de 
saúde suplementar que estejam devidamente 
registrados na Agência Nacional de Saúde 
(“ANS”) como operadoras de planos de saúde, de 
acordo com as normas vigentes da Comissão de 
Valores Mobiliários - CVM, do Conselho 
Monetário Nacional – CMN e da ANS. 

Mantemos 18,9% do PL alocado em caixa/títulos 
públicos para atender uma rigorosa gestão de 
liquidez e alocar em oportunidades do mercado e 
foco em ativos de alta qualidade de crédito e 
retorno de longo prazo (100% da carteira de 
crédito do fundo é das classes AA ou AAA). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inter Valor FIA 
 
O Inter Valor FIA iniciou as operações no dia 
23/11/2020. A equipe, liderada pelo gestor Rafael 
Cota Maciel, pretende replicar a estratégia que 
tocava desde 2011 em casas anteriores e que 
trouxe resultados bastante satisfatórios. Com 
estratégia long-only, o fundo busca preservação 
e multiplicação de capital no longo prazo, 
mediante a aquisição de ações de empresas com 
bons fundamentos econômicos. 

 

Inter Vitreo Duplo Alpha FIA 
 
Lançamos O Inter Vitreo Duplo Alpha no dia 
31/03/2021, um fundo de ações co-gerido pela 
Inter Asset e pela Vitreo. O fundo une as 
melhores ideais das duas equipes alinhadas com 
o que há de mais moderno em matéria de 
investimentos. O fundo tem uma estratégia de 
ações long-only e foco fundamentalista, mas 
também investe em ações de crescimento. 

Acesse o material de lançamento em nosso site. 

 

 
  

https://www.interasset.com.br/fundos-multiplataforma/inter-vitreo-duplo-alpha-fia
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Fundos Inter 
Inter Primus 
 
Rentabilidade Fundo % CDI 
No mês -0,13% - 
No ano 0,08% 16,13% 
Nos últimos 12 meses 1,15% 51,48% 
Desde o início* 72,58% 95,90% 

   
PL atual R$ 162.532.905,66 
PL médio últ. 12 meses R$ 230.613.825,07 

*Início do fundo em 04/06/14 
 
Em março, o resultado do fundo foi prejudicado 
principalmente por marcações negativas 
realizadas pelo administrador em alguns ativos 
bancários, com destaque para as LF’s do ABC, 
Daycoval, RCI e Pan. Também contribuíram 
negativamente a performance dos títulos 
públicos atrelados a Selic com resultado 
equivalente a 47,14% do CDI, e também o efeito 
da abertura da curva de juros sobre os ativos em 
% CDI. As debêntures seguiram performando 
bem, com destaque para os fechamentos de 
spreads de GRRB14, MOVI13 e UNDAC2. 

Mantemos rigorosa gestão de liquidez, com 40% 
do PL alocado em caixa e títulos públicos, e foco 
em ativos de alta qualidade de crédito e retorno 
de longo prazo (90% da carteira do fundo com 
ratings AA ou AAA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inter Corporate 
  
Rentabilidade Fundo % CDI 
No mês 0,22% 112,30% 
No ano 0,22% 128,40% 
Nos últimos 12 meses - - 
Desde o início* 3,48% 140,41% 

   
PL atual R$ 43.317.219,26 
PL médio últ. 12 meses - 

*Início do fundo em 09/03/20 
 
No terreno positivo, tivemos boas performances 
dos ativos de crédito privado, mesmo 
considerando o efeito negativo para os ativos em 
% CDI da abertura da curva de juros, com 
destaques tanto para as debêntures, quanto para 
os ativos bancários. Do lado das debêntures, 
performaram bem AGGU13, ENGIA3 e LCAMA9, 
enquanto no lado bancário as LF’s do BBM e do 
Paraná Banco. Os títulos públicos atrelados à 
Selic seguiram contribuindo de maneira 
negativamente para o desempenho do fundo no 
mês e apresentaram um resultado equivalente a 
44,3% CDI.  

Seguimos priorizando a gestão de liquidez, 
mantendo um nível de caixa de cerca de 50% 
adequado ao seu mandato e também para gestão 
de oportunidades e foco em ativos de alta 
qualidade de crédito (94% da carteira de crédito 
do fundo é das classes AA, AAA ou DPGE). 
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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 % Ibovespa 
No mês 2,79% 46,48% 
No ano -0,87% 43,25% 
Nos últimos 12 meses 57,41% 43,25% 
Desde o início* 176,30% 145,01% 

   
PL atual R$ 65.116.985,95 
PL médio últ. 12 meses R$ 43.994.853,21 

*Início do fundo em 10/08/07 
 

Março foi um mês positivo para a classe de ações 
em geral, seguindo a tendência da Ibovespa. 
Apesar disso, observamos diferentes 
desempenhos nos fundos de nossa carteira. Os 
fundos com estratégia de value investing e no 
setor de commodities tiveram uma boa 
performance no mês, enquanto os voltados para 
tecnologia se desvalorizaram.  

Seguimos confiantes na gestão dos fundos 
selecionados e na perspectiva de ganhos no 
longo prazo, e posicionados majoritariamente em 
gestores long-only. 

 

Inter Selection Multiestratégia 
 
Rentabilidade Fundo % CDI 
No mês 0,08% 39,21% 
No ano -1,26% - 
Nos últimos 12 meses - - 
Desde o início* 5,52% 127,46% 

  
 

PL atual R$ 27.026.416,54 
PL médio últ. 12 meses - 

*Início do fundo em 14/10/19 
 
Seguimos com um pouco mais de peso de renda 
variável na estratégia do portfólio. Os fundos de 
ação contribuíram positivamente para a 
performance do mês seguindo a alta do Ibovespa, 
enquanto os fundos de juros e macro sofreram 
com a abertura da curva de juros e foram 
detratores em nossa carteira.  
 
 

Inter Selection Infraestrutura 
 
Rentabilidade Fundo % CDI 
No mês 0,68% 343,77% 
No ano 1,44% 298,26% 
Nos últimos 12 meses 6,17% 276,91% 
Desde o início* 33,97% 111,18% 

   
PL atual R$ 54.215.657,75 
PL médio últ. 12 meses R$ 44.745.534,68 

*Início do fundo em 07/11/16 
 

Todos os fundos de nossa carteira contribuíram 
positivamente para a performance no mês, onde 
todos tiveram performance superior ao CDI.  

Voltamos a ressaltar que, 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. 

 
Inter Selection Global 
 
Lançamos no dia 15/12/2020 o fundo Inter 
Selection Global, que irá investir em estratégias 
internacionais de renda fixa, renda variável e 
multimercados, buscando diversificação, 
proteção e rentabilidade. O produto garante 
vários níveis de diversificação (ativos, gestores, 
geografias e moedas), e sua baixa correlação 
com os ativos locais torna a composição dos 
portfólios mais eficiente. 
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Fundos de previdência
Inter Selection Top Previdência 
 
Rentabilidade Fundo % CDI 
No mês 0,35% 178,94% 
No ano -0,57% - 
Nos últimos 12 meses 14,53% 652,45% 
Desde o início* 7,74% 135,88% 
    
PL atual R$ 27.125.795,61 
PL médio últ. 12 meses R$ 22.088.651,63 

*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. Devido a abertura de 
juros futuro, os fundos de juros foram os maiores 
detratores de performance no mês. Já os fundos 
de ação e previdência contribuíram 
positivamente pro resultado de março. 
Adicionamos fundos globais para a carteira o que 
acreditamos ajudar no longo prazo para a 
descorrelação e performance do fundo. 

 

Inter Selection Arrojado 
 
Rentabilidade Fundo % CDI 
No mês 0,92% 463,36% 
No ano -1,65% - 
Nos últimos 12 meses     
Desde o início* 5,15% 502,25% 
    
PL atual R$ 6.153.058,51 
PL médio últ. 12 meses - 

*Início do fundo em 17/09/20 
 

Fundo lançado em 17/09/2020 para oferecer a 
seus cotistas uma solução única para uma 
carteira de previdência diversificada, rentável e 
de perfil arrojado/agressivo. O fundo investe em 
fundos de Renda Fixa, Multimercado, Macro, 
Quantitativo e Ações e tem objetivo de otimizar a 
relação retorno/risco da carteira, proporcionando 
a seu investidor segurança, diversificação e 
rentabilidade no longo prazo. Os fundos de Juros 
sofreram com a abertura da curva de juros e 
foram os maiores detratores da performance do 
mês. Já os fundos de ação contribuíram 
positivamente, seguindo o fechamento positivo 
da Ibovespa em março. 

Inter Conservador Previdência 
 
Rentabilidade Fundo % CDI 
No mês 0,27% 138,55% 
No ano 0,84% 174,12% 
Nos últimos 12 meses 3,55% 159,54% 
Desde o início* 26,44% 86,72% 

   
PL atual R$ 54.122.815,19 
PL médio últ. 12 meses R$ 62.639.852,44 

*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. 

Como destaque positivo, a parcela de debêntures 
rendeu acima do esperado, positivamente 
impactada pelo fechamento dos spreads no 
mercado secundário. Do lado negativo, as LF’s 
em % CDI sofreram impacto negativo em função 
da abertura da curva de juros ao longo do mês. 

Seguimos bastante confortáveis com a qualidade 
de crédito da carteira como um todo e 
destacamos o carrego dos ativos de crédito (DI + 
2,1%) que se encontra em níveis altos 
historicamente, criando boas perspectivas para o 
cenário à frente.  

Mantemos a alocação em ativos de alta qualidade 
de crédito, com foco no retorno de longo prazo. 
A duration da carteira de crédito é de 2,5 anos e 
95% 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 0,27% 133,74% 
No ano 0,78% 161,78% 
Nos últimos 12 meses 2,30% 103,27% 
Desde o início* 8,80% 66,64% 

   
PL atual R$ 17.721.629,27 
PL médio últ. 12 meses R$ 24.291.164,61 

*Início do fundo em 13/06/18 
 
Como destaque positivo, a parcela de debêntures 
rendeu acima do esperado, positivamente 
impactada pelo fechamento dos spreads no 
mercado secundário. Do lado negativo, as LF’s 
em % CDI sofreram impacto negativo em função 
da abertura da curva de juros ao longo do mês. 

Seguimos bastante confortáveis com a qualidade 
de crédito da carteira como um todo e 
destacamos o carrego dos ativos de crédito (DI + 
2,1%) que se encontra em níveis altos 
historicamente, criando boas perspectivas para o 
cenário à frente.  

O fundo segue uma estratégia de investimentos 
em ativos de crédito privado desde a alteração 
de seu regulamento, no início de 2018. A duration 
da carteira de crédito é de 2,5 anos e 95% da sua 
carteira de crédito é composta por ativos AA e 
AA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DLM Conservador Advisory XP Seguros 
 
Rentabilidade Fundo % CDI 
No mês -0,55% - 
No ano -0,53% - 
Nos últimos 12 meses -0,39% - 
Desde o início* 0,37% 5,05% 

   
PL atual R$ 2.672.498,30 
PL médio últ. 12 meses R$ 3.036.757,88 

*Início do fundo em 26/04/19 
 
Em março, a performance foi prejudicada 
principalmente pelos resultados das LF’s em % 
CDI, que sofreram impacto negativo em função 
da abertura da curva de juros ao longo do mês e 
houve também uma marcação negativa pelo 
administrador das debêntures da Restoque, após 
vendas forçadas por parte de alguns investidores 
que ficaram desenquadrados. No patamar atual 
de precificação, os desafios atuais da Companhia 
já se encontram bastante provisionados e, por 
isso, acreditamos que os downsides ficam 
limitados vis-à-vis as possibilidades de a 
Companhia buscar a sua recuperação. Para mais 
detalhes sobre Restoque, acesse o relatório em 
nosso site. 

Em função de seu PL, os custos deste fundo se 
tornaram um detrator importante nas 
performances mensais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://static.bancointer.com.br/inter-asset/relatorios/pdfs/a62bc2ab00c94981a733a94c59649db0_inter-asset_comentario-de-gestao-restoque_marco-21.pdf
https://static.bancointer.com.br/inter-asset/relatorios/pdfs/a62bc2ab00c94981a733a94c59649db0_inter-asset_comentario-de-gestao-restoque_marco-21.pdf
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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  

 
 

 
Material – Inter Asset 

Comentários de Gestão – Fevereiro 2021 
 

 

 
Relatório de Gestão – 4º Trimestre de 2020 

 

 
3 Ações para investir em 2021 

Rafael Bevilacqua e Rafael Maciel 
 

Live – Lançamento fundo Inter Valor FIA 
Saiba tudo sobre o novo fundo da Inter Asset 

  
Live – Inter Week 

A nova Renda Fixa 
 

 
Live – Inter Week 

Oportunidades de crédito privado 

 
Live – Inter Week 

FoF’s: investindo como um profissional 

 

http://www.linkedin.com/company/interasset
https://www.interasset.com.br/acesso-a-informacao?category=comentarios-de-gestao
https://www.interasset.com.br/acesso-a-informacao?category=comentarios-de-gestao
https://www.interasset.com.br/acesso-a-informacao?category=comentarios-de-gestao
https://www.youtube.com/watch?v=Gk0E2caQRLs&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=Gk0E2caQRLs&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=PCPYEsMKmdQ
https://www.youtube.com/watch?v=PCPYEsMKmdQ
https://www.youtube.com/watch?v=gP4B0sWpgaM
https://www.youtube.com/watch?v=gP4B0sWpgaM
https://www.youtube.com/watch?v=_KIplFJzK0c
https://www.youtube.com/watch?v=_KIplFJzK0c
https://www.youtube.com/watch?v=6Hdzm13aLjc
https://www.youtube.com/watch?v=6Hdzm13aLjc
https://www.linkedin.com/posts/interasset_coment%C3%A1rios-de-gest%C3%A3o-janeiro-de-2021-activity-6765730413794086912-IZjk
https://www.linkedin.com/posts/interasset_relat%C3%B3rio-de-gest%C3%A3o-inter-asset-4t2020-activity-6763572692491747328-dXZh
https://www.youtube.com/watch?v=Gk0E2caQRLs&t=319s
https://www.youtube.com/watch?v=PCPYEsMKmdQ
https://www.youtube.com/watch?v=gP4B0sWpgaM
https://www.youtube.com/watch?v=_KIplFJzK0c
https://www.youtube.com/watch?v=6Hdzm13aLjc
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Disclaimer 

 
 

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


