
O mês de abril foi marcado pela forte deterioração nos mercados acionários: -8,8% no S&P 500¹,
-13,3% na Nasdaq² e -10,1% no Ibovespa³. Além disto, o movimento de alta das commodities
continuou: BCOM (índice de commodities da Bloomberg) subiu 4,1% no mês (já é o quinto mês
consecutivo de altas expressivas). De forma quase simultânea, a taxa de juros nos títulos do tesouro
americano também continuou subindo (+60bps no mês) e fecharam abril a 2,94%a.a. (maior
patamar desde novembro de 2018). Para ter uma ideia da intensidade desta alta de taxa de juros,
apenas 3,7% dos meses entre janeiro de 1962 até agora tiveram alta igual ou superior a estes
60bps. 

Enquanto isto, o ciclo de alta da taxa de juros de curto prazo nos EUA mal começou. Com relação a
estas taxas nos EUA, atualmente parte do mercado financeiro acredita em um ciclo de alta que pode
não terminar este ano. Felizmente, no Brasil, a expectativa é que o ciclo de alta da taxa de juros
esteja mais próximo no fim. Este ciclo de alta fez aniversário de um ano em março de 2022, e desde
seu início vimos a Taxa Selic subir de 2,0%a.a. para os atuais 12,75%a.a., que o coloca entre os
ciclos mais longos e intensos da história brasileira.

Comparando o momento atual americano com o brasileiro, o quão longe estamos das médias
históricas da inflação esperada pelo mercado? Podemos ver no gráfico abaixo (Figura 1) que tanto
Brasil quanto os EUA tiveram uma expressiva elevação da inflação esperada para os próximos cinco
anos a partir da primeira onda do Covid-19 no início de 2020. O interessante é que o atual choque
monetário, aliado aos problemas de oferta (reflexos do Covid-19 nas cadeias de suprimento global +
conflito na Ucrânia), levou a expectativa de inflação americana a quase três desvios-padrão acima
da média histórica. No Brasil, país que historicamente tem vivido com inflação mais alta, estamos a
“apenas” um desvio-padrão acima da média histórica.  

[1] Performance medida em USD
[2] Performance medida em USD
[3] Performance medida em BRL
[4] Houve um aumento de 0,25% na taxa básica americana no dia 16 de março de 2022
(https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/monetary20220316a1.pdf).
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Por enquanto há pouca visibilidade sobre a duração do conflito na Ucrânia e suas consequências
sobre diversas cadeias de valor. Mesmo representando menos de três por cento das exportações
globais, a guerra entre Rússia e Ucrânia acabou amplificando o estresse já existente no comércio
internacional devido ao Covid-19. Além disto, já é possível afirmar que em determinados setores
como agricultura e siderurgia, o impacto deve se estender muito além do final do conflito armado
por conta da destruição de fábricas e infraestrutura.

Como podemos verificar na Tabela 1 abaixo, a inflação tornou-se um problema global. Até o final de
2021, muitos investidores e até o FED acreditavam que a inflação seria um fenômeno temporário,
ligado principalmente aos lockdowns causados pelo Covid-19. 

Tabela 1:  Inflação ao Consumidor Final (% ano/ano-1)

Fonte: Bloomberg, Âmago Capital

[5} FEDERAL RESERVE CHAIRMAN JEROME POWELL: “I do think that the threat of persistently higher inflation has grown. ... But clearly, the risk of more persistent
inflation has risen.” (U.S. Senate Banking, Housing, and Urban Affairs Committee Hearing, 11/30/2021)
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Além da pressão global sobre diversas cadeias produtivas, estamos observando no Brasil uma alta
na difusão da inflação (maior percentual de produtos e serviços com alta de preços). A Tabela 2
abaixo mostra como a inflação no Brasil (medida pelo IPCA) tem se disseminado por grande parte
dos setores. Historicamente há correlação entre períodos de alta inflação e difusão do IPCA. A
grande questão para o mercado de ações brasileiro é se os aumentos de juros que foram realizados
(e os próximos já sinalizados) pelo Banco Central do Brasil serão suficientes para trazer a inflação
dentro do intervalo de tolerância de 2023 (a inflação de 2022 deve ficar bem acima da meta, já que
apenas no 1º trimestre a inflação já está quase na meta para o ano todo). Para ter uma ideia do
desafio do BCB em 2023, a inflação mensal, que tem rodado a 1,0% ao mês nos últimos seis meses,
precisa cair para o intervalo entre 0,14% e 0,39% ao mês. 

3ÂMAGO CAPITAL

Figura 1: Inflação implícita de cinco anos no Brasil vs. EUA (Z-score)

Fonte: Bloomberg, Âmago Capital



Tabela 2:  IPCA (Z-score – em número de desvios padrão acima/abaixo da média histórica) e
Índice de Difusão do IPCA (em %)

Fonte: IBGE, Âmago Capital

Com relação ao mercado de ações e seus sinais, podemos observar que já há uma forte
desaceleração (queda?) da atividade econômica esperada (medida pelo IBC-Br, proxy do BCB para
o PIB mensal) para os próximos meses. 

Figura 2: Excesso de retorno do Ibovespa vs. títulos de renda fixa contra o IBC-Br (% ano/ano-1)

Fonte: Bloomberg, Âmago Capital
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Nosso portfólio atual continua refletindo a visão de que a tendência inflacionária no setor de
commodities deverá continuar e de que o alívio pós-guerra - quando ocorrer - será temporário.
Diversas cadeias produtivas estão começando a sentir efeitos parecidos com a grande pausa do 2º
trimestre de 2020, com os lockdowns decretados em diversas províncias chinesas. Permanecemos
mais cautelosos com empresas com expectativas de crescimento elevado em um cenário
desafiador para PIB, inflação e juros em todo o mundo.

Gratos pela confiança. 

Âmago Capital. 
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ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE

O fundo Âmago Long-Biased FIC FIM fechou o mês com retorno de -7,8% no mês contra 1,5% de
nosso benchmark  e -10,10% do Ibovespa. Em termos setoriais, os principais detratores foram:
-3,1% no setor de commodities e -1,6% no setor financeiro. 

A desvalorização no setor foi puxada por Vale e Suzano, que foram afetadas
principalmente pela situação em que a China se encontra. Os lockdowns afetam
diretamente a economia do gigante asiático que acaba impactando a
expectativa dos preços das commodities, tendo em vista que o país é um dos
principais importadores dessas máterias-primas. 

COMMODITIES

A queda do setor foi causada, principalmente, por nossas posições em Banco
BTG Pactual e Bradesco. O setor foi afetado principalmente por conta das
condições financeiras mais adversas (mercado de capitais mais restrito) e do
aumento de inadimplência causado pelas taxas de juros mais elevadas.

FINANCEIRO

ÂMAGO CAPITAL
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[6] Benchmark: IPCA + YIELD IMA-B 5+
*As rentabilidades citadas são referentes ao dia 29/04/2022
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ÂMAGO LONG-BIASED FIC FIM
Abril 2022

Início do fundo* Benchmark3 IPCA + X

Taxa de administração1 Cota de aplicação

Taxa de administração máxima2 Cota de resgate D+30

Taxa de performance3 Liquidação

Aplicação inicial Taxa de saída antecipada Não Há

Classificação ANBIMA4

Movimentação mínima Patrimônio líquido em 

Saldo Mínimo Patrimônio líquido médio do mês

Gestor Patrimônio líquido médio em 12 meses8

Administrador Perfil de Risco:

Auditor Custodiante

CNPJ do fundo IOF Não Há

Bloomberg AMAGOLN <BZ> <Equity> Imposto de Renda

 Jan  Fev  Mar  Abr*  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez  Ano*  Acumulado* 

Amago Long-Biased FIC FIM5 2,16% -5,76% -3,07% 3,71% -2,17% 0,55% 9,94% 2,66% 2,25% 9,87% 9,87%

IPCA + X3 0,52% 0,82% 1,69% 0,79% 0,39% 0,88% 0,91% 0,20% 0,57% 6,96% 6,96%

Amago Long-Biased FIC FIM5 7,42% 0,77% -0,40% -1,51% 1,31% 2,90% 1,76% -0,61% 2,48% 2,33% 2,75% 5,62% 27,42% 40,00%

IPCA + X3 0,76% 0,83% 1,13% 0,99% 0,57% 0,39% 0,56% 0,47% 0,30% 0,47% 0,84% 1,49% 9,15% 16,75%

Amago Long-Biased FIC FIM5 0,45% -8,73% -21,69% 9,71% 5,93% 11,02% 7,00% 1,78% -3,34% -0,65% 11,41% 7,10% 15,58% 61,81%

IPCA + X3 0,49% 0,48% 0,35% -0,06% -0,13% 0,53% 0,73% 0,58% 0,98% 1,20% 1,21% 1,71% 8,38% 26,53%

Amago Long-Biased FIC FIM5 -1,56% 1,08% 2,65% 4,93% 2,71% 0,04% -3,09% -5,59% -5,90% -6,91% -2,60% -0,14% -14,16% 38,89%

IPCA + X3 1,07% 0,74% 1,38% 0,87% 0,89% 1,00% 1,11% 1,30% 1,37% 1,51% 1,41% 1,26% 14,81% 45,27%

Amago Long-Biased FIC FIM5 2,81% -1,85% 3,44% -7,89% -3,86% 33,54%

IPCA + X3 1,04% 1,12% 1,86% 1,56% 5,69% 53,54%2
0

2
2

6Em agosto de 2021, a ÂMAGO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA alterou o prestador de serviços de administração e custódia de seus fundos para o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, (CNPJ: 59.281.253/0001-23, Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, à Praia de Botafogo, 501, 5º andar (parte), Torre Corcovado, Botafogo, SAC 0800 772 2827 e Ouvidoria: 0800 722 0048).

A Âmago Gestão de Investimentos Ltda ("Âmago Capital") não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser entendidas
como recomendação, oferta ou análise para investimentos. Leia sempre o REGULAMENTO do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos, com especial atenção sobre os aspectos de risco relacionados ao investimento. Os fundos geridos utilizam estratégias
que podem resultar em perdas patrimoniais significativas para seus cotistas. Ao investidor cabe a responsabilidade de se informar sobre eventuais riscos previamente à tomada de decisão sobre investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade
futura. 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 ainda do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Para avaliação da performance de um fundo de
investimento é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O AMAGO LONG-BIASED FIC FIM investe, no mínimo, 95% do seu PL no AMAGO LONG-BIASED FIM (“Master FIM”). Dados da carteira de fechamento do Master FIM. Devido a arredondamento,
os cálculos podem não ser replicados com total precisão. O fundo de cotas aplica em fundo de investimento que pode utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar
em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este material não pode ser reproduzido, copiado, ou distribuído sem autorização da Âmago.
A Âmago não se responsabilizam por erros de avaliações ou omissões. Para informações  obrigatórias acesse o website no endereço http://amagocapital.com.br/infos-gerais/  .

2
0

18
2

0
19

5No fechamento do dia 23 de agosto de 2021 o fundo AMAGO LONG-BIASED FIC FIM (CNPJ: 29.562.563/0001-55) incorporou o fundo AMAGO LONG-BIASED II FIC FIM (CNPJ: 31.724.793/0001-15)

Gráfico da Performance Portfolio

contato@amagocapital.com.br      Tel: +55 11 3181-8393      www.amagocapital.com.br 

2A taxa de administração máxima incorrida pelo FUNDO engloba a taxa de administração paga pelo FUNDO e as taxas de administração pagas pelos fundos nos quais o FUNDO eventualmente aplique seus recursos, observado o disposto no § 6º, art. 85 da ICVM 555.
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7A partir do dia 23 de agosto de 2021 o fundo AMAGO LONG-BIASED FIC FIM passou a cobrar taxa de administração mínima de 2,0% e máxima de 2,16%a.a.
8 O patrimônio líquido médio em 12 meses é calculado pela média de patrimônios líquidos ao final de cada mês.

29.562.563/0001-55

  15% sobre o ganho nominal, calculado e recolhido no resgate

Rentabilidade (%)

3O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente como parâmentro de performance, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao final do semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa
diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço http://www.anbima.com.br/ima/ima.asp (“Parâmetro”). A taxa de performance é paga semestralmente nos meses de junho e dezembro.

Para maiores informações, favor contactar:

1Além da taxa de administração e, se for o caso, taxa de performance, ingresso e saída estabelecidas no regulamento do FUNDO, o FUNDO incorrerá nas taxas de administração, performance, ingresso e saída, se for o caso, cobradas pelos fundos de investimento e
fundos de investimento em cotas de fundos de investimento nos quais aplica seus recursos, inclusive fundos administrados e/ou geridos pela ADMINISTRADORA e pela GESTORA do FUNDO, ou empresas do seu grupo econômico, de forma direta ou indireta. Consulte o
regulamento do FUNDO para mais informações.

 Âmago Gestão de Investimentos Ltda R$ 116.154.482,70

 BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM 4 - Agressivo

KPMG Auditores Independentes Banco BTG Pactual S.A.

 2,16% a.a 

R$ 500,00 R$ 105.949.456,8429/04/2022

R$ 500,00 R$ 111.213.433,58

2 dias úteis após a cotização do resgate 20% do que exceder 100% IPCA + X.  

R$ 1.000,00

Horário limite para aplicação e resgate  Diário até 14h00 Multimercado livre

Informações Gerais
05/04/2018

 2,00% a.a D+1 da efetiva disponibilidade dos recursos

Objetivo Público Alvo
O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante
aquisição de cotas de fundos de investimento que apliquem seus recursos
predominantemente no mercado de ações no Brasil, com o objetivo de
prover aos cotistas rendimentos superiores à taxa de juros de longo prazo.

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral.

Consumo Não-
Cíclico; 11,2%

Bancos e 
serviços 

financeiros; 
20,5%

Commodities; 
31,7%

Saúde; 1,9%

Consumo Cíclico; 
4,7%

Caixa; 17,8%

Imobiliário; 6,0%

Indústria; 6,0%



A Âmago Gestão de Investimentos Ltda. (“Âmago Capital”) é uma sociedade devidamente autorizada pela Comissão de
Valores Mobiliários – CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, na
categoria “gestora de recursos”. A Âmago Capital não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou
qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter meramente informativo, não
constituindo: (i) solicitação, oferta, recomendação ou aconselhamento de investimento por parte da Âmago Capital, (ii)
assessoria ou consultoria jurídica, contábil, regulatória, fiscal ou de qualquer outra natureza em relação à investimentos
e/ou assuntos diversos contidos nos documentos.  Esse material apresenta projeções, expectativas ou opiniões da Âmago
Capital acerca dos fundos de investimentos, companhias investidas e condições de mercado e cenários correntes, que
podem mudar significativamente. A Âmago Capital não assume qualquer obrigação quanto à materialização dessas
projeções, atualização ou revisão, bem como pela verificação das premissas. As projeções não significam retornos futuro.
Nenhuma informação desse material tem o objetivo de constituir expectativa de rentabilidade futura pelos veículos de
investimento geridos pela Âmago Capital, devendo-se, inclusive, atentar que (i) o investimento em ações é um
investimento de risco, (ii) não há qualquer promessa ou garantia de performance, sendo que eventual referência de
rentabilidade passada ou histórica não representa garantia de rentabilidade futura, (iii) o investimento em fundos no
Brasil não conta com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou,
ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC, e (iv) fundos de investimento mencionados neste documento podem
utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento, tais estratégias, podem
resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Âmago Capital não se responsabiliza pela exatidão
ou completude das informações, nem por decisões de investimento tomadas com base nas informações aqui
contempladas. A Âmago Capital igualmente não se responsabiliza pelo conteúdo, veracidade ou completude de
informações divulgadas por terceiros, sujeitas a erros ou omissões não verificadas. O investidor deve sempre se basear,
exclusivamente, em sua opinião e na opinião de profissionais especializados por ele contratados para opinar e decidir
sobre os investimentos que melhor se enquadram em seu perfil, levando em consideração sobretudo os riscos e
custos/taxas aplicáveis. Antes de investir, é recomendada ao investidor a leitura a lâmina de informações essenciais, se
houver, o regulamento e os demais documentos regulatórios aplicáveis do fundo de investimento. Esse material não pode
ser copiado, reproduzido ou distribuído, total ou parcialmente, sem expressa concordância da Âmago Capital. 


	Carta do Gestor - Abril 1
	2022.04_FIC
	Disclaimer

