
Anúncio de uma linha de crédito de RMB 800 bilhões para projetos de infraestrutura, em um
formato parecido com o dos títulos especiais para construção emitidos em 2015.

Indicação para o setor siderúrgico de que a produção de aço no segundo semestre de 2022
deverá ser 10% acima do nível do primeiro semestre do ano.

Redução de impostos para compra de bens duráveis: Redução pela metade (para 5%) do
imposto sobre carros com motores até 2.0 litros em todo o país. Shenzhen dará um desconto de
15% no preço de smartphones e notebooks.  

Antecipação para 2022 de recursos orçamentários antes previstos para 2023, no total de RMB
400 bilhões. 

Durante o mês de maio o que mais nos chamou a atenção foi o grau de pessimismo dos investidores
em relação às oportunidades de investimentos no mercado financeiro. Após a leitura obrigatória da
biografia do Paul Volcker, o discurso comum de gestores e estrategistas parece ser o de que a
história de crescimento da China acabou, de que a guerra da Ucrânia será eterna e que empresas
de alto crescimento estão fadadas ao fracasso na nova realidade econômica.

Será mesmo?

Estamos monitorando de perto estes três temas, dado que eventuais notícias boas podem ter um
efeito desproporcional em um ambiente de pessimismo.

A) China: As restrições à mobilidade tiveram um grande efeito na economia chinesa, levando o
governo a adotar uma série de medidas de estímulos que podem ter um efeito positivo relevante
nos próximos meses.

Algumas dessas medidas foram:

ÂMAGO CAPITAL

CENÁRIO

RELATÓRIO MENSAL

MAIO 2022

ÂMAGO CAPITAL 1

DE ONDE PODEM VIR BOAS NOTÍCIAS?



Mais de 200 cidades estão retirando restrições à compra de imóveis impostas nos últimos anos
e algumas províncias estão financiando a venda de terrenos para as construtoras.

Itália e Hungria defenderam recentemente junto à União Europeia uma proposta de cessar fogo
na Ucrânia, enquanto a França também indicou ser a favor desse cenário.

A Rússia terá dificuldade em manter esse ritmo de uso de materiais bélicos; em maio, por
exemplo, o país começou a usar na guerra tanques produzidos há mais de 50 anos.

Houve um avanço importante na negociação de paz em Istambul, pouco mencionado pela mídia.
Tanto Rússia quanto Ucrânia teriam, a princípio, mostrado interesse na proposta que garantiria
uma rede internacional de defesa do território ucraniano, com exceção das regiões ocupadas
pela Rússia.

Empresas que precisam captar recursos de terceiros para crescer devem sim ser penalizadas,
de forma geral, pois o custo de capital ficará desproporcionalmente mais caro para quem tiver
fluxo de caixa livre negativo.

Para empresas que podem autofinanciar o crescimento, o trade-off é claro: investidores
preferem uma maior taxa de crescimento à uma maior margem operacional.

Existem na bolsa uma série de empresas maduras que conseguem crescer próximo a 20% a.a.,
ao mesmo tempo que geram caixa e pagam dividendos. 

É preciso tomar cuidado com empresas endividadas, dado que a elevação da taxa Selic em
cerca  de 11pp em menos de um ano terá um impacto relevante em seus lucros tanto em 2022
quanto em 2023.

B) Guerra na Ucrânia: Se no início muitos acreditavam que a guerra seria rápida e que a Rússia teria
conquistas importantes, hoje a visão é oposta: a guerra será longa e causará problemas de oferta
por muito tempo.

Alguns sinais para monitoramos são:

C) Valor vs Crescimento: Um terceiro consenso do mercado é que empresas de tecnologia e de
crescimento devem ser evitadas – e que tais empresas devem renunciar ao crescimento em busca
de melhorarem suas margens operacionais.

Analisamos esse tema a fundo e concluímos que:
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Sendo assim, nosso portfólio reflete três teses:

1) A visão positiva para commodities devido à falta de investimentos na última década, o que deverá
permitir que muitas empresas brasileiras retornem aos acionistas cerca de 20% do valor de mercado
apenas em 2022.

2) Setor Financeiro, devido aos juros e inflação altos em um ambiente ainda de crescimento
econômico.

3) Empresas que possuem crescimento autossustentável e com valuation atrativo, pois estas
deverão ganhar participação de mercado devido à menor competição. Além disso, empresas que
cresçam 20% ou mais ao ano em um momento desafiador de mercado poderão reverter a
compressão de múltiplos recente.

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 2,3% no mês contra 1,3% de
nosso benchmark  e 3,2% do Ibovespa. Em termos setoriais, as principais contribuições foram:
+1,5% no setor financeiro e +1,3% em commodities.

A performance positiva do setor foi puxada, principalmente, por Banco BTG
Pactual e Bradesco, tendo em vista que os resultados apresentados pelos dois
bancos foram bem fortes e superaram as expectativas do mercado. 

FINANCEIRO

O setor foi um dos mais relevantes no resultado positivo do índice Ibovespa no
mês. Em nosso portfólio, a performance foi puxada principalmente por Suzano e
Gerdau. O principal motivo foi o anúncio de uma reabertura gradual da China em
algumas cidades que estavam fechadas devido à política de covid zero imposta
por todo o país, reanimando a demanda por commodities. 

COMMODITIES
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[1] Benchmark: IPCA + YIELD IMA-B 5+
*As rentabilidades citadas são referentes ao dia 31/05/2022
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ÂMAGO LONG-BIASED FIC FIM
Maio 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% 2,36% -1,59% 36,68%

IPCA + X3 1,04% 1,12% 1,86% 1,61% 1,36% 7,18% 55,70%

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.

R$ 1.000,00

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

 2,16% a.a 

R$ 500,00 R$ 108,2 MM31/05/2022

R$ 500,00 R$ 105,9 MM

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

 Âmago Gestão de Investimentos Ltda R$ 115,3 MM

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

KPMG Auditores Independentes Banco BTG Pactual S.A.

7
A 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 (%)

3
O 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:

1
Além 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.
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6
Em 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 https://amagocapital.com.br/
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5
No 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 

2
A 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
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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. 
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