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A pandemia de Covid-19 seguiu evoluindo de forma

heterogênea entre os países em março. Naqueles cujo processo

de imunização da população está mais avançado, como, por

exemplo, EUA, Reino Unido e Israel, já se observa declínio mais

acentuado de novos casos e, por consequência, em

hospitalizações e fatalidades. No Brasil, a pandemia intensificou-

se, com crescimento de 40% da média móvel de 7 dias de novos

casos de Covid-19 para quase 80 mil, e o dobro do número de

mortes em relação ao mês anterior.

O Banco Central, no dia 25 de março de 2021, em

publicação do Relatório Trimestral de Inflação, revisou para baixo a

projeção de crescimento do PIB para este ano, porém em menor

intensidade, em -0,2 p.p. para 3,6%. Em relação a política

monetária, a reunião do Copom optou por um início de remoção da

acomodação monetária vigente em ritmo mais intenso do que

esperávamos, elevando a taxa Selic em 75bps para 2,75% a.a.

No mercado de crédito local, os ativos que pagam DI+

apresentaram um leve fechamento dos spreads de crédito ao longo

do mês, mesmo movimento observado nos papéis em % do CDI

quando calculados na visão CDI+. Em relação aos ativos IPCA+, o

movimento de fechamento dos spreads over NTN-B foi mais

relevante, porém, ao olhar para as NTN-Bs, fator importante para

precificação desses ativos, foi possível verificar um movimento de

abertura das taxas ao longo do mês. Outro ponto importante foi o

forte movimento de abertura da curva pré, uma vez que ela

impacta negativamente a precificação dos papéis em % do CDI

quando a marcação desses estão acima da taxa de emissão.

Fonte: BV asset; data base da análise 31 de Março de 2021.
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Fonte: BV asset; Data base da análise: 31 de Março de 2021.

2

A pandemia de Covid-19 seguiu evoluindo de forma heterogênea entre os países em março.

Naqueles cujo processo de imunização da população está mais avançado, como, por exemplo, EUA,

Reino Unido e Israel, já se observa declínio mais acentuado de novos casos e, por consequência, em

hospitalizações e fatalidades. A causalidade entre a vacinação e essa trajetória pode ser questionada,

no curto prazo, pois eles passaram concomitantemente por processos, em maior ou menor intensidade,

de isolamento social. Mas é fato que a reabertura gradativa dessas economias tende a ser mais robusta

e perene doravante.

Por outro lado, diversos países na Europa voltaram a apresentar elevação no número de novos

casos ao longo do mês, como Itália, Alemanha e França, com a intensificação da aparição da cepa

variante surgida no Reino Unido. Esse fenômeno levou-os não só a reavaliarem a flexibilização

programada para uma maior mobilidade social como a estenderem o confinamento para mais regiões

por mais tempo. Na Alemanha, onde se esperava menores restrições a partir do final de março, elas

deverão ocorrer agora apenas a partir do dia 18 de abril, e ainda condicionadas ao quadro sanitário.

Ademais, o governo da Ângela Merkel passou a exigir testes de visitantes franceses, com o país sendo

considerado de alto risco. De fato, o presidente francês Macron ampliou o confinamento a outras

regiões a exemplo do que fizera em Paris.

Com o ritmo mais lento de vacinação nos países da região, os líderes europeus, em encontro

ordinário no final de março, implementaram restrições às exportações de doses e medicamentos a

partir da Comunidade Europeia. De fato, os imunizantes destinados para fora do bloco superaram os

inoculados internamente no 1T21, ou 77 milhões versus 62 milhões, respectivamente. Embora

generalistas, tais medidas parecem ter sido endereçadas ao Reino Unido, que já imunizou mais de 40%

da sua população, ou cerca de 4 vezes mais do que os demais países europeus, o que expôs as

tensões potenciais entre eles no início oficial do período pós-Brexit.

Panorama de

mercado
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Mesmo com o que a presidente da Comissão Europeia von der Leyen alertar para a 3ª onda da

pandemia na região, os dados econômicos seguiram mostrando resiliência por lá. As prévias dos PMIs

industriais consolidados para o bloco subiram de 4,5 e 5,9 pontos em março para 62,4 e 66,6,

respectivamente, ou a máxima histórica da série para ambos. Nesse mesmo sentido, a pesquisa IFO¹

junto ao empresariado alemão para o mesmo mês atingiu 96,6, ou o maior nível em quase dois anos.

Os efeitos da paralisação das cadeias produtivas no auge da primeira fase do Covid-19, em meados do

ano passado, ainda reverberam na dinâmica atual do setor fabril não apenas na Europa, mas no mundo

todo. Com os estoques baixos e a demanda aquecida por bens impulsionada pelas medidas fiscal e

monetária de suporte à renda das famílias e trabalhadores, a perspectiva para a indústria em geral

ainda segue favorável para os próximos meses.

Já a pesquisa para o setor de serviços na Zona do Euro, mais afetado pelas condições de

isolamento social, continuou em território contracionista pelo 7º mês consecutivo, agora em 48,8 em

março. Todavia, a prévia do indicador superou as estimativas para o mês (46,0) atingindo o maior

patamar desde agosto do ano passado, quando os novos casos de Covid-19 levaram os governos a

impor restrições às respectivas populações. Em suma, ainda que o PIB da região venha a apresentar

nova retração no 1T21, seguindo contração no último trimestre do ano passado, o encolhimento

agregado da economia nesse semestre seria apenas de 10% da perda de produto observada no 1S20.

Mesmo com ajustes recentes para baixo, o PIB da Zona do Euro deve se recuperar no 2S21 e se

expandir 4,2% no ano, ante contração de 6,6% em 2020.

Na China, o Congresso Nacional Popular realizado entre os dias 5 a 11 de março, encontro

legislativo anual usado pelo Partido Comunista para oficializar as principais políticas e eventuais

mudanças no governo, uma vez que as principais decisões são discutidas previamente, revelou um

crescimento para o PIB acima de 6% para 2021 e reiterou uma redução gradual dos estímulos fiscais

implementados no ano passado. Esse piso para a meta de crescimento deve-se às distorções

provocadas pela pandemia em 2020 e veio em linha com as metas das províncias. De fato, os

economistas privados estimam atualmente variação do PIB de 8,5%. O déficit fiscal deve encolher

apenas para 3,2% do PIB ante 3,6% no ano anterior, assim como as emissões de títulos especiais de

governo locais que se reduzirão apenas 3% para 3,65 trilhões de renminbi. Na política monetária,

espera-se certa neutralidade, com desaceleração moderada do crédito, mas estabilidade das taxas de

juros.

Fonte: BV asset; Data base da análise: 31 de Março de 2021.¹IFO (Institute for Economic Research) é um Instituto de Pesquisa 

Econômica sediado em Munique.
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Com os números de novos casos de Covid-19 nos EUA estabilizando-se acima de 50 mil/dia, ou

cerca de 20% do pico atingido no começo do ano, e o avanço da vacinação no país, que já imunizou

cerca de 30% da população e segue em ritmo intenso com a ampliação da oferta de imunizantes de

mais laboratórios, os diversos Estados continuaram flexibilizando as medidas de mobilidade social. O

controle do quadro sanitário e o acelerado processo de imunização colocam os EUA bem posicionado

na trajetória de recuperação econômica. Ademais, o envio de cheques de 1,4 mil dólares às famílias já

a partir da 2ª quinzena de março referentes ao pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão aprovado no começo do

mês certamente impulsionará a confiança dos consumidores nos próximos meses.

Nesse sentido, o FED, em reunião ordinária de política monetária no mês de março, revelou um

cenário mais auspicioso para a economia americana em 2021, com crescimento para o PIB de 6,5%,

ou 2,3pp acima das projeções anteriores feitas em dezembro. O mercado de trabalho nos EUA já

apresenta sinais de retomada mais vigorosa. Em fevereiro e março, mais de um milhão de empregos

foram criados em termos líquidos. Ainda assim, a população ocupada permanece cerca de 9 milhões

abaixo do nível pré-pandemia. Com o maior vigor do nível de atividade, espera-se agora que a taxa de

desemprego recue para 3,9%, ou próximo do equilíbrio de longo prazo estimado pelos diretores e

presidentes dos escritórios regionais. Ainda, segundo as projeções até 2023, ela atingiria 3,5% naquele

ano, enquanto a inflação medida pelo núcleo do deflator do consumo ficaria marginalmente acima de

2%. Isso com o pressuposto de taxa básica de juros inalterada ao longo desses próximos três anos.

Apesar da maioria do colegiado delinear esse cenário, alguns deles já anteveem a necessidade de

um ajuste monetário um pouco mais cedo, até mesmo a partir do ano que vem. De fato, 4 de 18

membros esperam uma alta dos fed funds em 2022 (na reunião de dezembro era apenas um), e

passou de 4 para 7 aqueles que veem o início do ciclo de alta no ano subsequente. As expectativas de

mercado atualmente implícitas nos juros futuros parecem mais alinhadas aos dissidentes, pois já há

uma alta cheia nos contratos até 1T23.

A eventual antecipação da remoção dos estímulos monetários por lá deveria ser vista como positiva

para a economia mundial, pois esta seria em virtude de um maior crescimento. Todavia, para países

emergentes, esse ambiente internacional poderia tornar-se mais desafiador. De fato, a Turquia parece

ter sido a 1ª vítima do deslocamento para cima dos juros internacionais, mais especificamente dos

títulos americanos de 10 anos, que tiveram a rentabilidade majorada em 76bps neste ano para 1,68%.

Fonte: BV asset; Data base da análise: 31 de Março de 2021.
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Depois de 4 meses no cargo conduzindo uma política ortodoxa, o presidente do banco central turco,

Agbal, foi substituído no final de semana logo após a decisão de elevar em 200bps, ou o dobro do

esperado, a taxa básica de juros para 19% ao ano. Ainda que seja um caso extremo mais frágil no

espectro do grupo dessas economias, a volatilidade no fluxo de capitais é um ponto de atenção aos

mesmos.

Março caracterizou-se como a tempestade perfeita para a economia brasileira. A pandemia

intensificou-se no país, com crescimento de 40% da média móvel de 7 dias de novos casos de Covid-

19 para quase 80 mil, e o dobro do número de mortes em relação ao mês anterior. Falta de leitos de

UTIs, medicamentos e até mesmo oxigênio, insumo indispensável para o tratamento da doença, foram

reportados em diversas cidades. A 2ª onda do vírus, acentuada pelas novas variantes, foi mais rápida e

intensa do que o esperado e atingiu todas as regiões do Brasil.

Como esperado, o Congresso aprovou a emenda constitucional 186/2019, conhecida como a PEC

Emergencial, a qual permitirá o governo federal pagar R$44 bilhões, ou cerca de 0,6% do PIB, em novo

auxílio emergencial aos mais vulneráveis, em troca de uma maior rigidez na aplicação de medidas de

contenção fiscal, controle de despesas com pessoal e redução de incentivos tributários. Todavia, os

efeitos para controle orçamentário só se darão no médio prazo quando for atingido um gatilho

relacionado às despesas obrigatórias.

Dada a imprevisibilidade da pandemia e a necessidade de imposição de restrições à mobilidade

social, mesmo que parcial, já se discute a ampliação de mais gastos públicos para combater os efeitos

esperados da queda da atividade econômica. A mensuração do impacto econômico ainda está envolta

de incertezas, pois apenas a partir de meados de março é que se intensificaram ações de isolamento

em determinadas cidades. Na capital de São Paulo, por exemplo, o prefeito antecipou cinco feriados de

2021 e 2022 a partir do dia 26, assim como o governo do RJ que decretou recesso de 10 dias até a

Páscoa, em 04 de Abril de 2021.

Fonte: BV asset; Data base da análise: 31 de Março de 2021.
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Nesse sentido, diversas montadoras anunciaram suspensão da produção nas fábricas em função do

agravamento do quadro sanitário entre o final do mês até meados de abril. O indicador Cielo do Varejo

Ampliado apontou retração de quase 21% na 3ª semana do mês, após queda registrada de 1,3% no

começo de março comparativamente às médias das semanas de janeiro e fevereiro. Todas as

sondagens setoriais do empresariado e do consumidor recuaram em março, com destaque para o

comércio, cujas expectativas colapsaram 18,5 pontos para 72,5, ou o menor nível desde maio do ano

passado, assim como a confiança do consumidor.

A economia brasileira apresentou recuperação sólida no 2S20 até o começo do ano, quando os

indicadores apontaram o retorno do nível de produção para o patamar pré-pandemia. Esperávamos

alguma moderação da atividade econômica no 1S21 até o ritmo de vacinação ganhar mais tração a

partir da segunda metade do ano. Agora, com o impacto mais acentuado da pandemia, passamos a

trabalhar com uma contração no 2T21. Assim, revisamos o PIB para 2021 de 3,8% para 3,2%.

O Banco Central, em publicação do Relatório Trimestral de Inflação no dia 25, também revisou para

baixo a projeção de crescimento do PIB para este ano, porém em menor intensidade, em -0,2 p.p. para

3,6%. Como as informações utilizadas para a elaboração dos cenários e projeções foram coletadas até

o dia 11, elas não consideram a inflexão da atividade econômica sugerida pelos indicadores publicados

mais no final do período.

Essa projeção baseou o cenário para as projeções de inflação da instituição, que saltaram para

5,0% para este ano, ante projeção de 3,6% na reunião do Copom de janeiro, e ficaram apenas pouco

acima para 2022, em 3,5%, exatamente o centro da meta de inflação. Elas já tinham sido conhecidas

no comunicado da reunião do Copom no dia 17, quando o colegiado optou por um início de remoção da

acomodação monetária vigente em ritmo mais intenso do que esperávamos, elevando a taxa Selic em

75bps para 2,75% ao ano. Ademais, houve a sinalização de continuidade de um ajuste de mesma

magnitude na reunião subsequente, em maio. Mesmo com as incertezas para a atividade econômica,

os choques de preços de commodities associados a uma taxa de câmbio mais depreciada impuseram

um risco ao descumprimento das metas para este ano e de desancoragem das expectativas em

períodos mais à frente. Assim, também revisamos para cima a trajetória da taxa Selic, que agora deve

atingir 5,25% até o 3T21.

Fonte: BV asset; Data base da análise: 31 de Março de 2021.
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Os gráficos a seguir apresentam a variação de spread e o nível de duration por tipo de indexador no

mês de Março. A comparação foi realizada entre a totalidade dos papéis precificados pela Anbima e os

papéis nos fundos da BV asset.

Debêntures Anbima                   Debêntures (BV asset)

Duration⁴Variação de spread de 

crédito (bps)³

(Lei 12.431)
⁵

(Lei 12.431)

Análise das informações: observando o primeiro gráfico, nota-se que para os ativos indexados ao %CDI houve,

em média, um fechamento de spread, isto é, uma diminuição no prêmio de risco. Os papéis da BV asset

apresentaram o mesmo movimento, porém numa escala menor. As debêntures em CDI+ e IPCA (incluindo as

incentivadas) também apresentaram fechamento de spread e os ativos da BV asset se comportaram de forma

parecida com o mercado. Ao analisar o movimento dos spreads no mês, concluímos que as debêntures precificadas

pela Anbima contribuíram positivamente para rentabilidade dos ativos.

No segundo gráfico, nota-se que para os papéis indexados ao IPCA, a duration da BV asset é ligeiramente

superior às demais do mercado, o que é benéfico em momentos de fechamento de spread, como ocorreu neste mês.

Já para as debêntures em %CDI, o cenário é o oposto, os fundos da BV asset tem a duration menor que o mercado e

o efeito do fechamento é menos impactante nos ativos. Para os ativos em CDI+, a duration dos ativos da BV asset é

virtualmente igual aos demais do mercado.

Fonte: BV asset; Data base da análise: 31 de Março de 2021. ³O cálculo foi realizado pela BV asset considerando os

papéis precificados pela Anbima e ponderando pelo volume atual das emissões. ⁴Duration é o prazo médio ponderado pelo

valor presente dos fluxos. ⁵Indexação de ativos que atendam os critérios de elegibilidade das Debêntures Incentivadas,

previstos no Artigo 2º da Lei 12.431, de 24 de junho de 2011. 7
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Fonte: BV asset; Data base da análise: 31 de Março de 2021. ⁶Qualquer evento que caracterize o não cumprimento de 

obrigação financeira contratual.
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Nos gráficos ao lado apresentamos a exposição

dos fundos da BV asset por tipo de indexador e

rating, que é uma classificação da qualidade de

crédito do emissor. Para essa análise, utilizamos a

pior classificação de rating entre os disponíveis

pelas três agências de maior amplitude: Moody´s,

S&P e Fitch. Adicionalmente, foram considerados

somente os papéis que possuem precificação pela

Anbima.
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Adicionalmente, a exposição a emissões com

classificação abaixo de BBB- é muito baixa. Esses

papéis são classificados no mercado como high

yield, isto é, aqueles que possuem uma

remuneração mais elevada para compensar um

risco de default⁶ superior.

Análise das informações: para todos os tipos

de indexadores, nota-se que existe uma

concentração nos papéis classificados como high

grade, que são aqueles com maior qualidade de

crédito. No caso dos papéis indexados ao %CDI,

100% são AA- ou superiores. Para os papéis

indexados a CDI+, esse grupo representa 85%, e,

para os papéis indexados ao IPCA+, 75%.
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No mercado de crédito local, os ativos que pagam DI+ apresentaram um leve fechamento dos

spreads de crédito ao longo do mês, mesmo movimento observado nos papéis em % do CDI

quando calculados na visão CDI+. Em relação aos ativos IPCA+, o movimento de fechamento

dos spreads over NTN-B foi mais relevante, porém, ao olhar para as NTN-Bs, fator importante

para precificação destes ativos, foi possível verificar um movimento de abertura das taxas ao

longo do mês. Outro ponto importante foi o forte movimento de abertura da curva pré, uma vez

que ela impacta negativamente a precificação dos papéis em % do CDI quando a marcação

desses estão acima da taxa de emissão.

O fechamento dos spreads de crédito continua devolvendo parte da rentabilidade perdida nos

primeiros meses da pandemia e reduzindo os movimentos de resgates. A decisão de elevação

da taxa Selic em ritmo mais intenso do que o esperado, melhora as perspectivas para novas

captações em fundos de crédito privado. Do nosso lado, continuamos focados em uma carteira

de crédito bem diversificada, e voltada para nomes corporativos e bancários high grade. O nível

atual de spread de bons emissores ainda apresenta um patamar atrativo, possibilitando a

manutenção de carteiras com bons carregos. Manteremos o foco nos emissores com melhor

perfil de crédito e de setores mais resilientes, com o devido foco no caixa para suportar eventuais

surpresas que podem aparecer no curto prazo, tanto no cenário local, quanto internacional.

Créd i to

Privado
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Fonte: BV asset; Data base da análise: 31 de Março de 2021. 



INTERNO

INTERNO

Est ra tég ia  e

perspectivas

No mercado secundário de crédito, observamos um movimento mais tímido de fechamento de

spreads, especialmente para os papéis em CDI+, porém, com o início do ciclo de aumento de juros, é

possível que os fundos de crédito privado voltem a captar em níveis mais elevados, e este fluxo seria

benéfico para um movimento mais intenso de fechamento de spreads.

Outro possível efeito de uma elevação na busca por fundos de crédito privado é um fomento maior

do mercado primário. Ainda que esse cenário ocorra com uma Selic mais alta, as novas emissões das

empresas costumam ocorrer para prazos mais longos, e, portanto, a parte média e longa da curva pré

é mais relevante para decisão de financiamento. Esses vértices, por sua vez, são mais dependentes

do quadro fiscal. Caso esse quadro melhore, em um cenário mais otimista, podemos ter um contexto

de mercado primário mais ativo (oferta) e aumento do fluxo para fundos de crédito privado (demanda).

Ficaremos atentos a essa dinâmica do mercado nos próximos meses, e estamos priorizando níveis

ligeiramente acima da média de caixa para aproveitarmos novas oportunidades no mercado primário,

que tende a ficar mais ativo após os primeiros meses do ano.
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Fonte: BV asset; Data base da análise: 31 de Março de 2021.
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Análise das informações: conforme já mencionada, as debêntures em %CDI, no geral, apresentaram fechamento de

spread no último mês. Apesar do movimento forte de abertura da curva pré, as taxas dos papéis apresentaram um movimento

contrário, ao ponto de reduzir os spreads na visão CDI+. Olhando para os papéis em CDI+, podemos notar uma certa

estabilidade dos spreads em relação ao mês anterior.

Um ponto relevante é que, para as debêntures em IPCA, já se observa um nível de spread razoavelmente inferior ao pré

pandemia (fev/20) para a maioria dos ativos, enquanto para os ativos em %CDI e CDI+ nenhum dos ativos expostos se

encontra nesse cenário. O movimento de abertura das NTN-Bs ajudou a intensificar esse efeito, uma vez que a taxa dos títulos

privados não reage na mesma velocidade que os públicos e acaba causando um impacto direto no spread over NTN-B.

Fonte: BV asset; Data base da análise: 31 de Março de 2021.
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Fonte: BV asset; data base da análise 31 de Março de 2021. **Retorno desde o início do Fundo. (1) Público-Alvo:

investidores em geral.(2) Público-Alvo: investidores qualificados. (3) Este Fundo cobra taxa de performance de 20% sobre o

que exceder 100% do CDI. (4) Alíquota zero de imposto de renda para Pessoa Física, conforme previsto nos termos da Lei

12.431/11 e 15% no resgate para Pessoa Jurídica.

Nossos

produtos

Saiba mais sobre as 

nossas soluções de 

investimento. 

%CDI %CDI %CDI %CDI %CDI

Renda Fixa

Banks RF CP FI (1)

CNPJ: 10.347.493/0001-94
0,22% 111,75% 0,53% 110,65% 1,98% 88,86% 7,40% 94,93% 14,23% 97,28% 04/09

Selected Banks RF CP FI (1)

CNPJ: 10.347.538/0001-20
0,18% 88,44% 0,46% 95,62% 1,78% 79,99% 7,43% 95,32% 14,50% 99,12% 04/09

Renda Fixa CP FI (2) (3)

CNPJ: 14.491.665/0001-50
0,32% 160,48% 0,70% 145,33% 2,66% 119,38% 6,59% 84,52% 13,47% 92,04% 05/16

Crédito Ativo Renda Fixa CP LP FI (1)

CNPJ: 04.240.128/0001-83
0,36% 179,65% 1,15% 237,48% 6,64% 298,27% 23,11% 296,48% 27,70% 189,27% 04/01

Institucional Renda Fixa CP FI (1)

CNPJ: 06.866.051/0001-87
0,33% 165,10% 0,83% 172,11% 3,50% 157,23% 7,71% 98,94% 14,79% 101,08% 05/05

Debêntures Incentivadas

Infraestrutura Hedge RF CP FI (1) (4)

CNPJ: 27.619.673/0001-80
0,73% 366,62% 1,99% 412,58% 3,91% 175,50% 4,31% 55,28% 7,05%** 71,29%** 12/18

Infraestrutura Hedge Plus RF CP FI (1) (4)

CNPJ: 32.485.590/0001-86
0,78% 392,87% 2,12% 439,18% 6,78% 304,42% 8,95%** 152,37%** - - 07/19

Multimercados

Atuarial Multimercado CP FI (2)

CNPJ: 14.491.564/0001-89
0,27% 136,64% -0,30% -61,18% 12,60% 565,94% 18,87% 242,12% 30,63% 209,32% 09/13

Absolute Credit II MM FIC (2)

CNPJ: 09.619.858/0001-03
0,56% 281,26% 1,34% 278,17% 4,93% 221,62% 14,52% 186,23% 23,49% 160,53% 11/09
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Crédito Privado Carta aos cotistas 

https://www.bancobv.com.br/web/site/pt/vam/destaque/fundos-de-investimentos/fundos-gestao-vam/
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Aviso importante

Este material foi preparado pela Votorantim Asset Management DTVM Ltda. (“BV asset”). As informações aqui apresentadas têm como única intenção

fornecer um panorama da situação atual do mercado, estando baseadas em dados de conhecimento público, não significando, portanto, quaisquer

compromissos e/ou recomendações de negócios por parte do Banco Votorantim S.A. (“Banco BV”). As informações contidas neste material são de

caráter meramente informativo. Este conteúdo não deve ser reproduzido no todo ou em parte, redistribuído ou transmitido para qualquer outra pessoa

sem o consentimento prévio do administrador.

É recomendável que as decisões de investimento sejam tomadas com plena compreensão dos riscos envolvidos. Este material

não deve ser considerado como recomendação de investimento nem deve servir como única base para tomada de decisão. O banco BV e suas

empresas coligadas se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste

material, de seu conteúdo e da realização de operações com base neste material.

Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Estes documentos podem ser encontrados no site

www.bancobv.com.br/web/site/pt/vam. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. Os investimentos apresentados podem não

ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. O preenchimento do formulário API – Análise de Perfil do Investidor

ou Suitability é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido. Material de Divulgação.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação

da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam

com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Os Fundos de Investimento

apresentados neste material utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma

como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital

aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos Fundos de Investimento.

Dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800 728 0083 ou pelo e-mail

sac@bv.com.br. Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661. Se desejar entrar em contato com a Ouvidoria, ligue para 0800 707 0083 (Deficientes

Auditivos e de Fala: 0800 701 8661).

RATING S&P¹:

AMP-1

¹Publicado no site www.standardandpoors.com, em junho de 2020. 
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https://www.vam.com.br/web/export/sites/vam/pt/Arquivos/Apresentacao-Institucional-VAM.pdf

