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O gestor e o consumidor
Caro cliente,
Apresentamos a você a carta do gestor de abril de 2021. Nesta carta mensal,
expomos um pouco da nossa visão sobre o mercado no último mês. O conteúdo
aborda os principais acontecimentos que influenciaram de forma direta ou indireta os
seus investimentos no período.

Cenário
Na Monetus prezamos bastante pela gestão ativa. Nos propomos a trabalhar
bastante para entregar retornos superiores ao mercado.
Ao investir em ações nos tornamos sócios das empresas, mas para que isso
aconteça estudamos a fundo não só a companhia, mas o mercado que ela atua, seus
concorrentes, a cultura e diretoria daquela empresa e diversos fatores buscando entender como será o desempenho dela no futuro.
Indo a uma loja você consegue enxergar a capacidade do treinamento dos
vendedores, do fluxo de clientes que passam por lá... Conversando com colaboradores conseguimos perceber o nível de motivação da equipe e alinhamento com os
objetivos da empresa.
Como gestores, fazemos questão de consumir produtos de todas as empresas
em que investimos. Abastecemos nossos carros no posto Ipiranga (Grupo Ultrapar),
compramos roupas na Hering (o aumento da taxa do fundo não é para saírmos por aí
de Gucci), tomamos guaraná Antartica (Ambev) e usamos temos o Banco Inter como
nosso banco padrão.
Investimos no que acreditamos.
Em abril ocorreu a efetivação do aumento da taxa do fundo Monetus FIA para
2%, o padrão da indústria de fundos de ações no Brasil. Terminamos o mês com uma
rentabilidade de 11,33% (já líquido de taxa) contra 1,94% do Ibovespa.
Alguns destaques foram o Banco Inter que divulgou números fortes de novos
clientes e um bom crescimento do Inter Shop, parte de e-commerce do banco.
A Cia. Hering também contribuiu para a alta. Tendo no início do mês recebido
e recusado uma proposta de compra pela Arezzo, a Cia. Hering acabou aceitando a
proposta de R$5,2 bilhões feita logo em seguida pelo Grupo Soma, dono das marcas
Animale, Farm, Maria Filó, dentre outras.
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Continuamos em nossa missão de entregar os melhores retornos e investimentos para vocês.

Rentabilidade e atribuição de
performance
Tabela 1: retornos históricos dos fundos geridos pela Monetus

abril 2021

acumulado
2021

12 meses

Desde o início

Monetus FIRF

0,11%

0,53%

0,58%

12,09%

Monetus FIDI (início

0,32%

1,44%

4,31%

5,98%

4,07%

3,79%

20,37%

13,88%

CDI

0,21%

0,69%

2,14%

17,01%

Monetus FIA

11,33%

14,65%

80,47%

317,86%

Ibovespa

1,94%

-0,10%

47,68%

76,77%

em abril de 2019)

Monetus FIM (início
em maio de 2019)
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Gráfico 1: performance histórica do Fundo de Investimento em Ações da Monetus
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Gráfico 2: performance histórica do Fundo de Investimento em Renda Fixa da Monetus
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Gráfico 3: performance histórica do FI de debêntures incentivadas da Monetus
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Gráfico 4: performance histórica do FI multimercado da Monetus
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Investir com a Monetus é acreditar nos seus sonhos. É entender
que realizar esses sonhos é uma jornada que é muito melhor
quando bem acompanhada.
Investir com a Monetus é focar no essencial, de forma digital e descomplicada. É preciso desmistificar de que quanto mais feio,
burocrático e cheio de papelada o serviço, mais seguro ele é.
Investir com a Monetus é saber que você pode entender de investimentos ou não. É ter certeza que há uma empresa que fala diretamente com você, sem financês ou reticências. Investir deve ser
uma experiência, e não uma obrigação.
Investir com a Monetus é um hábito novo. O hábito de quem
acredita em uma relação transparente e que busca resultados. É
abrir mão da fila do banco e de relações indiferentes. É saber que
somos um time de pessoas trabalhando para pessoas. Pessoas
mesmo, dessas que sonham.
Investir com a Monetus é entender que não adianta encontrar de
tudo se é você quem se perde. Melhor do que ter todas opções, é
ter as melhores opções.
Investir com a Monetus é investir em você.
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Legal
Este documento foi produzido pela Monetus Investimentos Ltda. (“Monetus”) com
fins meramente informativos, não se caracterizando como oferta ou solicitação de
investimento ou desinvestimento em títulos e valores mobiliários.
Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações
apresentadas, a Monetus não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base
nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem comunicação. A Monetus não assume qualquer compromisso de publicar
atualizações ou revisões dessas previsões.
A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e
dos outros custos pertinentes aos fundos. A rentabilidade divulgada não é líquida de
impostos. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável
a análise de um período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os fundos de investimento
não contam com garantia da Monetus, do administrador do Fundo, de qualquer
mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
A rentabilidade passada não constitui garantia nem promessa de rentabilidade futura.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
No dia 26/05/2017, o Mach Clube de Investimento em Ações foi transformado no
Monetus Fundo de Investimento em Ações. Portanto, dados de rentabilidade anteriores a essa data referem-se ao período em que o fundo era um clube de investimento.
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