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Caro investidor,
Pela regulação brasileira, só podemos divulgar rentabilidade após 6 meses de fundo, que completamos
na último segunda-feira (dia 16/05/2022). Na carta desse mês, comentamos um pouco sobre nossos 6
meses de fundo, além de um breve comentário sobre o mês de abril.

6 meses
No dia 16 de novembro, abrimos o fundo Upon Global Macro. Hoje, 6 meses depois podemos divulgar
nossa rentabilidade e compartilhar com nosso cotistas que cumprimos na prática com o que
prometemos. 80% da nossa rentabilidade veio do offshore. Nesses 6 meses, temos uma correlação de
-0,24 com o Índice de Hedge Funds ANBIMA (IHFA) e estamos descorrelacionados dos fundos com
mair AUM da indústria de multimercados do Brasil.
Foram meses para estruturar um produto, uma equipe e processos que se alinhassem com os pilares
que motivaram a criação da Upon Global Capital. Nesse meio tempo, saímos de um momento de juros
zerados nos Estados Unidos para um ciclo de aumento de juros. No Brasil a Selic subiu mais de 10% em
um ano, o que fortaleceu a alocação do investidor em renda fixa em detrimento dos multimercados.
Desde que iniciamos esse projeto, o cenário econômico, e comercial, mudou. O que não mudou foi
nosso compromisso: um produto descorrelacionado e global, diferente do que existia no mercado
brasileiro, que complementasse a carteira dos investidores com uma equipe sênior e com experiência
global.

Grandes acertos, pequenos erros
Na nossa primeira carta, comentamos a respeito do nosso compromisso com a estruturação dos
processos e a importância de inciar desta maneira, porque tudo isso sofre o efeito dos juros compostos
e é amplificado no longo prazo. Na nossa carta de 6 meses, olhando para o semestre que tivemos, vale
retomar esse assunto em outras nuances. Pequenos acertos se amplificam no longo prazo. Por outro
lado, é impossível não cometer erros. Por isso, mais importante do que não errar, é assumir o
compromisso de errar baixo e acertar grande.
Em muitos fundos de investimento, como no nosso, há aquilo que chamamos de “limite de stop”.
Essencialmente, se o fundo atinge uma perda pré-definida, a equipe de risco intervém na gestão e
todas as posições são zeradas. Assim, mesmo em um momento de estresse no mercado, o fundo tem
uma perda máxima. Isso garante segurança para os cotistas do fundo.
A máxima “o melhor ataque é uma boa defesa” do mundo esportes vale também para os
investimentos – e a melhor defesa é um bom controle de risco. Por isso, na Upon optamos por ter um
time de risco ativo no processo de gestão. Nosso time de gestão e a equipe de risco
(independentemente) acompanham as variações de preço e de relações de hedge devido tanto à
passagem do tempo quanto à mudança das condições de mercado; isso permite o acompanhamento
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dinâmico das relações entre o ganho potencial esperado e as possíveis perdas das posições (na maioria
dos casos as estruturas de opções utilizadas possuem perdas limitadas).
Falando em termos da nossa gestão, nossa tese e posição que foi nosso maior acerto, também foi
nosso maior erro. Começamos o fundo no fim de 2021 com uma tese inflacionária e acreditando em
uma postura mais hawkish do Fed. Esse cenário só foi se concretizar em janeiro, quando o Fed
sinalizou que iniciaria o ciclo de aperto monetário. Além de uma posição tomada em juros, capturamos
esse movimento vendidos no SPX (o índice do S&P 500). Em março, com novas altas do SPX tivemos
algumas perdas nessa posição, mas voltamos a realizar ganhos em abril e reduzimos as posições mais
recentemente.

O mês de abril
“Extraordinariamente elevado”. Essa foi a expressão que a Casa Branca usou para se referir aos dados
de inflação de março, que foram divulgados no mês de abril. Assim como mencionamos em cartas
anteriores, temos trabalhado com esse cenário de inflação desde o início do fundo, em novembro.
Acreditávamos que o mercado precisava adicionar prêmio de risco nos ativos, dado o impacto da
redução do balanço e do aperto monetário no cenário econômico.
Como citamos acima, capturamos esse movimento inicialmente através de posições tomadas em juros
americanos, e com uma posição significativa vendida em SPX. Acreditamos que ainda há espaço para
piora do índice, entretanto o fluxo de buybacks do 2º trimestre deve segurar o índice nos níveis atuais
nas próximas semanas. Continuamos nos posicionando taticamente para capturar esses movimentos.
Em relação à energia, oferta tende a piorar. No fim de março, os Estados Unidos anunciaram que iriam
disponibilizar 180 milhões barris de petróleo da reserva estratégica nos próximos meses para amenizar
a subida de preços, e já anunciaram planos para repor essa reserva.

Posicionamento e atribuição de performance
Em FX, abrimos posição vendida no Yuan chinês, reduzimos nossa posição comprada no yen japonês,
no real e vendida no euro. Zeramos nossa posição comprada no dólar canadense. Em rates, estamos
zerados nos juros americanos. Em commodities, aumentamos nossa posição comprada no ouro e
mantivemos nossa posição vendida em petróleo. Em equities, reduzimos nossa posição vendida no
SPX.
No mês de abril, tivemos ganhos em nossas posições de equities, metais e juros. Tivemos perdas nas
posições de energia e em opções de moedas.
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Rates
FX
Equity
Commodities
QIS
Caixa/Hedge
Custos
Total

Abril
0.54%
-1.43%
3.99%
0.01%
0.56%
0.50%
-0.57%
3.60%

Ano
1.69%
0.20%
6.14%
1.34%
1.33%
3.54%
-2.72%
11.52%

6M

Início

1.15%

1.15%

0.01%

0.01%

5.27%

5.27%

0.73%

0.73%

1.70%

1.70%

3.61%

3.61%

-4.46%

-4.46%

8.01%

8.01%

*QIS – Quantitative Investment Strategies

Abril

Ano
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MATERIAL DE DIVULGAÇÃO - ABRIL 2022

UPON GLOBAL MACRO FIC FIM
Movimentações

Objetivo do fundo
O fundo busca, através de estratégias de investimento
baseadas em cenários macroeconômicos de médio e
longo prazos, rentabilidade acima do CDI.

Informações Gerais
Público Alvo
Data de início
Classificação ANBIMA
Código Anbima
Benchmark
Taxa de Administração
Taxa de Performance
Tributação
Administrador
Custodiante
Auditoria
Gestão
CNPJ

Investidores em geral
16/nov/21
Multimercado Macro
613121
CDI
Mín 1,80% / Máx de 2,30%
20% sobre o retorno que exceder o CDI
Longo Prazo
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Banco BTG Pactual S.A
KPMG Auditores Independentes
Upon Gestora de Recursos Macro LTDA
43.985.477/0001-86

Status
Horário Limite de Movimentações
Investimento Inicial
Movimentação mínima
Saldo Mínimo
Cota
Cotização de aplicação
Cotização de resgate

Liquidação do Resgate
Taxa de Antecipação de Resgate

Aberto para captação
Até às 15h
R$1.000,00
R$1.000,00
R$1.000,00
Fechamento
D+1 d.u.
D+30 d.c.
1° dia útil subsequente à
liquidação do resgate
Não há

Indicadores
Valor da Cota
PL do Fundo*
PL da Estratégia
Meses Positivos
Meses Negativos
Volatilidade Realizada
Índice de Sharpe

1.0801214
R$ 22.940.002,66
R$ 425.130.645,29
3
3
7,79%
1,06

Rentabilidade do fundo*
Jan

Fev

Mar

Abr

Fundo
2021
% CDI
2022

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Ano

Acumulado

-0,60%
-

-2,56%
-

-3,14%
-

-3,14%
-

Fundo 3,89% 4,83% -1,16% 3,60%
% CDI 524,4% 635,0%
430,3%

11,52% 8,01%

* Rentabilidade mensal calculada com base na cota do último dia útil do mês, líquida de administração e performance e bruta de taxa de saída e impostos. Rentabilidade
passada não representa garantia de resultados futuros.

Performance

A Upon Global Capital não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não
se caracterizam e nem devem ser entendidas como uma promessa ou um compromisso da Upon Global Capital. A Upon Capital não se responsabiliza por decisões do investidor, nem por ato ou fato de profissionais
especializados por ele consultados. O investidor deve se basear, exclusivamente, em sua opinião e na opinião de profissionais especializados por ele contratados, para opinar e decidir. Fundos de Investimento não
contam com garantia do administrador, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Este fundo utiliza 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 quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital
aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O fundo apresentado
pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, variação cambial e outros riscos não mencionados neste material. Fundos Multimercados com renda variável podem estar expostos
a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com risco daí recorrentes. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de Informações Essenciais e o
Regulamento do fundo de investimento pelo investidor antes de aplicar seus recursos. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. A LÂMINA DE
INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR. Administrador: BTG Pactual SF SA DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23). Endereço: Praia de Botafogo, 501, 5 º Andar, Rio de
Janeiro/RJ, CEP 22250-911. www.btgpactual.com. SAC: sh-atendimento@btgpactual.com ou 0800-722-004. Ouvidoria: ouvidoria@btgpactual.com.
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A Upon Global Capital não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter
exclusivamente informativo e não se caracterizam e nem devem ser entendidas como uma promessa ou um compromisso da Upon Global Capital. A Upon Capital não se responsabiliza por
decisões do investidor, nem por ato ou fato de profissionais especializados por ele consultados. O investidor deve se basear, exclusivamente, em sua opinião e na opinião de profissionais
especializados por ele contratados, para opinar e decidir. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda,
pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Este fundo utiliza 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 quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos
adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O fundo apresentado pode estar exposto a significativa
concentração em ativos de poucos emissores, variação cambial e outros riscos não mencionados neste material. Fundos Multimercados com renda variável podem estar expostos a
significativa concentração em ativos de poucos emissores, com risco daí recorrentes. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de
Informações Essenciais e o Regulamento do fundo de investimento pelo investidor antes de aplicar seus recursos. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR. Administrador: BTG Pactual SF SA DTVM (CNPJ:
59.281.253/0001-23). Endereço: Praia de Botafogo, 501, 5 º Andar, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22250-911. www.btgpactual.com. SAC: sh-atendimento@btgpactual.com ou 0800-722-004.
Ouvidoria: ouvidoria@btgpactual.com.
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