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Caro investidor, 

No mês de junho tivemos uma rentabilidade de 1,96% em nosso fundo Upon Global Macro FIC FIM. No 

primeiro semestre de 2022 acumulamos um retorno de 15,56%.  

Na carta desse mês, um breve comentário sobre o mês de junho e nosso posicionamento. Além disso, 

inspirados pelo Torneio de Wimbledon, em nossa introdução trouxemos reflexões sobre um modelo 

mental com aplicação bastante interessante tanto na vida quanto nos investimentos. 

O tênis e a Via Negativa 

“Everyone is trying to be smart, I’m just trying NOT to be stupid” – Charlie Munger 

Em 1973 um engenheiro e físico chamado Simon Ramo publicou a primeira edição do livro 

“Extraordinary Tennis for the Ordinary Player”. Jogador amador de tênis, ele resolveu coletar 

informação do jogo de maneira diferente: ao invés de usar o placar tradicional do jogo, ele optou por 

marcar os pontos “ganhos” e pontos “perdidos”. 

1- Ponto ganhos (ou erros forçados): O jogador que ganha o ponto é habilidoso, e faz uma jogada 

que, ou não consegue ser rebatida, ou induz o oponente a errar na hora de rebater. “Hit the 

ball so hard or place it so well, or both, that it either cannot be returned or else, if returned, 

provides an opportunity to guarantee that the opponent will not be able to return the next 

shot.” (“Extraordinary Tennis for the Ordinary Player” Revised Edition, página 22) 

2- Pontos perdidos (ou erros não-forçados): O jogador que perde o ponto cometeu algum erro 

que foi sua culpa, e não resultou da habilidade excepcional de quem marcou o ponto.  

Essa classificação de pontuação levou a 2 grupos distintos de dados: em alguns jogos 80% dos pontos 

são “pontos ganhos”, enquanto em outro grupo de jogos, 80% dos pontos são “pontos perdidos”. O 

autor chegou à conclusão de que, enquanto em jogos profissionais o ganhador do jogo “ganha” 

pontos, em jogos amadores o ganhador do jogo perde menos pontos. (Aqui vale destacar que em um 

jogo classificado como profissional não é necessariamente um jogo entre atletas). São dois tipos 

distintos de jogos e, portanto, são necessárias estratégias distintas.  

O jogo profissional é um chamado “Winner´s game”, ou seja, o resultado depende das ações do 

vencedor. Assim, é necessário treinar para melhorar sua habilidade para fazer jogadas espetaculares e 

estudar como forçar os erros do oponente.  

O jogo amador de tênis é um “Loser´s Game”, um jogo no qual o resultado positivo virá para o 

jogador que cometer menos erros. Para esse tipo de jogo é necessário melhorar a habilidade com o 

objetivo de minimizar o número de erros evitáveis. Se você é amador, não tente jogar brilhantemente. 

Foque em evitar erros básicos: prefira jogadas mais seguras (nas quais você terá uma taxa de acerto 

melhor) e trabalhe para reduzir seus erros nessas jogadas.  

Esse princípio é comumente chamado de “Via Negativa”. Apesar da origem na teologia, “Via 

Negativa” é um termo em latim que foi apropriado por Nassim Taleb, em seu livro “Antifrágil: Coisas 
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que se Beneficiam com o Caos”, para descrever um processo de epistemologia subtrativa - em outras 

palavras, um processo lógico para atingir o conhecimento por meio da compreensão do que “não é”. É 

uma definição indireta. Por exemplo, para explicar o que é tênis podemos dizer que é um esporte em 

que não chutamos a bola, que não possui gol/cesta e que não tocamos na bola diretamente com a 

mão. Do ponto de vista prático, Via Negativa consiste em um modelo mental: decidir o que se deve 

evitar, o que não fazer – buscar minimizar erros.  

Existem diversas aplicações desse modelo mental: 

• Tomada de decisões. O investidor anjo e empresário Naval Ravikant mostra como o conceito de 

Via Negativa pode ser aplicado para tomada de decisões: “Não acredito que tenho a capacidade 

de dizer o que vai funcionar. Em vez disso, tento eliminar o que não vai funcionar. Acho que ter 

sucesso é (...) sobre evitar julgamentos incorretos” (The Almanack of Naval Ravikant, página 

106) 

• Conhecimento. “O conhecimento cresce por subtração, muito mais do que pelo acréscimo — 

considerando-se que o que conhecemos hoje pode vir a se mostrar errado, mas o que sabemos 

ser errado não pode se revelar certo, pelo menos não com tanta facilidade”. (Antifrágil, página 

321). O conhecimento por subtração é mais robusto do que o conhecimento por adição, até 

porque ao adicionarmos novas variáveis podemos provocar consequências não antecipadas (ou 

“externalidades”).  

• Investimentos. De acordo com Warren Buffet, a regra número 1 de investimentos é “Nunca 

perca dinheiro” (Aos curiosos, a regra número 2 é “Nunca esqueça a regra número 1”). E uma 

vez que investir consiste em assumir o risco de perder, é necessário se proteger e impor limites 

de perda para evitar perdas irreversíveis. Ter um controle de risco eficiente e racional é 

essencial para manter a consistência e ter sucesso no longo prazo, tanto para evitar as perdas 

quanto para reduzir o tamanho das perdas quando essas forem inevitáveis. 

O mês de junho 

“We understand better how little we understand inflation” - Jerome Powell 

O mês de junho foi marcado pelo maior aumento na taxa de juros americanos desde 1994. Os dados 

de inflação de maio, divulgados no início de junho, vieram acima das expectativas e mudaram a 

postura do Federal Reserve frente à inflação.  

O Fed sinalizou que a dinâmica inflacionária é bem pior do que era esperado. Além disso, outras 

colocações do Presidente do Fed, como por exemplo na audiência no Congresso e no Fórum 

promovido pelo Banco Central Europeu (ECB), serviram para reforçar uma postura mais agressiva. 

Apesar da economia seguir aquecida, alguns setores já mostram sinais de desaceleração.  

Em relação à Europa, o ECB sinalizou, durante o Fórum em Sintra, que a inflação está 

“indesejavelmente alta” e deve aumentar a taxa de juros em julho. Ademais, indicou que em setembro 

as altas podem ser ainda maiores, a depender da divulgação de novos dados.  
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O Banco Central Japonês (Bank of Japan – BoJ) tem mantido a taxa de juros baixa (em níveis negativos) 

e, no mês de junho, bateu o recorde de compra de títulos do tesouro japonês (JGB), sustentando uma 

política de controle da curva de juros. A moeda do país está operando nos menores níveis desde 1998 

e o Presidente do BoJ afirmou que que o país deve permanecer em uma política fiscal acomodatícia, 

mesmo que a inflação esteja dentro da meta de 2%. 

No final do mês, a divulgação dos dados de atividade dos Estados Unidos e Europa frustraram as 

expectativas, o que causou um movimento forte dos juros para baixo. Os mercados precificam uma 

maior probabilidade de recessão, mas o Fed já reiterou na ata da reunião de junho, divulgada nessa 

semana, que vai manter uma política restritiva mesmo que isso signifique desacelerar a economia.  

Posicionamento e atribuição de performance 

Em FX, mantivemos nossa posição vendida no euro e adicionamos posição comprada em yen. Em 

Commodities permanecemos comprados em ouro e reduzimos nossa posição em petróleo. Em 

Equities, mantivemos posições vendidas em SPX. Em Rates, permanecemos com uma posição tomada 

na parte longa de juros americanos, tomadas em juros no Japão e abrimos posição em juros europeus. 

Zeramos nossa posição em crédito. 

No mês de maio tivemos ganhos em Equities e FX, e perdas em Rates e Commodities. 

  Junho Ano 6 M Início 

Rates 0.48% 3.39% 3.39% 1.37% 

FX -0.60% -0.86% -0.86% 0.55% 

Equity 1.00% 7.26% 7.26% 5.30% 

Commodities -0.67% 0.15% 0.15% 0.19% 

QIS 0.46% 2.67% 2.67% 1.75% 

Caixa/Hedge 1.01% 4.00% 4.00% 6.52% 

Crédito 0.80% 0.92% 0.92% 0.83% 

Custos -0.52% -1.97% -1.97% -4.58% 

Total 1.96% 15.56% 15.56% 11.93% 
*QIS – Quantitative Investment Strategies 
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Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Acum

Fundo - - - - - - - - - - -0.60% -2.56% -3.14% -3.14%

% CDI - - - - - - - - - - - - - -

Fundo 3.89% 4.83% -1.16% 3.60% 1.64% 1.96% - - - - - - 15.56% 11.93%

% CDI 531.18% 643.99% - 431.35% 158.77% 193.00% - - - - - - 288.04% 183.01%

2021

2022

UPON GLOBAL MACRO FIC FIM

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO - ABRIL 2022

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

Objetivo do fundo Movimentações

* 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. 

Informações Gerais

Público Alvo Investidores em geral

Data de início 16/nov/21

Classificação ANBIMA Multimercado Macro

Código Anbima 623131

Benchmark CDI

Taxa de Administração Mín 1,80% / Máx de 2,30%

Taxa de Performance 20% sobre o retorno que exceder o CDI

Tributação Longo Prazo

Administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM

Custodiante Banco BTG Pactual S.A

Auditoria KPMG Auditores Independentes

Gestão Upon Gestora de Recursos Macro LTDA

CNPJ 43.985.477/0001-86

Status Aberto para captação

Horário Limite de Movimentações Até às 15h

Investimento Inicial R$1.000,00

Movimentação mínima R$1.000,00
Saldo Mínimo R$1.000,00

Cota Fechamento

Cotização de aplicação D+1 d.u.

Cotização de resgate D+30 d.c.

Liquidação do Resgate
1° dia útil subsequente à 
liquidação do resgate

Taxa de Antecipação de Resgate Não há

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.

Performance

Rentabilidade do fundo*

Valor da Cota 1.1192765

PL do Fundo* R$ 27.194.963,84

PL da Estratégia R$ 443.259.003,67

Meses Positivos 5

Meses Negativos 3

Volatilidade Realizada 7,77%

Índice de Sharpe 1,14

Indicadores
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São Paulo 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2277 / conj. 1603  

São Paulo - SP - CEP: 01452-000        

info@uponglobal.capital  |   Tel: (11) 3456-7890 

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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