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O mês de dezembro foi marcado pela continuidade do otimismo dos mercados globais
com a evolução da vacina contra a Covid-19. Ainda, a aprovação de novos estímulos, a
resolução do Brexit e as consequências do desfecho da eleição presidencial nos EUA
também contribuíram para mais um mês positivo para os principais índices de ações.
Enquanto o MSCI global subiu 4,1%, o Stoxx 600 Europe acumulou alta de 2,5% e o S&P
500 atingiu nova máxima histórica ao avançar 3,7%. O cenário de busca por maior risco
também ficou claro nas commodities. No mês, o petróleo marcou alta de 7,0% e o
minério de ferro subiu 26,0% no período. Os mercados emergentes foram novamente
beneficiados pelo otimismo global e busca por ativos atrasados. Com a queda de 2,0%
do DXY, cesta que mede o dólar frente a outras moedas de economias desenvolvidas, as
moedas de países emergentes subiram 2,8% e o MSCI desses países subiu 7,2% em
dezembro.
No que se refere à evolução da pandemia, as preocupações na Europa voltaram a
aumentar. Antes mesmo de o Reino Unido ter confirmado que uma variante do novo
coronavírus em circulação pode ser até 70% mais transmissível, o elevado nível de casos
e hospitalizações fizeram com que diversos países anunciassem novas medidas de
restrições. Além da Alemanha ter implementado uma quarentena severa pelo menos até
10 de janeiro, o Reino Unido decretou fechamento de comércio e serviços não essenciais
em Londres e a Holanda adotou lockdown por no mínimo cinco semanas. Nos Estados
Unidos, os números também seguiram acelerando com novos recordes de óbitos e casos
confirmados. Como esperado, o aumento do número de casos e as medidas de restrições
anunciadas nos últimos meses tiveram reflexos negativos no crescimento econômico
destes países. Em novembro, observou-se moderação dos PMI´s na Europa, no Reino
Unido e nos EUA. Na Zona do Euro, o PMI de serviços recuou 5,2 pontos em novembro e
permaneceu em território de contração pelo terceiro mês consecutivo. Pelo lado da
manufatura, o PMI da região seguiu acima dos 50 pontos, mas também desacelerou no
mês (53,8 de 54,8). Já no Reino Unido, o destaque negativo ficou por conta do PMI de
serviços, que após quatro meses de expansão recuou 3,8 pontos e retornou para nível
inferior a 50 pontos. Nos EUA, apesar de os índices ISM ainda seguirem acima de 50
pontos, tanto o do setor de serviços (55,9), como o da indústria (57,5), os sinais de alerta
a respeito da perda de ritmo do crescimento foram a queda das vendas no varejo em
novembro (-1,1%), a maior nos últimos sete meses, e o saldo da criação de vagas de
245k no mês, o menor número de vagas de trabalho desde que começou a recuperação.
O avanço da Covid-19 nos principais países e os sinais de piora da atividade global, no
entanto, não foram suficientes para pausar o bom desempenho dos mercados. Fora o
início da vacinação em diversos países, o anúncio de mais estímulos compensou as
preocupações em relação à situação atual da pandemia e seus impactos no crescimento
econômico. Sobre o início da vacinação, menos de um mês após as farmacêuticas Pfizer,
Moderna e Astrazeneca divulgarem seus resultados de alta eficácia na última fase dos
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testes, as agências reguladoras de diversos países já autorizaram o uso emergencial
dessas vacinas. Até o final de dezembro, cerca de 5,2 milhões de pessoas em 40 países já
tinham recebido doses de vacinas contra a Covid-19. O rápido avanço da imunização
aumenta confiança na retomada global e diminui consideravelmente as preocupações
em relação à atual dinâmica de casos de Covid-19 nas principais economias.
Enquanto todos aguardam a imunização de grande parte da população mundial, os
governos e bancos centrais seguem atuando para ajudar a economia em um momento
ainda de fragilidade. Pelo lado fiscal, nos EUA, o Congresso aprovou um pacote fiscal de
aproximadamente US$ 900 bilhões para auxiliar no combate aos efeitos econômicos da
Covid-19. O acordo estabelece uma ajuda semanal de US$ 300 em benefícios de
desemprego, US$ 600 em pagamentos diretos para grande parte da população, além de
uma segunda rodada de subsídios para negócios afetados pela pandemia. No campo da
política monetária, apesar de o FED não ter alterado a taxa de juros e não ter mexido no
montante de compras mensais, o FED ajustou a orientação para suas compras de ativos,
com a nova linguagem sugerindo que o programa pode continuar por mais tempo e
dependente das metas de estabilidade de preços e emprego máximo. Na Europa, foi a
vez do ECB anunciar uma ampliação do seu programa emergencial de compras de ativos
para a pandemia de € 500 bilhões. A instituição anunciou também a extensão das
compras líquidas de ativos até pelo menos o fim de março de 2022, e reiterou que as
manterá até que julgue que a crise tenha acabado. Já no Reino Unido, apesar de
nenhuma nova medida de estímulo ter sido anunciada, a assinatura do acordo comercial
pós-Brexit firmado entre União Europeia e Reino Unido contribuiu para reduzir as
incertezas e manter o otimismo com a recuperação do crescimento global em um
ambiente de ampla liquidez.

Cenário Brasil
No Brasil, os ativos de risco se beneficiaram do cenário externo favorável e terminaram
dezembro com ganhos. Seguindo a fraqueza global do dólar e refletindo a atuação do
Banco Central com operações de swap cambial para atenuar os efeitos do overhegde, o
real valorizou 2,5% no mês, a segunda apreciação mensal consecutiva. Já a bolsa de
valores encerrou dezembro com expressiva alta de 9,3% e anulou as perdas ocasionadas
na crise da pandemia, finalizando o ano com alta de cerca de 3,0%. Além de surfar o
ambiente global favorável, a continuidade do investimento estrangeiro para ações
também foi determinante para o desempenho do Ibovespa. Mais importante, em
dezembro, as taxas de juros no mercado futuro finalmente apresentaram alívio e
mostraram forte recuo no mês. Além da conjuntura internacional, a redução do risco
fiscal, a mudança na comunicação do Banco Central e a inflação corrente abaixo do
esperado contribuíram para o mercado de juros.
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No campo fiscal, apesar de todas as incertezas ao longo dos últimos meses, o ano
terminou sem alterações das regras fiscais vigentes e sem criação de novas despesas
que colocassem em xeque o cumprimento do teto de gastos. Em dezembro, mesmo com
as atenções já voltadas para as disputas das presidências da Câmara e do Senado, o
Congresso aprovou a LDO de 2021 e evitou a paralisação do governo no próximo ano. A
LDO aprovada estipulou uma meta de déficit primário de R$ -247 bilhões (-3,0% do PIB),
indicando que o governo implementará uma ambiciosa política fiscal contracionista,
uma vez que o déficit fiscal deve terminar 2020 em 11% do PIB. Importante é que a LDO
do próximo ano não contém nenhuma provisão para um programa de transferência de
renda e mantém a regra do teto de gastos. Ainda, o governo teve sucesso ao longo de
dezembro em evitar aprovações de pautas bombas. É verdade que em um ano de novas
presidências no Congresso, existem diversas dúvidas sobre o andamento da agenda de
reformas do governo e, durante a discussão do parecer do senador Marcio Bittar sobre a
PEC emergencial no início de 2021, podem surgir pressões para gastos novos. No
entanto, o fato de o governo e líderes do Congresso terem defendido o teto de gastos é
uma notícia fiscal muito boa e indica que o controle fiscal, por ora, está preservado.
Além da redução da incerteza fiscal, o PIB do terceiro trimestre confirmou o bom
desempenho da atividade no período. De acordo com o IBGE, o PIB cresceu 7,7% no
terceiro trimestre após recuar 9,6% no segundo trimestre. Esse resultado foi o maior
aumento do PIB da história e refletiu o efeito-base, a flexibilização das medidas de
distanciamento social e políticas monetárias e fiscais robustas. Apesar de o resultado ter
ficado abaixo da nossa projeção (8,9%) e do consenso de mercado (8,8%), parte da
surpresa negativa pode ser atribuída à revisão em alta da série. O PIB em 2019 foi revisto
de 1,1% para 1,4%, e o crescimento do segundo trimestre aumentou para -10,9% yoy de
-11,4% yoy. Conforme esperado, a retomada da atividade econômica no terceiro
trimestre foi generalizada. Pelo lado da oferta, a indústria cresceu 14,8% e os serviços
subiram 6,3%. Esse resultado confirma que a indústria mostra uma recuperação mais
robusta do que os serviços, pois esses ainda são afetados pelas medidas de
distanciamento social no país. Pelo lado da demanda, o investimento cresceu 11,0%, o
consumo das famílias avançou 7,6% e o consumo do governo cresceu 3,5%. Além disso,
as exportações líquidas tiveram contribuição positiva devido à maior contração das
importações. O bom desempenho da economia no terceiro trimestre fez com que o
consenso diminuísse a retração esperada para o PIB de 2020 para -4,4%. Com a herança
estatística ainda mais favorável para 2021, as estimativas para o ano que vem seguem
em 3,5%. O melhor desempenho em 2020 e o ponto de partida mais positivo para o
crescimento do próximo ano, no entanto, não são suficientes para cessar as
preocupações a respeito da dinâmica econômica. O fim dos estímulos fiscais e o alto
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nível da taxa de desemprego apontam para uma recuperação lenta nos próximos
trimestres. Adicionalmente, o risco de um novo aumento dos casos de Covid-19 no Brasil
traz preocupação tanto para o ritmo de atividade, como para a condução da política
fiscal. Em dezembro, o número de casos confirmados de Covid-19 voltou a aumentar e foi
acompanhado de rápida elevação das internações e óbitos. Para não sobrecarregar os
sistemas de saúde, algumas prefeituras já admitem que novas medidas de restrições
podem ser tomadas. Além de estas medidas trazerem desafios para setores que já
estavam frágeis, caso ações mais duras sejam tomadas por mais estados e o números da
Covid-19 sigam aumentando, pode ocorrer pressão política e oportunismo para extensão
de gastos fiscais.
Por fim, a dinâmica da inflação também trouxe notícias positivas em dezembro. Apesar do
IPCA caminhar para encerrar 2020 em torno de 4,4%, acima da meta, ao longo do último
mês foram observados fatores favoráveis para a dinâmica da inflação nos primeiros
meses de 2021. Além do anúncio da bandeira amarela para janeiro, observou-se
descompressão do IGP, recuo dos preços de commodities em reais e o IPCA-15 de
dezembro abaixo do esperado apontou para núcleos menos pressionados. Neste cenário,
de acordo com o relatório Focus do Banco Central, a expectativa de inflação para 2021
recuou de 3,5% para 3,3% entre novembro e dezembro. Mais importante, antes mesmo
de o balanço de riscos para a inflação ficar mais benigno, o Banco Central adotou uma
comunicação mais dura, que foi importante para manter as expectativas de inflação
ancoradas. Em decisão unânime, o Copom manteve a taxa Selic em 2,0% a.a. A surpresa,
no entanto, ficou por conta do comunicado da decisão. Apesar de o Banco Central não
alterar sua visão de que a recente alta da inflação é transitória, o comunicado indicou que
o Banco Central não enxerga mais a possibilidade de cortes adicionais da taxa de juros e
trouxe novidades a respeito da ferramenta do forward guidance ao sinalizar que, em
breve, esse instrumento pode não ser mais utilizado pelo Copom. De fato, a autoridade
monetária esclareceu que o fim do forward guidance não implica mecanicamente uma
elevação da taxa de juros e reafirmou que a condução da política monetária seguirá o
receituário do regime de metas para a inflação, baseado na análise da inflação
prospectiva e de seu balanço de riscos. Contudo, o fato de o Banco Central reconhecer
que este instrumento pode ser retirado antes do esperado reforça a vigilância do Copom
com o cenário de inflação e compromisso com as metas dos próximos anos.
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No mês de dezembro, o Claritas Crédito Privado apresentou alta de 0,35%,
equivalente a 215% do CDI. No ano, o fundo acumula alta de 2,11%, o
correspondente a 76% do CDI
O mês de dezembro foi positivo para o crédito privado, auxiliando o movimento de
recuperação iniciado na segunda quinzena de abril. Terminado o ano é possível traçar
um resumo do que foi observado em 2020, a maneira como se encerrou e o que é
esperado para 2021. Apesar de repetitivo, é importante reafirmar o comportamento
atípico dos ativos, principalmente no primeiro semestre. A combinação de uma grande
incerteza quanto aos fundamentos ocasionada pela pandemia do novo coronavírus,
aliada a uma forte piora do fator técnico gerada pelo grande crescimento dos resgates
na indústria de fundos de crédito, levaram a um agudo movimento negativo dos ativos,
fugindo a qualquer padrão estatístico de retornos desta classe. Neste contexto, duas
decisões – cada uma em tempo distinto – tiveram fator determinante para diferenciação
entre gestores e suas performances. A primeira decisão, anterior mês de Março,
beneficiou quem carregava maior volume de caixa e ativos de prazos mais curtos, já
que estes, por carregarem um menor risco em suas carteiras, sofreram menos com a
abertura dos spreads de crédito, como consequência, tiveram um drawdown menor. A
segunda, posterior a março, foi a de aumentar o risco das carteiras, isto é, após uma
leitura prospectiva positiva do fundamento e do fator técnico, optarem por diminuir a
parcela de caixa e alongar o prazo dos ativos, se beneficiando do fechamento dos
spreads e do bom carrego das carteiras observados da segunda quinzena de abril até o
fim de dezembro. A combinação destas duas decisões acabou por diferenciar os
diversos gestores de crédito no ano de 2020.
Especificamente sobre o mês de dezembro, observou-se, assim como nos 2 meses
anteriores, uma estabilidade dos spreads de crédito. Portanto, as carteiras continuaram
a se beneficiar de um bom nível de carrego dos ativos. Entretanto, o principal destaque
do mês foi o mercado primário. Dezembro foi um mês bastante aquecido para as
emissões corporativas. Após um prolongado período de mercado primário tímido, viuse uma série de empresas aproveitando esta janela de captação. De maneira geral, as
emissões foram bastante demandadas – algumas tiveram forte rateio de ordens, mas
procurou respeitar-se o nível mínimo de CDI + 2%, nível este que parece ser o novo
ponto de equilíbrio do mercado. Em nossas carteiras, fomos alocados em 6 ativos
distintos: debentures de Sabesp, CCR, Unidas e Trisul e os FIDCs Simpar e Creditas
Auto. As taxas emitidas variaram entre CDI + 2.30% e CDI + 4.25%. Não fomos alocados
em algumas emissões por julgar que a taxa emitida não era condizente com o atual
nível do mercado, como no caso de Copasa (papel de 5 anos emitido a CDI +1.75%).

Classificado como Uso Interno

Claritas FIRF Crédito Privado
Dezembro 2020
Desempenho

Classificado como Uso Interno

Claritas FIRF Crédito Privado
Dezembro 2020
Atribuição de performance
De maneira prospectiva, para o ano de 2021, a leitura é otimista. O último trimestre de
2020 ajuda a compreender melhor esta visão. A estabilidade dos spreads e
consequente redução da volatilidade da classe de ativos, em um patamar bastante
interessante traz a expectativa de bons resultados pela frente. A isso, soma-se a boa
receptividade do mercado com as emissões primárias do mês de dezembro. Não menos
importante é o fato de o mercado mostrar-se demandador de ativos, mas mais sensível
a preços. Dito de outra maneira, o recado enviado às empresas é de que há demanda,
mas é importante manter um nível de prêmio adequado. Portanto, em 2021 a classe de
ativos deve mostrar bons retornos, resultado de um nível de volatilidade menor que o
observado em 2020, ainda que maior do que o artificialmente baixo observado em
anos anteriores, somado ao carrego elevado de suas carteiras e, por fim, da
normalização do mercado primário trazendo boas oportunidades de alocação.
Dez-2020

2020

Carrego de Crédito

0.29%

4.03%

Marcação a Mercado (MtM)

0.04%

-1.95%

Outros*

0.08%

0.65%

Custos

-0.05%

-0.62%

Claritas FIRF CP

0.35%

2.11%

%CDI

215%

76%

*Curva de juros e Trade
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Este documento não constitui uma oferta de serviço, tem caráter meramente informativo e é para uso exclusivo de seu
destinatário. As informações contidas neste documento são confidenciais e não devem ser divulgadas a terceiros sem o prévio e
expresso consentimento da Claritas. Leia o prospecto e o regulamento dos fundos de investimento retratados neste material
(“Fundos de Investimento”) antes de investir, especialmente a seção “Fatores de Risco”. Rentabilidade passada dos Fundos de
Investimento não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades dos Fundos de Investimento divulgadas nesse
material não são líquidas de impostos e de eventuais taxas de ingresso, saída e performance. Os Fundos de Investimento não
contam com garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Créditos
– FGC. Eventuais informações relativas à expectativa de resultados futuros presentes neste material referentes aos Fundos de
Investimento são baseadas em simulações, sendo que os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. A concessão
dos registros das distribuições públicas de cotas dos Fundos de Investimento não implica, por parte da CVM, garantia de
veracidade das informações prestadas, julgamento sobre a qualidade do Fundo de Investimento, de seu administrador ou das
cotas a serem distribuídas, ou de adequação do regulamento do Fundo de Investimento ou do seu prospecto à legislação vigente
ou julgamento sobre a qualidade do Fundo de Investimento ou de seu administrador, gestor e demais prestadores de serviços. Os
Fundos de Investimento 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. Não há garantia de que este Fundo de Investimento terá o tratamento tributário
para fundos de longo prazo. Para avaliação da performance dos Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período
de, no mínimo, 12 (doze) meses. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os Fundos de Investimento de
renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na
cotação de fechamento. Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação
média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. A taxa de administração máxima
prevista nos regulamentos dos Fundos de Investimento compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que
a política dos Fundos de Investimentos admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento
investidos. Os Fundos de Investimentos de ações e multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa
concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.
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Taxa de performance de 20% sobre o que exceder 100% da taxa média de captação em IMA-B 5; As aplicações serão cotizadas em D+0 e liquidadas em D+0; Os
resgates são cotizados em D+0 e liquidados em D+1 (1º d.u. após a data de cotização); Aplicação inicial: R$10.000,00; Saldo Mínimo: R$10.000,00; Movimentação
mínima: R$5.000,00; Tributação: Longo Prazo; Gestor: Claritas Administração de Recursos; Custodiante: BNY Mellon Banco S.A. Claritas Long Short FIC FIM: A
política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do CLARITAS LONG
SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 12.219.414/0001-95 (“Fundo Master”), administrado pelo
ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em buscar atingir seu objetivo de investimento pela identificação de
oportunidades de investimento com enfoque no mercado de capitais, por meio de uma avaliação macroeconômica e de uma análise fundamentalista dos diversos
fatores de risco de mercado, com o objetivo de Obter rentabilidade de longo prazo. Destinado a investidores em geral; Taxa de administração 2,0% a.a; Taxa de
administração máxima de 2,5%a.a.; Taxa de performance de 20% a.a. sobre CDI; As aplicações são cotizadas em D+1; Os resgates são cotizados em D+31 e
liquidados em D+34 (33º d.u. após a data de cotização), para cotização em prazos menores a 31 dias será cobrada uma taxa de saída de 5% sobre o valor
resgatado; Aplicação inicial: R$10.000,00; Saldo mínimo: R$10.000,00; Movimentação mínima: R$10.000,00; Gestor: Claritas Administração de Recursos;
Custodiante: BNY Mellon Banco S.A. Claritas Total Return FIC FIM: O objetivo do FUNDO consiste em aplicar pelo menos 95% do seu patrimônio líquido em
cotas do fundo de investimento Claritas Total Return Master FIM, cuja política de investimento consiste em atingir o objetivo de investimento do Fundo Master
pela identificação, por meio de uma análise conjunta da situação macroeconômica e política no Brasil e do mundo, de grandes tendências de mercado, buscando
assim determinar seus possíveis reflexos no mercado financeiro do país. Destinado a investidores em geral que não requeiram liquidez imediata; Taxa de
administração 2,0% a.a; Taxa de administração máxima de 2,58%a.a.; Taxa de performance de 20% a.a. sobre CDI; As aplicações são cotizadas em D+1 e
liquidadas em D+0; Os resgates são cotizados em D+31 e liquidados em D+34 (33º d.u. após a data de cotização), para cotização em prazos menores a 31 dias
será cobrada uma taxa de saída de 5% sobre o valor resgatado; Aplicação inicial: R$5.000,00; Saldo mínimo: R$5.000,00; Movimentação mínima: R$1.000,00;
Gestor: Claritas Administração de Recursos; Custodiante: BNY Mellon Banco S.A. Claritas Long Bias FIC FIM: A política de investimento do FUNDO consiste em
aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do CLARITAS LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº
34.286.521/0001-79, (“Fundo Master”/“Fundo Investido”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste
em proporcionar aos seus cotistas o retorno absoluto não correlacionado a qualquer índice, através de gestão ativa do portfólio focado no mercado de ações.
Deste modo, o Fundo Master, mantém um viés comprado em bolsa utilizando instrumentos do mercado à vista e de derivativos, utilizando-se de análise
fundamentalista de avaliação de empresas e mercado, para assim buscar oportunidades de precificação ineficiente de ativos, bem como utilizando as estratégias,
comprada, vendida e de valor relativos.” O fundo tem como público alvo investidores em geral, que não requeiram liquidez imediata e estejam de acordo com os
objetivos de rentabilidade de longo prazo. Os investidores também devem estar dispostos a assumir todos os riscos inerentes à política de investimento do
FUNDO; Taxa de administração de 2,00% com taxa máxima de 2,5%a.a.; Taxa de performance de 20% do que exceder 100% do IPCA + Yield do IMA-B; As
aplicações são cotizadas em D+1; Os resgates são cotizados em D+31 e liquidados em D+33 (2º d.u. após a data de cotização), para cotização em prazos menores
a 31 dias será cobrada uma taxa de saída de 5% sobre o valor resgatado.; Aplicação inicial: R$10.000,00; Movimentação mínima: R$5.000,00; Saldo mínimo:
R$10.000,00; Gestor: Claritas Administração de Recursos Ltda.; Custodiante: BNY Mellon Banco S.A. Claritas Quant FIC FIM: O objetivo do FUNDO consiste em
aplicar pelo menos 95% do seu patrimônio líquido em cotas do fundo de investimento Claritas Quant Master, cuja política de investimento consiste em atingir o
objetivo de investimento do Fundo Master pela alocação de seus recursos por meio de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos
mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso
de concentração em nenhuma classe específica. O FUNDO tem como público alvo investidores em geral que não requeiram liquidez imediata e estejam de
acordo com os objetivos de rentabilidade de longo prazo. Os investidores também devem compreender e estar dispostos a assumir todos os riscos inerentes a
política de investimento do Fundo; A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração do FUNDO Claritas Quant FIC FIM no valor de 1,50% a.a.
Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica estabelecida a taxa de administração máxima de 1,68% a.a sobre o
valor do patrimônio líquido do FUNDO. Média da rentabilidade mensal desde o início do fundo; Taxa de performance de 20% a.a. sobre CDI; As aplicações são
cotizadas em D+1; Os resgates são cotizados em D+15 d.c. e liquidados em D+17 (2º d.u. após a data de cotização), para cotização em prazos menores a 15 dias
será cobrada uma taxa de saída de 5% sobre o valor resgatado; Aplicação inicial: R$10.000,00; Saldo mínimo: R$10.000,00; Movimentação mínima: R$5.000,00;
Gestor: Claritas Administração de Recursos; Custodiante: BNY Mellon Banco S.A.
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