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Comentário do Gestor

TIM e Oi vão se fundir?

Afirmar tal coisa com segurança pode parecer pretencioso e viesado, mas o argumento 
que nos faz acreditar que sim é muito simples: (i) a fusão entre TIM e Oi cria quase R$50 
bilhões de valor para os acionistas de ambas as empresas (como referência: 125% do 
valor de mercado das duas empresas somados), e; (ii) as mesmas tornam-se tão ou mais 
competitivas quanto Vivo e Claro no médio e longo prazo, sobretudo, para fazerem face aos 
vultosos investimentos em 5G. Separadas, os caminhos de ambas são bem mais arriscados.

Na tabela a seguir mostramos as contas simplificadas da criação de valor na fusão das 
empresas. Consideramos que 5% dos custos e despesas das empresas seriam cortados, o 
equivalente a 8% dos custos e despesas da Oi. O que é, de certa forma, conservador, dado 
que a Oi (também a Tim) tem muito ainda para otimizar em suas estruturas per se. Da mesma 
forma, a sinergia de capex que consideramos é pequena, na casa de R$500 milhões por ano, 
porque esperamos que a Oi continue a investir pesadamente em fibra ótica até as casas dos 
clientes mas, no entanto, não consideramos sinergias de receita – o que nos pareceu justo, 
pois a Oi ainda perde bastante linha fixa. Os ganhos fiscais são enormes, já que a Oi tem 
muitos prejuízos acumulados (créditos da ordem de R$ 20 bilhões) e, em uma incorporação 
da Tim também prevemos relevantes benefícios de ágio.

Para simplificar, sem alterar o resultado da conta de geração de valor, em nossas contas não 
incluímos os ganhos potenciais com a aprovação do PLC/79 (algo como R$400-600 milhões 
anuais para a Oi) e a monetização da participação da Oi na angolana Unitel (~US$2 bilhões 
entre dividendos retidos, valor da empresa e arbitragem). Por outro lado, não marcamos a 
mercado a evolução do valor presente da dívida da mesma, que cresce à uma taxa de cerca 
de R$2,5 bilhões ao ano, nos próximos anos.  

Por fim, acreditamos que a nova empresa seria bastante comparável à Vivo. Teria mais 
clientes e razoavelmente mais spectrum, como mostraremos à frente, por sinal, uma 
grande vantagem competitiva estrutural. Porém, ainda seriam necessários alguns anos de 
investimento em rede de fibra para se posicionar como a Vivo no mercado high end. 
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 1. Criação de Valor em uma Fusão entre Tim e Oi

Vivo Tim Oi Tim+Oi Tim+Oi Descrição

# Linhas (mil) 95.189 57.287 56.507 113.794 113.794

Fixo 22.029 1.364 18.804 20.168 20.168

Móvel 73.160 55.923 37.703 93.626 93.626
<< desconexões devem ser neutras para 
EBITDA

Rede << Complementariadade em rede

# Cidades 4G 3.100 3.272 902

# Cidades 3G 4.417 3.169 1.644

Receita Líquida (R$ mi) 43.463 17.050 21.860 38.910 38.910
<< Conservadoramente, sem sinergias de 
receita

EBITDA 15.474 6.563 5.863 12.426 13.750 << 5% de corte dos custos e despesas

Margem 35,6% 38,5% 26,8% 31,9% 35,3%

CAPEX (2019) 9.000 4.000 7.000 11.000 10.500 << Aceleração de penetração de ftth

Dívida Líquida 2.224 1.465 7.826 9.291 9.291

Net Debt / EBITDA 0,14x 0,22x 1,33x 0,75x 0,68x

NPV Sinergia fiscal e capex (a) 10.000 << Cerca de R$7 bilhões de sinergia fiscal

<< Não consideramos sinergias do capex de 5G

NPV Ágio 4.000

NPV "Market repair" (b) 6.537

Market Cap 84.435 30.225 8.909 39.134 39.134

Preço d-1 50 12,5 1,5

# Ações 1.689 2.418 5.939

EV 86.659 31.690 16.735 48.425 27.887 << subtração dos NPVs (a) e (b)

EV / EBITDA 2018 5,60x 4,83x 2,85x 3,90x 2,03x

Market Cap no múltiplo da Vivo 88.254 << múltiplos aqui considerados são trailing 2018

Criação de Valor - Acionistas 49.120

pós sinergia

Fonte: JGP
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Em retrospectiva, muitos obstáculos bastante pragmáticos impediram essa fusão no passado. Por exemplo, 

a situação falimentar da Oi, os potenciais passivos regulatórios da mesma e um forte desalinhamento em seu 

grupo de controle com uma agenda de criação de valor. Nos últimos dois anos, porém, muita coisa aconteceu: 

(i) a Oi reestruturou sua dívida e fez um relevante aumento de capital (R$4 bilhões), equacionando sua 

alavancagem; (ii) os passivos regulatórios com a Anatel, como multas, entraram na reestruturação da dívida da 

empresa e hoje não são mais relevantes (reduziram de R$14 bilhões para R$1,5 bilhão);  (iii) a regulação jurássica 

do setor está evoluindo e já foi alterada, através de decreto presidencial, o PGMU, que estabelecia metas 

custosas e sem sentido para as empresas de telefonia fixa. O marco geral de telefonia fixa local é talvez o último 

obstáculo fundamental relevante a ser vencido. O projeto de lei PLC/79 representa essa importante evolução 

na regulação do setor, que conta com forte apoio da Anatel, já foi aprovado na Câmara dos Deputados e tramita 

no Senado Federal e; (iv) finalmente, acreditamos que executivos e conselheiros da Oi nunca estiveram tão 

alinhados em criar valor para a empresa, ambos com plano alavancado de ações a ser aprovado em Assembleia 

Geral Ordinária (AGO).

O setor de Telecom no Brasil seguiu um caminho bastante óbvio do ponto de vista de fusões e aquisições. Um 

marco foi o fracasso do leilão da Banda C de telefonia móvel que visava atrair outro grande competidor para o 

país - à época, especulava-se acerca da Vodafone. Deste momento em diante, limitou-se ao número máximo 

de 4 players/consolidadores: Telefónica, Tim, Claro e um quarto player local (que antecipamos na época 

acertadamente que seria formado pela fusão entre Telemar e Brasil Telecom). Todas as outras empresas, 

menores ou estruturalmente menos competitivas, tais como Embratel e Intelig, Telemig Celular, TCO, TVA, GVT, 

Nextel, Sky, dentre outras seriam absorvidas de uma forma ou outra por algum desses 4 grupos. 

A lógica por trás do nosso raciocínio é sempre o mesmo: no Brasil, o setor apresentava fundamentos 

econômicos ruins. Carga tributária muito elevada (a mais alta do mundo, de longe), investimentos enormes (em 

parte dolarizados), alto custo regulatório, grandes regiões com metas regulatórias de cobertura agressivas e 

muitas vezes esdrúxulas. Além disso, existe um excesso de empresas competindo. A única forma de sobreviver 

seria através da consolidação, que proporcionaria ganhos de escala, muito relevantes neste setor, pois trazem 

grandes sinergias de custos, despesas e capex. 

Alguns fatores relevantes aceleraram este processo de aquisições. O primeiro foi o colapso das tarifas de uso 

de rede fixa local e de longa distância (TU-RL e TU-RIU, em 2004), que reduziu dramaticamente as tarifas 

em telefonia fixa e de longa distância, provocando severa redução no valor desses ativos. Mais tarde, após o 

regulador atingir seu objetivo de universalizar o serviço móvel pessoal, foi a vez das tarifas do uso da rede móvel 

(VU-M, a partir de 2014). Concomitantemente, explodia a demanda nas redes de dados fixo e, depois, móvel. 

Ficou totalmente claro que para ser competitivo, um grande player precisaria ter estrutura de rede fixa e móvel 

robusta, com backbone, backhaul (ligação entre backbone e sub-redes periféricas) e last mile; fibra ótica e cabo 

coaxial tanto quanto possível até a casa do cliente. 

Assim sendo, na busca por maior eficiência operacional, otimização fiscal e de investimentos, uma grande 

quantidade de fusões e aquisições ocorreram. Acreditamos que, por essas razões, o ato final mais relevante 

pode ser a fusão entre a Tim e Oi.

Racional, perspectiva histórica e regulação
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Vivo Claro Tim Oi

Fixo/TV

Telefônica Embratel (2004) Intelig (2009) Telemar

GVT (2015) Vesper (2003) AES Atimus (2011) Brasil Telecom (2008)

Geodex (2007) NET (2005) GlobeNet (2002)

Atrium (2004) A&T Latin America (2010) MetroRED (2003)

TVA (Grupo Abril – 2006) Vivax (2006) Pegasus (2002)

CTBC ESC 90 (2009)

CETERP (2000) BIG TV (2009)

Móvel

Telesp Celular Tess (2001) Tele Celular Sul Oi

Tele Centro-Oeste (2003) BCP / BSE (2003) Maxitel (2000) Brasil Telecom (2008)

Global Telecom ATL Tim Brasil Amazônia Celular (2007)

NBT Telet (2005) Tele Nordeste Celular Tele Norte Celular

Telemig Celular Americel (2005)

Tele Sudeste Celular Nextel (2019)

Tele Leste Celular

2. Principais fusões e aquisições dos 4 grandes players de Telecom no Brasil

3. Modelo Regulatório de Competição na Telefonia Local e de Longa Distância

Fonte: JGP

Fonte: Anatel

O marco regulatório, cujo principal elemento é a Lei Geral de 1997, que regulou a privatização do Sistema 

Telebrás, dividiu o Brasil em várias regiões de operação conforme o tipo de serviço. (1) Três concessionárias 

de telefonia local fixa (STFC), cada uma em uma região distinta e que explorariam as redes já construídas (e 

suas espelhos). Eram praticamente monopolistas. As regiões, conforme mostrado abaixo, eram: São Paulo 

(Telesp), Centro Sul (Brasil Telecom) e Norte Leste (Telemar). O regulador estabeleceu agressivas metas de 

expansão e universalização do serviço de telefonia fixa e uma alta tarifa de uso de rede móvel (nas ligações fixo-

móvel), que serviria de subsídio para estimular o investimento e universalização do serviço móvel celular (SMC; 

posteriormente, SMP), que à época era praticamente inexistente no país.

Histórico
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Do ponto de vista regulatório, uma evolução marcante no setor de telefonia móvel foi a migração do SMC 

(concessão) para o SMP (autorização), que estimulou muito o investimento no segmento móvel. A lógica nua e 

crua é: quem investe pesadamente em concessão, com todas as incertezas, como bens reversíveis ao final da 

concessão? Em certo momento, o presidente (à época) Amos Genish da Vivo mencionou que caso a regulação 

de telefonia fixa não evoluísse, a empresa poderia até devolver a concessão. 

Outro evento importante que mostrou pragmatismo por parte da agência reguladora foi a fusão entre Oi e Brasil 

Telecom em 2008. Muitos advogavam que a Lei Geral barrava a fusão entre duas operadoras incumbentes 

do STFC. Isso não estava dito explicitamente nas regras e a agência deu seu aval entendendo, como nós, ser 

apropriado fazê-lo dada a evolução competitiva no setor.

Recentemente, a agência foi novamente pragmática em flexibilizar as regras de capacidade spectral máxima por 

área de autorização por empresa, o que facilita a situação da TIM e Oi em caso de fusão das mesmas. Também, 

a agência tem autorizado as empresas do STFC disporem de seus imóveis com entendimento que não se tratam 

de bens reversíveis ao erário ao fim da concessão. E, finalmente, defende a aprovação do PLC/79 sem mudanças 

no Senado Federal, o quanto antes, para estimular investimentos em rede fixa.

4. Modelo Regulatório de Competição na Telefonia Local e de Longa Distância

Fonte: Anatel

O regulador também (2) separou os ativos de telefonia móvel em dez concessionárias em diferentes regiões (em 

duas bandas A e B: Telesp Celular <A>, Telemig <A>, TCO <A>, Tele Celular Sul <A>, BCP <B>, Maxitel <B>, entre 

outras). Subsequentemente, foram realizados 3 grandes leilões, dos quais 2 tiveram sucesso (Bandas D e E) e 

um, a Banda C, que seria uma licença única de operação no país inteiro, fracassou, conforme dito anteriormente.
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Na AGO da Oi marcada para o dia 26/4, a diretoria propõe pacote de remuneração aos acionistas e conselheiros 

entre salário e bônus, além de outorga de ações. Como acionistas, concordamos com a ideia de alinhar diretores 

e conselheiros, através da outorga de ações. Sendo a empresa hoje uma Corporation, é interessante, em nossa 

opinião, que estejam todos alinhados na criação e destravamento de valor na empresa. 

Em suma, acreditamos que a possível fusão de qual tratamos aqui seja benéfica para todos, pois: (i) reforça o 

posicionamento competitivo da nova empresa, já que existe complementariedade de rede, sobretudo para a Tim, 

que tem deficiência em backbone e backhaul para competir no longo prazo, especialmente na oferta de serviço 

de dados; (ii) cria uma capacidade financeira muito grande para ser agressiva nos investimentos de tecnologia 

5G; (iii) para o regulador, garante que haja 3 grandes e fortes players competindo no longo prazo, eliminando o 

risco de duopólio; (iv) para os acionistas, uma gigante criação de valor conforme demonstrado na primeira tabela 

e; (v) para o consumidor, uma oferta de serviços cada vez melhor, como por exemplo, aceleração da cobertura de 

fibra ótica no país.

Incentivos para todos: acionistas, consumidores, executivos, conselheiros, 
funcionários...

Assim, quisemos mostrar com alguns de muitos exemplos possíveis, que o regulador não será, de forma 

nenhuma, empecilho para a possível fusão tratada aqui. Não o fora no caso de Oi e Brasil Telecom, que parecia 

mais complexo, e não teve objeções na compra da GVT pela Vivo. Adicionalmente, agora foi aumentado o limite 

máximo de spectrum detido por cada player. Para elucidar, observe na figura abaixo a quantidade de spectrum 

por faixa de frequência de cada player. No caso de fusão entre Tim e Oi, elas teriam de devolver uma quantidade 

desprezível de frequência, elevando de maneira importante a vantagem que teriam no longo prazo sobre as 

outras duas grandes operadoras.

5. Espectro de telefonia móvel por Grupo por localidade

Fonte: Anatel
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Há alguns anos fazia sentido para a Tim esperar por uma fusão com Oi, pois os potenciais passivos eram 

enormes. No momento, após a última ter reestruturado sua dívida e estarmos próximos da aprovação do PLC/79, 

o risco de esperar muito é a Oi começar a colher ganhos da mudança nas regras do PGMU, eventualmente, do 

PLC/79 e da venda a Unitel, que poderiam valorizar consideravelmente a empresa. Para Oi, enquanto espera 

pelo seu destino, outros caminhos estratégicos poderiam ser seguidos: Por exemplo, a compra da Sky, no 

preço correto, pode criar bastante valor para a empresa, na compra de conteúdo. A venda da unidade móvel 

para focar em wholesale e FTTH é outra saída, que pode criar muito valor para os acionistas da Oi, mas não 

necessariamente seria o ideal para Tim, caso esteja esperando pela fusão. Adicionalmente, a reestruturada 

Oi, sem passivos relevantes e com a regulação modernizada, representaria, para investidores estratégicos, 

excelente oportunidade de entrada no setor de Telecom brasileiro.

Há, ainda, uma cada vez mais poderosa, e que logo se tornará urgente, lógica industrial em uma fusão da OI e a 

TIM. Trata-se da tecnologia 5G, cujo leilão de espectro foi anunciado pela Anatel para ocorrer em Março/2020. 

A necessidade de cada vez mais espectro para acomodar a demanda explosiva de dados móveis tem levado 

os reguladores a alocar frequências mais altas para o serviço móvel. Inicialmente, o 5G se concentrará na 

frequência de 3.5 GHz e, mais à frente, deve caminhar para as faixas milimétricas (26 GHz, etc.). As leis da física 

são tais que, mantida uma dada potência de transmissão, o alcance prático das antenas celulares se torna cada 

vez menor à medida em que a frequência é elevada. Com isso, espera-se que o 5G leve à uma grande elevação 

no número de antenas móveis no país, causando o efeito de densificação da rede de telecomunicações. Este 

fato, combinado com o alto throughput de dados de cada antena e o uso da tecnologia 5G para aplicações 

críticas (ex: carros autônomos, realidade virtual, tele-medicina, etc.), tornará imprescindível o uso de fibra 

óptica em larga escala para interconexão de toda a rede. Sendo o Brasil um país continental, com pouca oferta 

competitiva de fibra por parte de terceiros na maior parte do território, a rede terrestre da Oi, de longe a maior do 

país com seus 350.000 Kms de Fibra e infra-estrutura associada (dutos, prédios, espaços em postes, equipes 

de campo, etc.), torna-se ativo de enorme valor estratégico dado seu altíssimo, ou mesmo impraticável (dada a 

necessidade de licenças, etc.), custo de replicação.

Certamente, considerações devem ser feitas a respeito da situação da Telecom Italia, que está muito 

alavancada, vindo de forte disputa por seu controle entre dois grupos: Elliot, um hedge fund ativista, e Vivendi, 

uma operadora de mídia francesa. No entanto, achamos que isso tenha menor importância, pois o que está 

em jogo, como quisemos mostrar, é uma enorme criação de valor aos acionistas e stakeholders em geral das 

empresas, que seria altamente positivo para a Telecom Italia.  

Dilema do Prisioneiro
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Atribuição de Performance Fundos Long Biased

Basic Materials
Construção Civil
Consumo
Educação
Elétrico/Utilities
Energia
Financeiro
Health Care
Industrials
Properties
Serviços
Tecnologia
Telecom
Transportes/Logística 
Direcional Índice

No mês
No ano
Últimos 12 meses
Últimos 24 meses
Últimos 36 meses
Últimos 60 meses

Início do fundo 30/05/08 31/03/11 – –

-0,04%
6,37%

13,1%
35,9%
74,3%

101,4%

-0,18%
8,56%

11,8%
46,8%
90,6%
89,3%

-0,19%
0,06%
0,30%
0,47%
0,04%

1,47%
3,04%
0,77%
0,01%

-0,05%
0,36%
0,02%
0,32%
0,31%

0,87%

0,97%
2,72%
10,6%

20,2%
33,3%
76,8%

Contribuição por Setores

JGP Equity Explorer FIC FIM*

Rentabilidade
JGP Equity 

Explorer FIC FIM IBOV IPCA+6

No ano

Investimentos no Exterior
Arbitragens 
Hedges de Portfolio
NTN-Bs
Caixa(1)

Total

0,42%
-0,06%
-0,36%
0,08%
-0,01%

0,19%
0,36%

-0,04%
0,00%

-0,05%
-0,14%
0,22%

-0,56%
0,18%
0,18%

No mês

-0,70%
0,02%
0,20%
0,00%
0,05%

-0,03% 6,57%

-0,03%
6,57%
13,3%
37,4%
73,4%
91,7%

-0,72%
0,06%
0,32%
0,00%

-0,89%

(1) Resultado do lastro, líquido de taxas, receitas e despesas.
* O JGP EQUITY FIC FIM TEVE SEU NOME ALTERADO PARA JGP EQUITY EXPLORER FIC FIM. O JGP EXPLORER FIC FIA TEVE SEU NOME ALTERADO PARA JGP EQUITY EXPLORER FIC FIA.OS 
FUNDOS DA ESTRATÉGIA LONG BIASED, JGP EQUITY EXPLORER FIC FIM E O JGP EQUITY EXPLORER FIC FIA POSSUEM A MESMA ESTRATÉGIA E CARTEIRA SEMELHANTE, POR ESTA RAZÃO, 
A ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE SETORIAL É SIMILAR.

RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. ESTE FUNDO NÃO CONTA COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER 
MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. AS RENTABILIDADES DIVULGADAS SÃO LÍQUIDAS DE TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE E NÃO 
SÃO LÍQUIDAS DE IMPOSTOS. O ÍNDICE IBOVESPA É MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA E NÃO META E PARÂMETRO DE PERFORMANCE DO JGP EQUITY EXPLORER FIC FIM E DO JGP EQUITY 
EXPLORER FIC FIA.

JGP Equity 
Explorer FIC FIA

PL Médio 12 meses (R$) 686.813.272 316.736.991 – –
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Atribuição de Performance Fundos Long Only

Basic Materials
Construção Civil
Consumo
Educação
Elétrico/Utilities
Energia
Financeiro
Health Care
Industrials
Properties
Serviços
Tecnologia
Telecom
Transportes/Logística 
Direcional Índice

No mês
No ano
Últimos 12 meses
Últimos 24 meses
Últimos 36 meses
Últimos 60 meses

Início do fundo 30/11/09 25/05/10 –

-0,04%
7,47%
10,4%
34,1%

70,5%
76,7%

-0,18%
8,56%

11,8%
46,8%
90,6%
89,3%

-0,33%
0,06%
0,12%

0,47%
0,04%
1,95%

2,70%
0,77%
0,01%

-0,05%
0,37%
0,00%
0,32%
0,32%
0,89%

Contribuição por Setores

JGP Long Only FIC FIA
Antigo JGP FIC FIA*

JGP Long Only Institucional FIA
Antigo JGP Institucional FIA*

Rentabilidade JGP Long Only IBOV

No ano

Investimentos no Exterior
Arbitragens 
Hedges de Portfolio
NTN-Bs
Caixa(1)

Total

0,51%
-0,06%
-0,40%

0,08%
-0,01%
0,20%
0,38%

-0,04%
0,00%

-0,05%
-0,14%
0,22%

-0,56%
0,17%
0,16%

0,72%
-0,06%
-0,41%
0,08%
-0,01%
0,24%

-0,07%
-0,04%
0,00%

-0,05%
-0,12%
0,20%

-0,56%
0,18%
0,13%

No mês No mês

-0,70%
0,02%
0,19%

0,00%
-0,30%

0,00%
0,00%
0,06%
0,00%

-0,34%

-0,33% -0,04%

-0,39%
0,06%
0,16%

0,47%
0,04%
1,69%
3,35%
0,76%
0,01%

-0,05%
0,36%
0,02%
0,31%
0,31%

0,97%

No ano

-0,72%
0,05%
0,31%

0,00%
-0,37%

7,34% 7,47%

-0,33%
7,34%
12,2%

36,4%
71,0%
86,1%

0,00%
0,00%
0,16%

0,00%
-0,33%

(1) Resultado do lastro, líquido de taxas, receitas e despesas                                     
* O JGP FIC FIA TEVE SEU NOME ALTERADO PARA JGP LONG ONLY FIC FIA. O JGP INSTITUCIONAL FIA TEVE SEU NOME ALTERADO PARA JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA.

RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. ESTE FUNDO NÃO CONTA COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER 
MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. AS RENTABILIDADES DIVULGADAS SÃO LÍQUIDAS DE TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE E NÃO SÃO 
LÍQUIDAS DE IMPOSTOS. O ÍNDICE IBOVESPA É MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA, E NÃO META E PARÂMETRO DE PERFORMANCE DO JGP LONG ONLY E JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL.

JGP LO Institucional

PL Médio 12 meses (R$) 256.570.646 390.300.780 –
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Descrição do tipo Anbima disponível no formulário de informações complementares.

Características
Taxa Adm./ 

Taxa Adm. Máx. Taxa Perf. Público Alvo

JGP EQUITY EXPLORER FIC FIM

JGP EQUITY EXPLORER FIC FIA

JGP EQUITY EXPLORER 60 FIC FIA

JGP LONG ONLY FIC FIA

JGP LONG ONLY 60 FIC FIA

JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA

JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL 60 FIA

2,00% a.a. / 2,50% a.a.

2,00% a.a. / 2,50% a.a.

2,00% a.a. / 2,50% a.a.

2,75% a.a. / 3,25% a.a.

2,75% a.a. / 3,25% a.a.

2,75% a.a. / 3,00% a.a.

2,75% a.a. / 3,00% a.a.

20% do que exceder IPCA+6%

20% do que exceder IPCA+6%

20% do que exceder IPCA+6%

Não há

Não há

Não há

Não há

Investidores em Geral

Investidores Qualificados 

Investidores Qualificados 

Investidores em Geral

Investidores em Geral

Investidores Institucionais

Investidores Institucionais

Características Aplicação Inicial
Movimentação 

Mínima Saldo Mínimo

R$ 200.000,00

R$ 100.000,00

R$ 100.000,00

R$ 200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 200.000,00

R$ 100.000,00

R$ 100.000,00

R$ 200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 200.000,00

JGP EQUITY EXPLORER FIC FIM

JGP EQUITY EXPLORER FIC FIA

JGP EQUITY EXPLORER 60 FIC FIA

JGP LONG ONLY FIC FIA

JGP LONG ONLY 60 FIC FIA

JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA

JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL 60 FIA

Características Tipo Anbima Código Anbima

Multimercado Estratégia Específica

Ações Livre

Ações Livre

Ações Livre

Ações Livre

Ações Livre

Ações Livre

211958

271012

431915

241474

431664

249181

431907

JGP EQUITY EXPLORER FIC FIM

JGP EQUITY EXPLORER FIC FIA

JGP EQUITY EXPLORER 60 FIC FIA

JGP LONG ONLY FIC FIA

JGP LONG ONLY 60 FIC FIA

JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA

JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL 60 FIA



Administração

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A

CNPJ: 02.201.501/0001-61

Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar 

Rio de Janeiro – RJ

CEP: 20030-905

Telefone (21) 3219-2500

Fax (21) 3219-2508

www.bnymellon.com.br/sf  

SAC: Fale conosco no endereço

www.bnymellon.com.br/sf

ou no telefone 0800 7253219

Ouvidoria no endereço

www.bnymellon.com.br/sf

ou no telefone: 0800 7253219

Este material é meramente informativo e não 
considera os objetivos de investimento, a situ-
ação financeira ou as necessidades individuais 
de um ou de determinado grupo de investidores. 
Recomendamos a consulta de profissionais espe-
cializados para decisão de investimentos. Fundos 
de Investimento não contam com a Garantia do 
Administrador, do Gestor, de qualquer mecanis-
mo de seguro, ou, ainda, do Fundo Garantidor de 
Crédito – FGC. Rentabilidade obtida no passado 
não representa garantia de rentabilidade futura. 
Ao investidor é recomendada a leitura cuidado-
sa do prospecto ou do regulamento do Fundo de 
Investimento antes de aplicar seus recursos. As 
rentabilidade divulgadas são líquidas de taxa de 
administração e performance e bruta de impos-
tos. As informações e conclusões contidas neste 
material podem ser alteradas a qualquer tempo, 
sem que seja necessária prévia comunicação. 
Este material não pode ser copiado, reproduzi-
do ou distribuído sem a prévia e expressa con-
cordância da JGP. Para maiores informações, 
consulte nossa área comercial.

Gestão e Distribuição

JGP Gestão de Recursos Ltda.

e JGP Gestão de Crédito Ltda.

Rua Humaitá 275, 11º andar

Humaitá, Rio de Janeiro - RJ

CEP: 22261-005

Brasil

www.jgp.com.br

http://www.bnymellon.com.br/sf  
http://www.bnymellon.com.br/sf
http://www.bnymellon.com.br/sf
http://www.jgp.com.br


Os fundos 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 do fundo. Os métodos utilizados pelo Gestor para gerenciar 

os riscos a que o fundo se encontra sujeito não constituem garantia contra eventuais perdas patrimoniais 

que possam ser incorridas pelo fundo. Os Fundos Multimercados Multiestratégia e Multimercado Estratégia 

Específica podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí 

decorrentes.

Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Este documento não se constitui em uma oferta de 

venda e não constitui o prospecto previsto no código de autoregulação da ANBIMA para a indústria de fundos de 

investimento. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais 

e o regulamento antes de investir.

Estes fundos não contam, com a garantia do administrador, do Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de 

seguro ou do Fundo Garantidor De Crédito FGC. 

Rentabilidades mensais divulgadas são líquidas de taxas de administração e performance. As rentabilidades 

divulgadas não são líquidas de impostos.

Os fundos JGP EQUITY EXPLORER FIC FIM, JGP LONG ONLY FIC FIA E JGP EQUITY EXPLORER FIC FIA estão 

autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.

Não há garantia que os Fundos Multimercado Multiestratégia terão tratamento tributário de longo prazo. 

A Lâmina de Informações Essenciais encontra-se disponível no site do administrador.

O JGP EQUITY FIC FIM teve seu nome alterado para JGP EQUITY EXPLORER FIC FIM. O JGP EXPLORER 

FIC FIA teve seu nome alterado para JGP EQUITY EXPLORER FIC FIA. O JGP FIC FIA teve seu nome alterado 

para JGP LONG ONLY FIC FIA. O JGP INSTITUCIONAL FIA teve seu nome alterado para JGP LONG ONLY 

INSTITUCIONAL FIA. Todas as demais características dos fundos permaneceram inalteradas.


