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A percepção do risco Brasil sofreu uma nova mudança de patamar em outubro. A 

partir do momento em que a discussão do furo do Teto de Gastos se instalou, houve 

pedido de demissão de alguns membros da equipe econômica e, em algum momento, 

especulou-se que o ministro da fazenda também estaria de saída. O teto de gastos, 

apesar de insustentável no longo prazo, se mostrava no presente momento como uma 

importante âncora fiscal, que acabou se perdendo no mês de outubro. Com isso, as 

curvas de juros no Brasil fizeram novas máximas no ano e a bolsa, novas mínimas.

Tem sido impressionante a velocidade com que o cenário macro do Brasil 

se deteriorou em poucos meses. Apesar das turbulências externas, como a 

desaceleração da China e o choque na cadeia de suprimentos, não há dúvidas de 

que o Brasil criou seus próprios problemas e conseguiu descolar da performance 

mundial. Hoje estamos encarando um cenário de juros muito altos, inflação elevada 

e crescimento baixo (quem sabe até recessão em 2022). Com essa combinação, e 

uma eleição polarizada, as perspectivas para a bolsa ficaram muito mais desafiadoras. 

Vemos muitas empresas com preço descontado, mas o nível de juros e de risco nos 

fez reduzir mais uma vez a alocação dos fundos, para algo como 85%. No momento 

preferimos manter uma alocação mais baixa enquanto o grau de incerteza se mantém 

excessivamente elevado.

Comentário do Gestor 
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No mês
No ano
Últimos 12 meses
Últimos 24 meses
Últimos 36 meses
Últimos 60 meses
Últimos 120 meses

Início do fundo 30/05/08 31/03/11 – –

-10,48%
-11,46%

2,9%
12,2%
35,9%
75,9%

-

-6,74%
-13,04%

10,2%
-3,5%
18,4%
59,4%
77,4%

-0,38%
-0,99%
-0,14%
-4,40%
-0,83%
0,05%

-3,34%
-1,02%
-2,55%
0,45%
-0,19%
-1,52%
0,67%
-1,77%
0,34%

-0,46%

1,36%
13,16%
16,8%
28,6%
39,8%
68,6%
217,6%

Contribuição por Setores

JGP Equity FIC FIM*

Rentabilidade
JGP Equity 

FIC FIM IBOV IPCA+6

No ano

-0,25%
-0,59%
0,00%

-3,97%
-0,52%
-0,49%
-1,33%
-0,45%
-1,25%
-0,32%
0,00%

-0,75%
0,00%

-0,78%
0,00%
0,08%

No mês

-0,62%
0,00%
-0,01%
0,00%
0,76%

-10,50%

-10,50%
-11,56%

2,8%
11,8%

35,9%
77,1%

242,7%

4,16%
0,32%
0,23%
0,00%
-0,19%

JGP Equity 
FIC FIA

PL Médio 12 meses (R$) 614.688.747 187.033.652 – –

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 FIC FIM E DO JGP EQUITY FIC FIA.

Atribuição de Performance Fundos Long Biased

-11,56%

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

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

Total

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

-12,45%
-18,23%

-3,3%
-0,7%
22,4%
51,4%

-6,74%
-13,04%

10,2%
-3,5%
18,4%
59,4%

-0,47%
-0,39%
-0,14%
-6,42%
-0,97%
-0,01%
-2,86%
-1,13%

-3,02%
0,44%
-0,19%
-1,70%
0,69%
-1,91%
0,34%
0,06%

Contribuição por Setores

Rentabilidade JGP Long Only IBOV

No ano

-0,25%
-0,59%
0,00%

-4,02%
-0,52%
-0,52%
-1,36%
-0,54%
-1,32%
-0,36%
0,00%

-0,75%
0,00%

-0,78%
0,00%
0,13%

-0,28%
-0,74%
0,00%

-4,68%
-0,59%
-0,58%
-1,61%

-0,60%
-1,51%

-0,43%
0,00%

-0,84%
0,00%

-0,87%
0,00%

-0,52%

No mês No mês

-0,75%
0,00%
-0,01%
0,00%
0,70%

0,00%
0,00%
0,10%
0,00%
0,69%

-10,94% -12,45%

-0,38%
-1,07%
-0,14%
-4,67%
-0,86%
0,02%

-3,28%
-1,13%
-2,71%
0,41%

-0,19%
-1,65%
0,67%
-1,78%
0,31%

-0,05%

No ano

3,77%
0,30%
0,11%

0,00%
-0,76%

-13,08% -18,23%

-10,94%
-13,08%

3,4%
13,7%
40,5%
76,0%

0,00%
0,00%

-0,56%
0,00%
0,00%

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$) 125.451.347 118.743.920 –

Atribuição de Performance Fundos Long Only

JGP Long Only FIC FIA JGP Long Only Institucional FIA

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

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

Total

(1) Resultado do lastro, líquido de taxas, receitas e despesas.
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Agribusiness
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

-10,29%
-11,26%

0,4%
-
-
-

-0,38%
-1,16%
-0,11%

-4,36%
-0,79%
-0,32%
-0,26%
-0,80%
-2,57%
0,44%
-0,18%
-1,59%
0,68%
-1,83%
0,38%
-0,61%

-6,74%
-13,04%

10,2%
–
–
–

Contribuição por Setores

JGP ESG FIC FIA

Rentabilidade IBOV

No ano

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

Total

-0,25%
-0,54%
0,00%
-4,21%
-0,52%
-0,26%
-0,93%
-0,53%
-1,34%
-0,38%
0,00%

-0,75%
0,00%

-0,78%
0,00%
0,00%

No mês

-0,51%
0,00%
-0,11%
0,00%
0,57%

-10,29% -11,26%

3,51%
0,24%

-0,28%
0,00%
-1,63%

(1) Resultado do lastro, líquido de taxas, receitas e despesas.

JGP ESG FIC FIA

Atribuição de Performance Fundos ESG

Início do fundo 06/05/20 –

PL Médio 12 meses (R$) 48.097.570 –

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.RENTABILIDADE MENSAL DIVULGADA É LÍQUIDA DE TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE E A 
RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. O ÍNDICE IBOVESPA É MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA, E NÃO META E PARÂMETRO DE PERFORMANCE DO JGP ESG FIC FIA



Relatório de Gestão: Fundos de Ações — Outubro 2021 7

As razões para estarmos otimistas com o setor de Healthcare no quarto trimestre  

de 2021 seguem sendo válidas: (i) progressos recentes na análise e aprovação de drogas 

pela agência Food and Drug Administration (FDA), (ii) ambiente regulatório benigno 

em Washington DC, (iii) aumento do apoio governamental para pesquisa científica 

nos Estados Unidos e em outros países e (iv) protocolos aprimorados em torno da COVID 

nos tornam construtivos com o setor e com as nossas posições. De forma estrutural, 

seguimos motivados com todos os avanços científicos e tecnológicos do setor,  

em especial com o interesse das empresas farmacêuticas pelas inovações  

em biotecnologia, principal subsetor do fundo JGP Healthcare. 

Como destacado no mês anterior, as áreas em Healthcare pelas quais continuamos 

mais interessados incluem: edição genética, biópsia líquida, tratamentos baseados 

no sistema imunológico do complemento, medicina personalizada especialmente 

em oncologia, telemedicina e muitas outras inovações que estão na interseção entre 

tecnologia e ciências da vida.

Comentário da Gestora — JGP Health Care 
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Dados do Antiviral da Pfizer e Reabertura das Economias

Os dados do antiviral para o tratamento da Covid-19 em desenvolvimento pela Pfizer 

(o estudo foi interrompido precocemente devido à eficácia avassaladora - redução 

de 89% no risco de hospitalização / morte) é um dos melhores resultados até o 

momento entre as diferentes modalidades de tratamento. Além disso, estabelece 

mais uma base para uma transição do estágio de pandemia do vírus para o estágio 

endêmico, o que poderia reduzir as barreiras a várias atividades.  

 

As empresas que desenvolvem vacinas (Moderna, BiOntech, Novavax) perderam 

~$ 40 bilhões em capitalização de mercado (semana difícil após o downward guidance 

da Moderna) enquanto a Pfizer ganhou ~$ 20 bilhões. A dinâmica de trading foi muito 

semelhante ao dia em que os dados do antiviral da Merck foram divulgados. 

 

Dentro de todo esse contexto, vemos oportunidades tanto em vacinas como em 

antivirais. São modalidades distintas de tratamento: vacinas são preventivas, 

evitam a infecção pelo SARS-COV-2; antivirais funcionam no combate à doença em 

atividade, ou seja, tratam o indivíduo já infectado. Lembrando que o alicerce principal 

no controle da pandemia continua sendo a estratégia de vacinação da população. 

 

Também é importante salientar que a divulgação dos dados do antiviral da Pfizer 

provavelmente representa um dos últimos resultados médicos de grande relevância 

sobre o combate ao vírus - que começou com os dados da vacina Fase 3 no ano 

passado. A partir daqui, as atualizações médicas provavelmente serão mais 

incrementais - versões otimizadas de vacinas e antivirais orais - que se basearão no 

poderoso arsenal médico já estabelecido para combater o vírus; como tal, os dados 

médicos em relação ao SARS-COV-2 tendem a ser um fator menos impactante 

para a mobilidade, passando as rédeas da dinâmica comportamental do mercado 

novamente para os dados macroeconômicos.
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Earnings Season  
 

90% das empresas S&P500 Healthcare (HC) já reportaram os lucros do terceiro 

trimestre - em geral, HC liderou em surpresas positivas em todos os setores do 

S&P (72% vs. média do S&P de 60%). Nos subsetores, Serviços em Saúde tem se 

destacado desde o início da temporada de resultados. O subsetor de Diagnósticos 

teve as revisões de receitas e lucros mais positivas para 2022 - os endmarkets 

foram descritos como fortes e com poder de precificação / capacidade de repasse 

da inflação.  

 

Equipamentos Médicos tem sido um dos setores mais discutidos e complexos 

para se atingir um consenso. A Zimmer Biomet (ZBH), empresa líder no subsetor, 

comentou esta semana que desistiu de tentar prever o tempo de recuperação 

da Covid, tendo citado erros na previsão da recuperação econômica. Apesar da 

melhora nas tendências recentes de hospitalização, a empresa comentou que a 

desaceleração das vendas de setembro não se recuperou em outubro; na semana 

passada, a Edward Lifesciences (EW) citou as tendências inalteradas de TAVR 

(Substituição de Válvula Aórtica Transcateter) em outubro; e a Smith & Nephew 

(SNN) esta semana observou que a inflação tornará a volta às margens pré-Covid 

impossível no curto prazo, mesmo com os volumes de procedimentos retornando 

aos níveis de 2019. Apesar disso, devido a nossa seleção de ações, o subsetor 
de Equipamentos Médicos foi uma das melhores performances do fundo JGP 
Healthcare no mês de outubro.
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Desempenho

No mês de outubro, o fundo JGP Health Care registrou um retorno líquido equivalente 

a +7,58% vs +7,57% do MSCI World Health Care. Ao longo do mês, a performance positiva 

do índice foi liderada pelo subsetor de Serviços em Saúde, seguido por Diagnósticos 

e Empresas Farmacêuticas. 

A seleção de ações e, em menor medida, as decisões de alocação setorial com peso 

significativo em Equipamentos Médicos contribuíram para o retorno absoluto e relativo 

da carteira. Acreditamos que nosso foco na análise bottom-up de ações continuará a ser 

o principal responsável pelo desempenho do fundo a longo prazo.

Dentre os principais destaques positivos do fundo, ressaltamos as boas performances 

da United Health (UNH), Thermo Fisher (TMO), e Intuitive Surgical (ISRG). Do lado negativo, 

destacamos como principais detratores a Moderna (MRNA), Atea Pharmaceuticals (AVIR) 

e Alnylam Pharmaceuticals (ALNY).  

— Principais Contribuidores 

United Health 

Thermo Fisher Scientific 

Intuitive Surgical

— Principais Detratores

Moderna 

Atea Pharma 

Alnylam Pharma
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A UnitedHealth é a maior seguradora de saúde dos Estados Unidos. Desde sua 

fundação em 1974 como Charter Health Incorporated, a UnitedHealth cresceu e se 

tornou uma das maiores seguradoras de saúde do planeta. Operando em 130 países 

e em todos os 50 estados dos EUA, a empresa emprega quase 330.000 pessoas, 

incluindo 85.000 médicos e enfermeiras. Com uma capitalização de mercado de quase 

US$ 350 bilhões em 2021, a empresa fornece planos de saúde a mais de 130 milhões de 

pessoas em todo o mundo. A companhia ocupa uma posição única dentro do sistema 

de prestação de cuidados de saúde dos EUA, não apenas como pagador dominante 

(nos mercados privado, Medicare e Medicaid), mas também como uma presença 

grande e crescente na prestação de cuidados locais (médicos e ambulatórios via 

OptumHealth), escala na gestão de benefícios farmacêuticos (OptumRx) e um negócio 

de HCIT / consultoria / RCM de rápido crescimento, aproveitando seu próprio data 

warehouse (OptumInsight). Mantemos nossa visão otimista sobre a UnitedHealth. No 

mês, os principais motivos da overperformance foram os fortes resultados do 3T21 e os 

comentários favoráveis sobre 2022 – incluindo a amenização das preocupações sobre 

os altos custos da Covid - que acreditamos implicar em potencial para apreciação. 

A Thermo Fisher é a maior e mais diversificada empresa do subsetor de Instrumentos 

e Diagnósticos, com uma ampla linha de produtos e serviços operando em quatro 

segmentos: Life Sciences Solutions, Instrumentos Analíticos, Diagnósticos Específicos, 

e Produtos e Serviços Laboratoriais. Vemos a Thermo Fisher como um papel core de 

longo prazo no nosso portfólio, devido ao perfil de crescimento sólido impulsionado 

pela exposição líder a mercados finais de rápido crescimento como BioPharma e 

Diagnósticos, e uma combinação de receita que é mais de 75% recorrente. Acreditamos 

que a empresa pode capitalizar sua oportunidade de reinvestir os fluxos de caixa 

relacionados à Covid em capacidade de bioprocessamento e diagnóstico para atender 

às necessidades de desenvolvimento de vacinas, testes e crescimento futuro em 

novas plataformas terapêuticas, solidificando ainda mais sua liderança no segmento de 

Instrumentos e Diagnósticos. No mês, a principal causa da overperformance foi a solidez 

operacional e as vantagens da demanda de testes pela Covid que geraram outro Beat & 

Raise no resultado do 3T21. Mercados finais saudáveis, metas conservadoras de sinergia 

na integração da PPD (firma especializada em testes clínicos), projeção consistente 

de testes de Covid, resiliência best-in-class e um valuation acessível nos fazem ver a 

Thermo bem posicionada rumo a 2022.
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Intuitive Surgical

A Intuitive Surgical é uma empresa de cirurgia robótica que desenvolveu e comercializa 

o revolucionário Sistema Cirúrgico da Vinci, instalado em mais de 350 hospitais 

acadêmicos e comunitários nos Estados Unidos, bem como na Arábia Saudita, Austrália 

e em toda a Europa. O sistema de US$ 1,5 milhão recebeu a aprovação da Food and Drug 

Administration (FDA) para uso em procedimentos como reparo de válvula cardíaca, 

prostatectomia e histerectomia. Da Vinci combina elementos de realidade virtual e 

videogames para criar um sistema de cirurgia robótica preciso. O cirurgião realiza 

o trabalho em um console na sala em que o paciente fica em uma mesa de operação, 

sobre a qual estão suspensos braços de robô articulados que podem ser equipados com 

instrumentos microcirúrgicos (vendidos sob o rótulo EndoWrist), como bisturis, tesouras 

e pinças. Os instrumentos são inseridos no paciente por meio de “portas”, incisões de um 

centímetro. Um dos braços inclui um endoscópio estéreo, que envia informações visuais 

para o console, onde é processado em três dimensões e ampliado. Desse modo, uma 

artéria pode ter o tamanho de uma mangueira. O cirurgião posiciona o endoscópio com 

controles de pé e realiza o procedimento cirúrgico usando os controles principais abaixo 

do visor do console. O software do sistema então traduz os movimentos do cirurgião 

em manipulação em tempo real dos instrumentos cirúrgicos dentro do paciente. Os 

controles também fornecem alguma resistência para melhorar a destreza. A cirurgia 

minimamente invasiva realizada pelo da Vinci reduz o risco de infecção, leva a uma 

recuperação mais rápida do paciente e encurta o tempo de internação hospitalar. 

A companhia reportou resultados do 3T21, e a receita aumentou 30% em relação ao ano 

anterior, para US$ 1,4 bilhão. O crescimento das vendas representa uma recuperação em 

relação aos resultados do ano passado durante os estágios iniciais da pandemia, quando 

muitas cirurgias eletivas não estavam acontecendo. Além disso, a Intuitive Surgical está 

alcançando uma escala mais eficiente. Embora o crescimento das vendas tenha sido em 

média apenas baixos percentuais de dois dígitos desde 2019, o fluxo de caixa aumentou 

70% desde o início de 2019. E tudo isso acontece apesar da interrupção causada da 

pandemia. Em alguns mercados, as cirurgias eletivas ainda estão suspensas por causa 

da variante Delta. A Intuitive também está estimando uma taxa maior de seus robôs 

da Vinci sendo alugados pelos clientes nos próximos meses.
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PRINCIPAIS DETRATORES

Moderna

Em pouco mais de 10 anos, a Moderna se transformou de uma empresa em estágio 

de pesquisa científica básica para uma empresa com um portfólio de pesquisa clínica 

diversificado de vacinas e tratamentos em seis modalidades. Com sólida propriedade 

intelectual em áreas que incluem mRNA e formulação de nanopartículas lipídicas, possui 

uma planta de fabricação integrada que permite a produção em escala e velocidade sem 

precedentes. A companhia mantém alianças com uma ampla gama de colaboradores 

comerciais e governamentais domésticos e estrangeiros, o que permitiu a validação 

de uma ciência inovadora e uma rápida expansão da manufatura. Em 2020, a Moderna 

conseguiu aprovação de uma das primeiras e mais eficazes vacinas contra o vírus 

SARS-COV-2 (responsável pela pandemia da COVID-19).

A plataforma de mRNA da Moderna se baseia em avanços contínuos na ciência 

básica e aplicada de mRNA, tecnologia de entrega e fabricação, e tem permitido o 

desenvolvimento de tratamentos e vacinas para doenças infecciosas, imuno-oncologia, 

doenças raras, doenças cardiovasculares e doenças autoimunes. 

Moderna tem sido uma das companhias favoritas do mercado de ações desde que 

entrou na corrida da vacina contra o coronavírus. As ações dispararam 434% em 2020. 

Então, o que aconteceu mês passado? Os investidores temem que um antiviral 
contra o coronavírus resulte em menos pessoas optando pela vacinação. Mas 
sabemos que o controle da pandemia depende essencialmente das vacinas e 
continuamos confiantes na plataforma de RNA mensageiro da companhia.

Atea 

A Atea Pharmaceuticals é uma empresa de biotecnologia ainda sem produtos 

comercializados, que se dedica à descoberta e ao desenvolvimento de tratamentos 

antivirais. A principal molécula é o AT-527, um novo agente antiviral que está em ensaio 

clínico de Fase 2 para o tratamento de pacientes com Covid-19. A empresa também 

desenvolve o AT-752, uma molécula de nucleosídeo de purina oral, que concluiu o ensaio 

clínico de Fase 1a para o tratamento da dengue; AT-787, uma combinação de dose fixa 
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co-formulada, oral, pan-genotípica de AT-527 e AT-777 que está em um estudo clínico 

de Fase 1/2a para o tratamento da hepatite C crônica; e AT-889, um pró-fármaco de 

pirimidina de nucleosídeo de segunda geração e outros compostos para o tratamento 

de vírus sincicial respiratório. A Atea possui um contrato de licença com a Roche/

Genentech para o desenvolvimento e comercialização relacionados ao AT-527 fora 

dos Estados Unidos. A empresa foi fundada em 2012 e está sediada em Boston, 

Massachusetts. A principal razão da underperformance no mês foi o resultado 
negativo do estudo clínico Fase 2 com a molécula AT-527 para o tratamento  
de pacientes com Covid-19.

Alnylam

A Alnylam é uma empresa líder no tratamento com RNA de interferência (RNAi). Fundada 

em 2002 com uma visão arrojada para transformar um avanço científico ganhador 

do Prêmio Nobel em uma classe totalmente nova de medicamentos, a companhia 

vem trabalhando há 16 anos para transformar a possibilidade científica do RNAi 

em uma realidade terapêutica. A linha de tratamentos com RNAi em fase de pesquisa 

é centrada em doenças com grandes necessidades médicas não atendidas, que se 

concentram em quatro Áreas Terapêuticas Estratégicas: medicamentos para doenças 

genéticas, doenças cardiometabólicas, doenças infecciosas, doenças oculares 

e do sistema nervoso central (SNC). Embora tenha sido um resultado de trimestre 

melhor do que o esperado, a underperformance da ação no mês de outubro se deve 
principalmente ao anúncio de que o CEO e fundador John Maraganore deixará 
o cargo após 19 anos no comando. Maraganore executou de forma exemplar, 
conduzindo a empresa de um estágio clínico para uma large cap biotech em estágio 
comercial. Yvonne Greenstreet, presidente e COO, se tornará a nova CEO.
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Equipamentos Médicos
Serviços de saúde
Diagnósticos
Empresas Farmacêuticas
Forex
Tecnologia em saúde
Miscelânea
Biotecnologia
Total

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

7,58%
16,65%
16,6%

100,4%
115,1%

203,9%

6,30%
4,63%
3,91%

-1,78%
-1,29%
0,16%

-0,13%
0,00%

16,65%

7,57%
24,25%
25,6%
93,5%
127,8%
232,0%

Contribuição por Setores

JGP Health Care

Rentabilidade MSCI World HC

No ano

1,41%
1,12%
1,10%

0,62%
0,31%
0,16%
0,01%
0,00%
7,58%

No mês

JGP Health Care

Atribuição de Performance Fundo Health Care

Início do fundo 28/03/16 –

PL Médio 12 meses (R$) 27.808.957 –

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.RENTABILIDADE MENSAL DIVULGADA É LÍQUIDA DE TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE E A 
RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. O ÍNDICE IBOVESPA É MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA, E NÃO META E PARÂMETRO DE PERFORMANCE DO JGP ESG FIC FIA
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Descrição do tipo Anbima disponível no formulário de informações complementares.

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

Características
Taxa Adm./ 

Taxa Adm. Máx. Taxa Perf. Público Alvo

JGP EQUITY FIC FIM 2,00% a.a. / 2,50% a.a. 20% do que exceder IPCA+6% Investidores em Geral

JGP EQUITY FIC FIA 2,00% a.a. / 2,50% a.a. 20% do que exceder IPCA+6% Investidores Qualificados 

JGP LONG ONLY FIC FIA 2,75% a.a. / 3,25% a.a. Não há Investidores em Geral

JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA 2,75% a.a. / 3,00% a.a. Não há Investidores Institucionais

JGP ESG FIC FIA 2,00% a.a. / Não há 20% do que exceder IPCA+IMA-B 5+ Investidores Qualificados

JGP ESG INSTITUCIONAL FIC FIA 2,00% a.a. / 2,25% a.a. 20% do que exceder o Ibovespa Investidores em Geral

JGP PREV ITAÚ FIA 2,00% a.a. / 2,05% a.a. 20% do que exceder o Ibovespa Exclusivo previdenciário

JGP PREV XP FIA 2,00% a.a. / 2,20% a.a. 20% do que exceder o Ibovespa Exclusivo previdenciário

JGP ESG PREV ICATU FIA 2,00% a.a. / 2,20% a.a. 20% do que exceder o Ibovespa Exclusivo previdenciário

Características Aplicação Inicial Movimentação Mínima Saldo Mínimo
JGP EQUITY FIC FIM R$ 100.000,00 R$ 50.000,00 R$ 100.000,00

JGP EQUITY FIC FIA R$ 100.000,00 R$ 50.000,00 R$ 100.000,00

JGP LONG ONLY FIC FIA R$ 100.000,00 R$ 50.000,00 R$ 100.000,00

JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA R$ 100.000,00 R$ 50.000,00 R$ 100.000,00

JGP ESG FIC FIA R$ 100.000,00 R$ 50.000,00 R$ 100.000,00

JGP ESG INSTITUCIONAL FIC FIA R$ 100.000,00 R$ 50.000,00 R$ 100.000,00

JGP PREV ITAÚ FIA R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

JGP PREV XP FIA R$ 10.000,00 Não há Não há

JGP ESG PREV ICATU FIA R$ 10.000,00 Não há Não há

Características Tipo Anbima Código Anbima
JGP EQUITY FIC FIM Multimercado Estratégia Específica 211958

JGP EQUITY FIC FIA Ações Livre 271012

JGP LONG ONLY FIC FIA Ações Livre 241474

JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA Ações Livre 249181

JGP ESG FIC FIA Ações Sustentabilidade/Governança 535818

JGP ESG INSTITUCIONAL FIC FIA Ações Sustentabilidade/Governança 552704

JGP PREV ITAÚ FIA Previdência Ações Ativo 538795

JGP PREV XP FIA Previdência Ações Ativo -

JGP ESG PREV ICATU FIA Previdência Ações Ativo -

http://www.bnymellon.com.br/sf  
http://www.bnymellon.com.br/sf
http://www.bnymellon.com.br/sf
http://www.jgp.com.br
https://www.jgp.com.br/?utm_source=report&utm_medium=pdf&utm_campaign=relatorio_gestao&utm_content=mai21
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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 FIC FIM, JGP LONG ONLY FIC FIA E JGP EQUITY 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.

https://www.instagram.com/jgp.asset
https://www.linkedin.com/company/jgp
http://youtube.co/jgpgestao

