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Carta do Gestor de Ações

Pela primeira vez desde junho de 2021, observamos em janeiro uma dinâmica claramente
positiva e relevante para a bolsa no Brasil. É curioso o fato de que, ainda na primeira
semana do ano, o índice chegou a cair 4%, com empresas fora do índice caindo mais de
15% em diversos casos, para depois se recuperar fortemente em mais de 10% no resto
do mês. Ainda é interessante notar que o grande driver desse movimento foi o fluxo
positivo vindo de estrangeiros que, apenas no mês de janeiro, colocaram perto de R$ 30
bilhões no mercado acionário brasileiro, um ritmo extremamente forte. Os resgastes
nos fundos de ação, por outro lado, continuam em patamares elevados.
Apesar da dificuldade de se imaginar quando uma correção dessa magnitude acontecerá,
não nos espanta o movimento, mesmo janeiro tendo sido um mês fraco para o S&P.
A verdade, como comentamos diversas vezes ao longo do ano passado, é que a bolsa
brasileira terminou 2021 muito atrás do S&P, com valuations em patamares que não
vemos há muitos anos. Essa combinação, sem dúvida, dá o suporte necessário para a
performance que vimos.
Essa correção tira uma parcela da assimetria que víamos no valuation da bolsa, no
absoluto e em relação à curva de juros, mas continuamos verificando muitas empresas
com patamares atrativos, como Gerdau, Localiza, Vibra e Hapvida, para citar algumas.
Por isso, fizemos poucos ajustes em termos de alocação ou mix no período.
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Atribuição de Performance Fundos Long Biased
JGP Equity FIC FIM*
Contribuição por Setores

No mês

No ano

Agribusiness

-0,08%

-0,08%

Basic Materials

0,15%

0,15%

Construção Civil

0,00%

0,00%

Consumo

-0,11%

-0,11%

Educação

0,09%

0,09%

Elétrico/Utilities

0,01%

0,01%

Energia

0,46%

0,46%

-0,05%

-0,05%

Health Care

0,52%

0,52%

Industrials

-0,12%

-0,12%

Properties

0,00%

0,00%

Serviços

0,66%

0,66%

Tecnologia

0,00%

0,00%

Telecom

0,34%

0,34%

Transportes/Logística

0,00%

0,00%

-0,57%

-0,57%

1,47%

1,47%

0,00%

0,00%

-0,30%

-0,30%

NTN-Bs

0,00%

0,00%

Caixa

(1)

0,72%

0,72%

Total

3,20%

3,20%

Financeiro

Direcional Índice
Investimentos no Exterior
Arbitragens
Hedges de Portfolio

(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.						

Rentabilidade

JGP Equity
FIC FIM

JGP Equity
FIC FIA

IBOV

IPCA+6

No mês

3,20%

3,19%

6,98%

0,94%

No ano

3,20%

3,19%

6,98%

0,94%

Últimos 12 meses

-7,5%

-7,4%

-2,5%

17,0%

Últimos 24 meses

3,4%

3,8%

-1,4%

29,6%

Últimos 36 meses

27,3%

27,6%

15,1%

43,2%

Últimos 60 meses

78,1%

76,8%

73,4%

71,5%

224,8%

-

77,8%

220,8%

595.726.842

170.734.237

–

–

30/05/08

31/03/11

–

–

Últimos 120 meses

PL Médio 12 meses (R$)
Início do fundo

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.
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Atribuição de Performance Fundos Long Only
JGP Long Only FIC FIA
Antigo JGP FIC FIA*

JGP Long Only Institucional FIA
Antigo JGP Institucional FIA*

Contribuição por Setores

No mês

No ano

No mês

No ano

Agribusiness

-0,07%

-0,07%

-0,09%

-0,09%

0,16%

0,16%

0,27%

0,27%

Construção Civil

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Consumo

-0,11%

-0,11%

-0,18%

-0,18%

Educação

0,09%

0,09%

0,10%

0,10%

Elétrico/Utilities

0,04%

0,04%

0,05%

0,05%

Energia

0,49%

0,49%

1,61%

1,61%

Financeiro

-0,10%

-0,10%

-0,11%

-0,11%

Health Care

0,60%

0,60%

0,76%

0,76%

Industrials

-0,14%

-0,14%

-0,17%

-0,17%

Properties

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Serviços

0,66%

0,66%

0,75%

0,75%

Tecnologia

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Telecom

0,34%

0,34%

0,38%

0,38%

Transportes/Logística

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Direcional Índice

-0,16%

-0,16%

-0,21%

-0,21%

Investimentos no Exterior

1,33%

1,33%

0,00%

0,00%

Arbitragens

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-0,94%

-0,94%

0,25%

0,25%

NTN-Bs

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

(1)

Caixa

0,77%

0,77%

-0,17%

-0,17%

Total

2,96%

2,96%

3,24%

3,24%

Basic Materials

Hedges de Portfolio

(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.						

Rentabilidade

JGP Long Only

JGP LO Institucional

IBOV

No mês

2,96%

3,24%

6,98%

No ano

2,96%

3,24%

6,98%

Últimos 12 meses

-9,6%

-14,5%

-2,5%

Últimos 24 meses

2,6%

-8,6%

-1,4%

Últimos 36 meses

28,4%

12,8%

15,1%

Últimos 60 meses

77,7%

53,6%

73,4%

114.939.622

116.029.520

–

30/11/09

25/05/10

–

PL Médio 12 meses (R$)
Início do fundo

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.
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Atribuição de Performance Fundos ESG
JGP ESG FIC FIA
Contribuição por Setores

No mês

No ano

Agribusiness

-0,08%

-0,08%

Basic Materials

0,03%

0,03%

Construção Civil

0,00%

0,00%

Consumo

-0,19%

-0,19%

Educação

0,10%

0,10%

0,04%

0,04%

0,13%

0,13%

-0,09%

-0,09%

Health Care

0,65%

0,65%

Industrials

-0,15%

-0,15%

Properties

0,00%

0,00%

Serviços

0,67%

0,67%

Tecnologia

0,00%

0,00%

Telecom

0,34%

0,34%

Transportes/Logística

0,00%

0,00%

Direcional Índice

0,00%

0,00%

Investimentos no Exterior

-0,17%

-0,17%

Arbitragens

0,00%

0,00%

-0,87%

-0,87%

NTN-Bs

0,00%

0,00%

Caixa

(1)

0,72%

0,72%

Total

1,23%

1,23%

Elétrico/Utilities
Energia
Financeiro

Hedges de Portfolio

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

Rentabilidade

JGP ESG FIC FIA

IBOV

No mês

1,23%

6,98%

No ano

1,23%

6,98%

Últimos 12 meses

-10,7%

-2,5%

Últimos 24 meses

-

-

Últimos 36 meses

-

-

Últimos 60 meses

-

-

46.893.165

-

06/05/20

-

PL Médio 12 meses (R$)
Início do fundo

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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Carta da Gestora — JGP Health Care
As ações dos quatro cantos do setor de saúde foram machucadas no mês de janeiro,
à medida que os investidores se afastam do risco. Mas poucas foram tão atingidas quanto
as companhias de biotecnologia.
Essas empresas de alto risco e alto retorno ainda não haviam sofrido um pior começo
de ano desde 2016, quando a então candidata presidencial Hillary Clinton prometia
conter o alto custo dos medicamentos prescritos. Agora, elas estão sendo atingidas pelo
deslocamento dos investidores em direção a águas mais calmas, enquanto os mercados
se preparam para o Federal Reserve começar a aumentar as taxas de juros. Taxas mais
altas pesam particularmente sobre valuation de ações de crescimento, e isso só exacerba
as preocupações já existentes sobre longevidade de patentes e reforma de preços de
medicamentos.
Ainda assim, há sinais de que a desaceleração possa estar chegando ao seu desenlace. O ETF
de biotecnologia XBI caiu 50% em sete meses no período anterior à derrota de Clinton,
para novamente iniciar sua ascenção. O mesmo ETF experimentou uma queda de tamanho
semelhante no ano passado, sugerindo que o mercado pode estar se preparando para uma
reversão.
Embora o setor tenha enfrentado ventos contrários, sabemos que biotecnologia é
essencialmente um investimento de longo prazo; e altas volatilidades fazem parte do ofício
- de forma nenhuma são incomuns. Acreditamos que o desempenho possa ser revertido à
medida que os investidores coloquem mais ênfase nos fundamentos das empresas e na
oportunidade de um alfa significativo que a ampla inovação no setor de saúde pode fornecer.
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Desempenho — JGP Health Care
No mês de janeiro, o fundo JGP Health Care registrou um retorno líquido equivalente a
-16,36%. Tecnologia em saúde e empresas farmacêuticas tiveram melhor desempenho,
enquanto os subsetores de biotecnologia e equipamentos médicos foram os que mais
perderam terreno no mês. Em termos de capitalização, as companhias large cap lideraram
a performance negativa do fundo. Como sempre, 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, ressaltamos as boas performances da Vertex
Pharmaceuticals (VRTX), Ginko Bioworks (DNA) e Imago Biosciences (IMGO). Do lado
negativo, destacamos como principais detratores a Intuitive Surgical (ISRG), Thermo
Fisher (TMO) e United Health (UNH).

Principais Contribuidores

Principais Detratores

— Vertex Pharmaceuticals

— Intuitive Surgical

— Ginko Bioworks

— Thermo Fisher

— Imago Biosciences

— United Health

Vertex Pharmaceuticals
A Vertex Pharmaceuticals é uma empresa

descendentes de caucasianos, afetando

de biotecnologia. A companhia está focada

principalmente crianças e adultos jovens.

no desenvolvimento e comercialização
cística

É uma doença genética crônica que afeta

(FC) e no avanço de seus programas de

sobretudo os pulmões, pâncreas e o

pesquisa e desenvolvimento em outras

sistema digestivo. Atinge cerca de 70 mil

indicações

cística

pessoas em todo mundo, e é a doença

é uma doença genética autossômica

genética grave mais comum da infância.

recessiva caracterizada pela disfunção do

Um gene defeituoso e a proteína produzida

gene CFTR (cystic fibrosis transmembrane

por ele fazem com que o corpo produza

conductance

de

muco de 30 a 60 vezes mais espesso

uma doença multissistêmica que ocorre

que o usual. O muco espesso leva ao

mais

acúmulo de bactéria e germes nas vias

de

tratamentos

para

clínicas.

fibrose

A

fibrose

regulator).

frequentemente

em

Trata-se

populações
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respiratórias, podendo causar inchaço,

SYMDEKO/SYMKEVI,

inflamações e infecções como pneumonia

KALYDECO. A Vertex oferece seus produtos

e bronquite, trazendo danos aos pulmões.

para tratar pessoas com FC que têm

Esse muco também pode bloquear o trato

mutações

digestivo e o pâncreas, o que impede que

Seus

enzimas digestivas cheguem ao intestino.

a causa subjacente da fibrose cística,

Nas últimas décadas, diversos avanços no

diferentemente

diagnóstico e tratamento da FC mudaram

tratamento anteriormente disponíveis. A

drasticamente o cenário dessa doença,

empresa também possui um pipeline de

com aumento expressivo da sobrevida e

medicamentos de pequenas moléculas

qualidade de vida. E a Vertex é uma das

em outras doenças graves, onde tem

grandes responsáveis por esse progresso.

conhecimento da biologia humana causal,

Os medicamentos comercializados pela

incluindo deficiência de alfa-1 antitripsina

companhia

e doenças renais mediadas por APOL1.

são

TRIKAFTA/KAFTRIO,

ORKAMBI

9

específicas

medicamentos
de

no

gene

tem
outras

e

CFTR.

como

alvo

opções

de

Ginko Bioworks
A Ginkgo Bioworks é uma companhia de

Não só a tecnologia tem usos em áreas

biotecnologia com uma plataforma de

“tradicionais”

biologia sintética (SynBio) que abriu seu

produtos farmacêuticos, vacinas e ciências

capital em 2021 por meio de um dos

agrícolas, mas também as abordagens

maiores SPACs (Special Purpose Acquisiton

baseadas em SynBio podem criar novos

Company) de saúde até o momento. A

materiais para mercados que normalmente

Ginkgo está na vanguarda da crescente

não são considerados abertos a aplicações

onda da biologia sintética, um mercado

de

que acreditamos ser muito promissor a

consumo, produtos de higiene pessoal,

longo prazo.

materiais de construção e embalagens.

A biologia sintética é um campo da
ciência que combina características da
biologia molecular e celular, genômica,
química, engenharia genética, automação
e machine learning. Em sua essência, a
SynBio aproveita a imensa diversidade

da

biotecnologia,

biotecnologia,

incluindo

como

bens

de

Além disso, os métodos baseados em
SynBio são tipicamente mais ecológicos do
que as abordagens baseadas em produtos
químicos, criando opções de produtos
mais sustentáveis e uma oportunidade de
investimento para clientes focados em ESG.

da natureza para produzir biomoléculas

A oportunidade de mercado é significativa,

que a química tradicional não consegue.

pois o total addressable market (TAM) para

As aplicações da SynBio são vastas.

SynBio é estimado em mais de US$ 1 trilhão.
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No entanto, apesar da promessa do SynBio

e criar micróbios ou células para sua

e do fato de que já existem vários produtos

produção. O que distingue a Gingko de

no

materiais

seus pares é 1) a escala, pois a SynBio

derivados do SynBio, as empresas públicas

Foundry da Ginkgo é muitas vezes maior

do SynBio experimentaram uma série de

que seus pares; 2) modelo de negócios,

falhas e contratempos notáveis devido a

pois

vários fatores técnicos, comerciais e de

integrada e foca apenas na geração de

mercado, que fizeram alguns investidores

cepas e linhagens celulares; 3) validação

céticos.

de plataforma (por exemplo, produção de

É com esse pano de fundo que a Gingko

de mRNA (Aldevron/Danaher) e alimentos

Bioworks se tornou pública por meio de um

à base de plantas (Motif FoodWorks) e

dos maiores SPACs de saúde até hoje, em

parcerias (Joyn Bio JV com Bayer em

setembro de 2021. Como outras empresas

agbio) em diversos mercados finais; e 4)

SynBio, a plataforma da Ginkgo pode

significativo recursos financeiros, já que a

descobrir e desenhar novas biomoléculas

Ginkgo tem US$ 1,74 bilhão em caixa.

mercado

incorporando

a

Gingko

não

é

verticalmente

canabinóides (Cronos), capping enzymes

Imago Biosciences
A Imago, com sede em South San

rara

Francisco, Califórnia, foi fundada para

de megacariócitos na medula óssea,

pesquisar

levando

e

desenvolver tratamentos

caracterizada
ao

por

aumento

proliferação

persistente

de

para várias doenças da medula óssea.

plaquetas circulantes e resultando em

Atualmente é uma empresa em estágio

uma

clínico, concentrando-se na descoberta

Também está sendo desenvolvido para o

e no desenvolvimento de moléculas

tratamento da mielofibrose.

pequenas que têm como alvo específico
a

lisina

demetilase

1,

uma

enzima

que desempenha um papel central na

coagulação

sanguínea

anormal.

A companhia realizou seu IPO em 2021.
Alguns de seus investidores pré-IPO

produção de células sanguíneas no osso.

icluem nomes como Clarus Lifesciences,

A principal molécula da companhia, o

Farallon Capital Management, BlackRock,

bomedemstat, está sendo desenvolvido

Celgene, T. Rowe Price entities, MRL

para tratar a trombocitemia essencial,

Ventures, e Amgen Ventures.

uma doença mieloproliferativa crônica

Frazier Healthcare Partners, Omega Fund,

Relatório de Gestão: Fundos de Ações — Janeiro 2022
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Intuitive Surgical
A Intuitive Surgical é uma empresa de

inseridos no paciente por meio de “portas”,

cirurgia

e

incisões de um centímetro. Um dos braços

Sistema

inclui um endoscópio estéreo, que envia

robótica

comercializa

o

que

desenvolveu

revolucionário

Cirúrgico da Vinci, instalado em mais de

informações

350 hospitais acadêmicos e comunitários

onde é processado em três dimensões

nos Estados Unidos, bem como na Arábia

e ampliado. Desse modo, uma artéria

Saudita, Austrália e em toda a Europa.

pode ter o tamanho de uma mangueira.

O sistema de US$ 1,5 milhão recebeu a

O cirurgião posiciona o endoscópio com

aprovação da Food and Drug Administration

controles de pé e realiza o procedimento

(FDA) para uso em procedimentos como

cirúrgico usando os controles principais

reparo de válvula cardíaca, prostatectomia e

abaixo do visor do console. O software do

histerectomia. Da Vinci combina elementos

sistema então traduz os movimentos do

de realidade virtual e videogames para

cirurgião em manipulação em tempo real

criar um sistema de cirurgia robótica

dos instrumentos cirúrgicos dentro do

preciso. O cirurgião realiza o trabalho em

paciente. Os controles também fornecem

um console na sala em que o paciente

alguma

fica em uma mesa de operação, sobre

destreza. A cirurgia minimamente invasiva

a qual estão suspensos braços de robô

realizada pelo da Vinci reduz o risco de

articulados que podem ser equipados com

infecção, leva a uma recuperação mais

instrumentos

rápida do paciente e encurta o tempo de

microcirúrgicos

(vendidos

sob o rótulo EndoWrist), como bisturis,

visuais

resistência

para

para

o

console,

melhorar

a

internação hospitalar.

tesouras e pinças. Os instrumentos são

Thermo Fisher Scientific
A Thermo Fisher é a maior e mais diversificada

a mercados finais de rápido crescimento

empresa do subsetor de Instrumentos e

como BioPharma e Diagnósticos, e uma

Diagnósticos, com uma ampla linha de

combinação de receita que é mais de 75%

produtos e serviços operando em quatro

recorrente. Acreditamos que a empresa

segmentos:

pode

Life

Sciences

Solutions,

capitalizar

sua

oportunidade

de

Diagnósticos

reinvestir os fluxos de caixa relacionados à

e

Serviços

Covid em capacidade de bioprocessamento

Laboratoriais. Vemos a Thermo Fisher como

e diagnóstico para atender às necessidades

um papel core de longo prazo no nosso

de desenvolvimento de vacinas, testes e

portfólio, devido ao perfil de crescimento

crescimento futuro em novas plataformas

sólido impulsionado pela exposição líder

terapêuticas, solidificando ainda mais sua

Instrumentos
Específicos,

Analíticos,
e

Produtos
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liderança no segmento de Instrumentos e

testes clínicos), projeção consistente de

Diagnósticos. Mercados finais saudáveis,

testes de Covid, resiliência best-in-class

metas

e um valuation acessível nos fazem ver a

conservadoras

de

sinergia

na

integração da PPD (firma especializada em

Thermo bem posicionada rumo a 2022.

United Health
A UnitedHealth é a maior seguradora de

única dentro do sistema de prestação de

saúde dos Estados Unidos. Desde sua

cuidados de saúde dos EUA, não apenas

fundação em 1974 como Charter Health

como pagador dominante (nos mercados

Incorporated, a United Health cresceu e

privado, Medicare e Medicaid), mas também

se tornou uma das maiores seguradoras

como uma presença grande e crescente

de saúde do planeta. Operando em 130

na prestação de cuidados locais (médicos

países e em todos os 50 estados dos

e ambulatórios via OptumHealth), escala

EUA, a empresa emprega quase 330.000

na gestão de benefícios farmacêuticos

pessoas,

e

(OptumRx) e um negócio de HCIT /

enfermeiras. Com uma capitalização de

consultoria / RCM de rápido crescimento,

mercado de quase US$ 350 bilhões em

aproveitando seu próprio data warehouse

2021, a empresa fornece planos de saúde

(OptumInsight).

a mais de 130 milhões de pessoas em todo

otimista sobre a UnitedHealth.

incluindo

85.000

médicos

o mundo. A companhia ocupa uma posição

Mantemos

nossa visão
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Atribuição de Performance Fundo Health Care
JGP Health Care
Contribuição por Setores

No mês

No ano

Equipamentos Médicos

-4,29%

-4,29%

Serviços de Saúde

-2,53%

-2,53%

Empresas Farmacêuticas

-1,35%

-1,35%

Diagnósticos

-2,53%

-2,53%

Biotecnologia

-5,39%

-5,39%

Miscelânea

-0,06%

-0,06%

Tecnologia em saúde

-0,20%

-0,20%

Forex

0,00%

0,00%

Caixa

(1)

0,00%

0,00%

Total

-16,36%

-16,36%

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

Rentabilidade

JGP Health Care

No mês

-16,36%

No ano

-16,36%

Últimos 12 meses

-10,6%

Últimos 24 meses

43,9%

Últimos 36 meses

75,2%

Últimos 60 meses

138,4%

PL Médio 12 meses (R$)
Início do fundo

32.158.826
28/03/16

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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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

Características

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

2,00% a.a. / Não há

20% do que exceder IPCA+IMA-B 5+

Investidores Qualificados

2,00% a.a. / 2,25% a.a.

20% do que exceder o Ibovespa

Investidores em Geral

JGP ESG FIC FIA
JGP ESG INSTITUCIONAL FIC FIA
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

Aplicação Inicial

Movimentação Mínima

Saldo Mínimo

Características
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

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

JGP PREV XP FIA

JGP PREV ITAÚ 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

Ações Livre

249181

JGP ESG FIC FIA

JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL 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

-

Descrição do tipo Anbima disponível no formulário de informações complementares.

Administração

Gestão e Distribuição

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

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

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 situação financeira ou as necessidades individuais
de um ou de determinado grupo de investidores.
Recomendamos a consulta de profissionais especializados para decisão de investimentos. Fundos
de Investimento não contam com a Garantia do
Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo 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 cuidadosa 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 impostos. 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, reproduzido ou distribuído sem a prévia e expressa concordância da JGP. Para maiores informações,
consulte nossa área comercial.
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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.
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