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A Bolsa brasileira apresentou forte desvalorização em junho, 

acompanhando a deterioração das bolsas globais. O início do mês foi 

marcado pela alta na curva de juros americana, com os juros de 10 anos 

subindo mais de meio ponto percentual. Posteriormente, a preocupação 

com o risco de recessão derrubou os juros e manteve a bolsa pressionada. 

No Brasil, a proliferação de medidas que furam novamente o combalido 

teto de gastos, com intuito claramente eleitoreiro e em desacordo com a 

legislação eleitoral, também contribuiu para a deterioração do mercado. 

As principais contribuições positivas da nossa carteira vieram de Omega 

Energia e Eletrobras. As principais contribuições negativas vieram de 

Hapvida, Vibra, Natura, Grupo Soma e Grupo Mateus. 

Entendemos que, apesar das quedas recentes das ações destas empresas, 

estas companhias são robustas, têm excelentes times de gestão, são líderes 

em seus respectivos setores e têm balanços financeiros saudáveis. Portanto, 

podem ganhar mais mercado e acelerar processos de consolidação em 

períodos de tormenta como o atual e se valorizar no longo prazo. Em geral, 

saem da crise mais fortes do que estavam quando entraram, enquanto 

alguns de seus concorrentes ficam pelo caminho. 

Desempenho Junho 2022 Acum. 2022 12 meses Acum. Fundo 

Verde AM Ações -11,58% -19,82% -37,93% 766,98% 

Ibovespa -11,50% -5,99% -22,29% 298,94% 

IGPM +6% 1,07% 11,32% 17,35% 849,26% 

 
Para mais informações relevantes à análise da rentabilidade deste Fundo - tais como taxa de administração, 

taxa de performance, rentabilidade “mês a mês” ou PL médio, consulte o Resumo Gerencial ao final deste material. 
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A Omega Energia é uma empresa de geração renovável com enorme 

potencial de crescimento e valorização através da aquisição e 

desenvolvimento de novos projetos. Desde o seu IPO, a companhia 

aumentou a sua capacidade instalada em cerca de 7,3 vezes, contando 

hoje com aproximadamente 1.9GW, entre geração solar, hídrica e, 

especialmente, eólica, e com um pipeline relevante a ser entregue neste e 

nos próximos anos. 

O nosso investimento em Omega é motivado pelo fato de que a empresa 

tem um excelente histórico de construção e entrega de projetos com 

ótimos retornos, compõe um portfólio de ativos de alta qualidade, é tocada 

por alguns dos melhores executivos do mercado e tem um posicionamento 

estratégico que permite surfar nas diversas transformações pelas quais o 

setor elétrico vai passar no futuro. 

Em junho, as ações da Omega tiveram forte valorização em função de duas 

novidades. A companhia anunciou um acordo de acionistas com um 

investidor estratégico (Actis) com histórico de muito sucesso no Brasil. A 

Actis se tornou acionista relevante da empresa e garantiu que vai injetar 

recursos para sua expansão. 

Além disso, a Omega anunciou uma parceria para desenvolvimento e 

aquisição de projetos de energia renovável nos Estados Unidos, com outro 

parceiro estratégico que irá aportar até U$500MM nesta empreitada. O 

primeiro projeto acaba de ser iniciado. 

Esses anúncios reforçam nossa tese de investimento, que se baseia na 

capacidade da Omega de gerar valor com novos negócios no longo prazo. 



Resumo Gerencial

Público-alvo

Características

CNPJ

Data de início

Aplicação mínima

Saldo mínimo

Movimentação mínima

Cota

Cota de aplicação

Cota de resgate

Liquidação de resgate

Carência para resgate

Tributação aplicável

Taxa de saída antecipada

Taxa de administração

Taxa de performance

Desvio padrão anualizado *

Patrimônio líquido médio em 12 meses R$

Patrimônio líquido do fundo Master* R$

Classificação ANBIMA: Ações Livre

Admite Alavancagem: Não

Gestor: Verde Asset Management S.A

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Desempenho

* Calculado desde a constituição do fundo até 30/jun/2022

849,262022 2,81 -0,72 5,05 -12,83 -2,97 -11,58 -19,82 11,32 766,98

* Calculado até 30/jun/2022. **O índice IBOV é utilizado apenas como referência para análise. A taxa de performance do Fundo é

calculada com base no índice IGPM + 6%.

5,35
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2,66 1,01
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2019 9,45 -3,26 -3,03 1,67 3,30 4,26 3,16 2,80

A Verde Asset Management S.A. (“Verde”) não comercializa e nem distribui cotas de fundos ou qualquer outro ativo financeiro. Este relatório mensal retrata as opiniões da Verde acerca da estratégia e gestão do fundo e não deve ser entendido como oferta,
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3,09 46,50 14,17 142,24 28,680,84 -3,01

2006 8,47 -4,23 2,19 2,23 -5,72 0,19

1,56 8,67

37,29

2005 -1,70 3,74

SetJan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago

D+1

D+29

R$ 50.000,00

Fechamento

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

23/jan/2020**

VERDE AM AÇÕES FIC FIA

30/jun/2022

O FUNDO é destinado exclusivamente a receber aplicações de 

investidores qualificados, assim definidos nos termos da regulamentação 

em vigor na CVM.

O fundo VERDE AM AÇÕES FIC FIA é resultado de uma cisão realizada em 23/jan/2020 do fundo CSHG VERDE AM AÇÕES FIC FIA, que teve início em 08/jun/2005.

34.735.634/0001-04

A descrição acima não pode ser considerada como objetivo do Fundo. Todas as informações obrigatórias estão disponíveis no 

formulário de informações complementares, na lâmina de informações essenciais (se houver) e/ou no regulamento, disponíveis em 

www.verdeasset.com.br

Estratégia de ações long-only que busca retornos consistentes e

preservação de capital por meio de investimentos com previsibilidade e

resiliência. O processo de gestão se baseia em forte analise

fundamentalista, com conhecimento profundo de setores e empresas.

Busca selecionar casos que combinem potencial de retorno e margem de

segurança, contando também com a expertise da renomada área

macroeconômica da Verde.

recomendação ou análise de investimento ou ativos. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo

Garantidor de Crédito. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. A Verde não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões. Os investidores devem tomar suas próprias decisões de

investimento. O investimento em fundos pode resultar em 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. Para mais informações acerca das taxas de administração, cotização e público-alvo de cada um dos fundos, consulte os documentos do fundo disponíveis no site verdeasset.com.br. Este material não pode ser

copiado, reproduzido ou distribuído sem a prévia e expressa concordância da Verde. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão: www.cvm.gov.br.

Contato Institucional Verde AM: institucional@verdeasset.com.br / +55 11 4935-8500.

283,312,91 0,51 3,10 6,18 -0,16 -0,11 6,20 -5,96 1,29

-4,84 5,49 -5,95 1,33 15,10 821,71

27,11 13,57 553,68

-9,24 14,22

-1,67 23,45

2,48 20,44 2,48-4,09 5,25 6,00 20,44

VERDE AM AÇÕES FIC FIA x IGPM + 6% x IBOVESPA*

Acum. 

Ano

IGPM + 

6%
Acum. Fdo.

Acum. IGPM 

+ 6%*
Out Nov

Rentabilidades (%)

Verde AM Ações

IBOV

Dez

D+31

Não há

5,00% dos valores líquidos resgatados

Ações

17,43%

Acum. Fundo

1.221,60 583,112020 0,47 -6,81 -32,70 17,63 10,04 9,47 7,24 -0,60

766,98%

298,94%

849,26%

12 meses

-37,93%

-22,29%

20.840.518,36

2,00% a.a.

20% do que exceder o IGPM + 6%

IGPM + 6%

Junho de 2022

-11,58%

-11,50%

Aberto para novas aplicações

1,07%

Acum. 2022

-19,82%

-5,99%

11,32% 17,35%

* Calculado desde a constituição do fundo até 30/jun/2022. ** Data da cisão com o fundo CSHG VERDE AM AÇÕES FIC FIA, que teve

início em 8/jun/2005.

279.648.288,78

* Verde AM Ações Master FIA. Calculado desde a constituição do fundo até 30/jun/2022
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VERDE AM AÇÕES FIC FIA

IGPM + 6%

IBOV**


