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PERFORMANCE

O FUNDO
PIPA Global Equities Long Only é um fundo de ações que investe primordialmente em
empresas globais com horizonte de investimento de longo prazo.

OBJETIVO E ESTRATÉGIA
PIPA Global Equities Long Only tem como objetivo proporcionar ganhos absolutos de
capital através de uma gestão ativa de investimentos, buscando empresas globais que
apresentem combinações interessantes de atributos, tais como: (i) equipe de gestão
competente e ética, (ii) interesses entre management, controladores e acionistas
minoritários alinhados, (iii) excelentes modelos de negócios e (iv) preços que
proporcionem uma boa margem de segurança e permitam ganhos absolutos substanciais
em um horizonte de investimento superior a 5 anos. O fundo deverá aplicar parte
signiﬁcativa do seu capital em empresas negociadas no exterior. Desta forma, o fundo
poderá encontrar-se exposto às oscilações oriundas de variação cambial.

PÚBLICO ALVO
Investidores Qualiﬁcados nos termos da legislação em vigor, inclusive das provisões de
Seguradoras, Entidades Abertas ou Fechadas de Previdência Complementar, cada qual
com aplicação inicial no fundo de, no mínimo, R$ 100.000,00 (cem mil reais).
PIPA Global Eq. Long Only
10Yr Treasury

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MSCI World
S&P 500

Gestor

PIPA Global Investments Ltda.
Tel: 21 2540.8210
www.pipaglobalinvestments.com.br
contato@pipaglobalinvestments.com.br

Administrador e
Distribuidor

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
Tel: 21 3974.4600 / Fax: 21 3974.4501
www.bnymellon.com.br/sf

CONCENTRAÇÃO DA CARTEIRA
% Carteira
5 Maiores
5 Seguintes

38
22

Outros
Caixa

7
32

CARACTERÍSTICA DA PARCELA EM AÇÕES
% Carteira
Small Cap (menor que US$ 1 bi)(1)
Mid Cap (entre US$ 1 bi e US$ 5 bi)(1)
Large Cap (maior que US$ 5 bi)(1)

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)
Fale conosco no endereço:
www.bnymellon.com.br/sf ou Tel: 21 3974.4600
Ouvidoria:
www.bnymellon.com.br/sf ou Tel: 0800 725.3219

0
0
58

RENTABILIDADE NOS ÚLTIMOS 12 MESES (R$)
IP-Global
Institucional (%)

S&P 500 Total
Return (1)(2)(%)

10 Yr
Treasury(1)(3)(%)

MSCI
World(1)(%)

Dezembro 17
Novembro 17
Outubro 17
Setembro 17
Agosto 17

0,81
1,41
6,64
-0,79
-0,25

1,67
2,95
6,19
2,64
1,06

0,90
-0,43
3,69
-1,05
2,58

2,53
1,33
6,08
2,24
0,68

Julho 17
Junho 17
Maio 17
Abril 17
Março 17

-3,04
1,49
3,51
2,68
0,47

-3,69
2,75
3,28
2,60
0,80

-5,34
1,58
2,79
2,91
0,80

-3,59
2,53
3,50
2,72
1,85

Fevereiro 17
Janeiro 17
12 meses

1,01
0,58
14,61

2,67
-1,24
23,00

-0,38
-2,80
5,30

1,30
-0,90
21,90

(1)Indicadores de mera referência econômica, e não parâmetros objetivos do fundo. Performance em R$.
(2)Assume que os dividendos são reinvestidos no índice.
(3)Assume reinvestimento em um título com maturidade ﬁxa de 10 anos (Bloomberg: F08210YR Index).
(4)Início do Fundo 28/05/13.
PL médio últimos 12 meses (mil): R$ 32.436

Custodiante

Banco BNY Mellon S.A.

Auditor

KPMG.
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Aplicação mínima inicial
Aplicação máxima inicial
Valor mínimo para
movimentação
Saldo mínimo de
permanência
Horário limite para
movimentação
Conta do fundo (para TED)

R$ 100.000,00.
Não há.
R$ 50.000,00.
R$ 100.000,00.
14:30.
Banco BNY Mellon - 17
Ag. 001 - cc 1123-1
PIPA Global Equities Long Only FIC FIA IE
CNPJ 17.703.320/0001-00

Conversão de cotas na
aplicação
Resgate

D + 1 da disponibilidade dos recursos.
• Solicitação do resgate: diária.
• Conversão de cotas no resgate:
Quarta-feira da semana subsequente à
solicitação.
• Pagamento do resgate: 5 dias úteis após
a conversão de cotas.

Taxa de administração

• 2% aa sobre o patrimônio líquido do
Fundo.
• Provisionada diariamente e paga
mensalmente.

Taxa de performance

• 20% sobre o ganho que exceder o MSCI
World em reais. Com marca d’água.
• Provisionada diariamente e paga
semestralmente.

Tributação

• IR de 15% sobre os ganhos nominais.
• As aplicações das entidades fechadas
de previdência complementar são
isentas de IR.

Categoria ANBIMA

Fundo de Ações Livre.

As informações contidas neste material são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento ou recomendação de
investimento, não devendo ser utilizadas para esta ﬁnalidade. A PIPA Global Investments realiza a distribuição de quotas dos fundos de investimento por ela geridos.
Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo
garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e a rentabilidade divulgada não é líquida de
impostos. Para avaliação da performance do fundo de investimento é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A comparação com indicadores
econômicos trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Os fundos geridos pela PIPA Global Investiments podem adotar
estratégias de investimento que podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e na consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais
para cobrir o prejuízo do fundo. Ainda, os fundos geridos pela PIPA Global Investments estão autorizados a realizar aplicações em ativos ﬁnanceiros no exterior,
podendo, ainda, estar expostos a uma signiﬁcativa concentração em ativos de poucos emissores, com riscos daí decorrentes. Leia o formulário de informações
complementares, a lâmina de informações essenciais (se houver) e o regulamento antes de investir. Para informações sobre como investir nos fundos sob nossa
gestão, entre em contato com nossa equipe comercial.

