
 

RELATÓRIO 03/09/2020 

A Gestora 
 

A Dahlia Capital é uma gestora independente de recursos que conta com 

um time experiente, focado nos mercados de ações e dívida corporativa 

da América Latina. Quanto a experiência, os sócios fundadores da 

empresa trabalharam juntos em renomadas instituições financeiras, 

somando mais de 15 anos de experiência no mercado. Como foco, a 

gestora destaca a geração de retorno responsável, replicável e perene 

aos seus cotistas, através da busca constante pelo conhecimento e 

excelência em todas as etapas do processo de investimento e gestão de 

recursos. Atualmente conta com um patrimônio de mais de R$ 5 bilhões 

em ativos sob gestão, com destaque para seu fundo mais antigo o Dahlia 

Total Return. Como diferencial, a gestora cita possuir uma equipe sênior 

e experiente, com analistas avaliados entre os melhores do setor pela 

pesquisa da Institucional Investor Magazine nos últimos 10 anos. 

 

O Fundo 
 

O Dahlia Total Return tem como objetivo a obtenção de retornos 

superiores ao IPCA + média dos títulos que compõe o IMA-B. Trata-se de 

um fundo aberto, sem prazo determinado de duração e destinado a 
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investidores em geral. Aplica no mínimo 95% de seus recursos no fundo 

Dahlia Total Return Master FI Multimercado, que por sua vez busca 

manter exposição majoritariamente no mercado acionário doméstico e 

demais empresas da América Latina. O fundo pode realizar 

investimentos em títulos públicos federais, seja diretamente ou via 

operações compromissadas, debêntures e também no mercado de 

derivativos, sendo estes sem limites (permite alavancagem). É vedado 

ao fundo realizar operações de day trade. 

A carteira consolidada é composta por 40,1% de ações, com destaque 

para os papéis emitidos por Eneva (ENV3), Banco do Brasil (BBAS3), B3 

(B3SA3), Magazine Luiza (MGLU3) e Vale (VALE3). Possui também 21,8% 

de cotas de BOVA11, 10,4% de investimentos no exterior, 8,8% de 

posições no mercado de derivativos e 12,4% de títulos públicos federais, 

com maioria pós-fixada à Selic (LFT) como reserva de caixa. A seguir, a 

composição consolidada da carteira: 

 

 
 

Para investir no fundo, o aporte mínimo inicial é de R$ 1.000,00 via 

corretora e não precisa ser investidor qualificado. A taxa de 

administração é de 1,85% do patrimônio líquido, sendo de 2,5% a 

máxima para fundos investidos, e é cobrada taxa de performance de 
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20% sobre o que exceder o IPCA + Média das taxas dos títulos que 

compõem o IMA-B. O resgate de cotas ocorre com prazo de liquidação 

de dois dias úteis após o prazo de conversão, que é de trinta dias 

(totalizando D+32). O patrimônio líquido médio nos últimos doze meses 

é de R$ 1,15 bilhão e o risco é considerado alto, com volatilidade de 

14,75% ao ano desde o início das atividades em maio de 2018. O fundo 

tem retorno acumulado nos últimos doze meses de 25,18%, equivalente 

a 650,88% do CDI. Confira o desempenho no quadro abaixo: 

 

Vantagens 
 

Retorno histórico superior ao benchmark: O Dahlia Total Return tem 

como meta superar a rentabilidade de seu benchmark, definido pelo 

regulamento como o IPCA + Média das taxas dos títulos que compõe o 

IMA-B. Desde sua existência, o fundo mantém uma rentabilidade 

acumulada de 71,85%, equivalente a 589,25% do CDI no mesmo 

período, apresentando retornos negativos em apenas 2 dos últimos 

doze meses. Isto nos mostra a solidez em cumprimento de seu objetivo. 
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Carteira bem diversificada: O fundo conta com exposição em ações, 

tanto no Brasil quanto na América Latina em geral, em títulos federais, 

ETFs, Fundos Imobiliários e no mercado de derivativos. Somente a 

parcela acionária do Dahlia Total Return abrange um portfólio de mais 

de 25 papéis de diferentes empresas brasileiras. 

Expertise da gestora: A Dahlia Capital possui como princípios o trabalho 

em equipe, a cultura de excelência, a governança e o alinhamento dos 

interesses com os investidores, com foco na rentabilidade 

independentemente do tamanho do fundo. Vale ressaltar que todos os 

sócios possuem recursos aportados nos fundos geridos. O 

reconhecimento deste trabalho pode ser observado nos retornos 

obtidos pelo fundo desde sua fundação até os dias atuais. 

 

Nosso posicionamento 
 

O Dahlia Total Return se recuperou plenamente das perdas obtidas em 

março, e agora segue mantendo quase 10,5% acumulados no ano e mais 

de 25,0% acumulados nos últimos doze meses. Grande parte desta 

recuperação está ligada a retomada dos próprios mercados, que vem 

sendo impulsionados pelas notícias de retomadas (ainda tímidas) das 

atividades econômicas e, principalmente, pelos estímulos monetários e 

fiscais promovidos pelos Banco Centrais ao redor do globo. 

Mais especificamente no Brasil, a recuperação do nosso principal índice 

acionário, o Ibovespa, foi interrompida no mês de agosto, após quatro 

meses seguidos de alta. E o principal ponto que levou a esta 

descorrelação com o cenário externo foi as preocupações relacionadas 

ao quadro fiscal brasileiro, já que os estímulos promovidos por aqui 

unidos a uma agenda desenvolvimentista poderá agravar a situação nos 

próximos anos. 
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De qualquer forma, essas políticas menos restritivas adotadas pelo 

mundo ainda geram certas dúvidas quanto aos impactos futuros. Nunca 

antes na história econômica mundial houve medidas com tamanhas 

proporções como as que vem sendo realizadas. Algo que, no mínimo, 

deveria fazer pairar maiores cautelas aos investidores, para não se 

deixar levar pela euforia e desviar da estratégia de investimentos 

previamente definida. 

E é justamente esta linha que a equipe de gestão da Dahlia Capital tem 

buscado seguir. Inclusive, a última carta por eles publicada cita que o 

bom sendo, rigor analítico e prudência serão essenciais para investir no 

atual período. Seguindo este princípio, o fundo vem conseguindo se 

aproveitar bem da sua grande liberdade de alocação para montar um 

portfólio mais seguro, sem deixar de extrair resultados em boas 

oportunidades que possam aparecer. Em quaisquer mercados. 

Como exemplo, podemos citar os últimos investimentos realizados em 

Cobre. O Dahlia Total Return vem se expondo no metal nos últimos 

meses, uma vez que vislumbrou a possibilidade de apreciação do preço 

da commodity, que tende a se beneficiar de momentos de recuperação 

econômica, com aumento da demanda. E essa recuperação está 

diretamente ligada à China, que vem com forte ritmo de crescimento 

para reverter as perdas ligadas a pandemia. 

Por fim, destacamos novamente a qualidade de gestão que a Dahlia 

Capital tem demonstrado ao longo dos anos, principalmente nos últimos 

meses de intensas volatilidades e incertezas. Assim, recomendamos o 

fundo para investidores que buscam bons retornos para o longo prazo, 

destacando sempre a alta parcela exposta a instrumentos de renda 

variável. 

 

 



  6 

 

Fontes: Relatório do Fundo, Dados do Gestor e Economática  

 

 

Analistas Responsáveis 
 

Daniel Karpouzas Barcellos, CNPI EM-1855 

 

 

Ficou com alguma dúvida? Fale com a gente 
 

E-mail: contato@capitalizo.com.br 

WhatsApp: +55 51 99249-0613 

Telefone (Atendimento para todo Brasil): 4003-9127 

Estamos sempre à disposição. 

 

 

 

 

 

                                                                             www.capitalizo.com.br 

  

                          
 

 

 

 

Conecte-se com a Capitalizo 

mailto:contato@capitalizo.com.br
https://api.whatsapp.com/send?l=pt_BR&phone=5551992490613
https://capitalizo.com.br/site/
http://www.facebook.com/capitalizo
http://www.twitter.com/capitalizo
http://www.youtube.com/capitalizo
https://www.linkedin.com/in/capitalizo
https://www.instagram.com/capitalizoinvestimentos/
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Disclosure  
 

1) Este relatório é exclusivo para seu destinatário, não pode ser 

reproduzido ou distribuído para qualquer pessoa, ou todo, ou em 

parte, qualquer que seja o propósito, sem prévia autorização.   

2) Este relatório tem como objetivo fornecer informações que possam 

auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não 

constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou 

venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório 

são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas 

de fontes públicas. A Capitalizo Consultoria Financeira não se 

responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no 

presente relatório.  

3) O analista responsável pelo conteúdo está indicado acima, é 

credenciado junto a APIMEC e está obrigado ao cumprimento de 

todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o 

Analista de Valores Mobiliários, e o cumprimento da Instrução CVM 

nº 598/18.  

4) O analista deste relatório declara que as recomendações refletem 

única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram 

produzidas de forma independente, inclusive em relação à Capitalizo 

Consultoria Financeira e que estão sujeitas a modificações sem aviso 

prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado.  

5) As informações deste relatório foram obtidas de forma pública, 

consideradas, fidedignas e de boa-fé na data da publicação. O analista 

não garante sobre a integridade, confiabilidade, exatidão das 

informações. 
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6) As rentabilidades dos instrumentos financeiros podem apresentar 

variações e seu preço ou valor. Os desempenhos anteriores não são 

necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade 

divulgada não é líquida de impostos e taxas. As informações presentes 

neste material são baseadas em simulações e os resultados reais 

poderão ser significativamente diferentes. O analista se exime da 

responsabilidade de qualquer prejuízo, direto ou indireto, que 

venham a ocorrer da utilização deste relatório ou conteúdo. 

7) O investimento em ações é indicado para investidores com o perfil 

moderado e agressivo. Operações alavancadas, em mercados de 

derivativos e opções podem gerar perdas superiores ao patrimônio 

do investidor. Pedimos atenção e cuidado com as operações 

alavancadas em ações (termo, aluguel, long&short, day-trade), 

opções e mercados futuros (Índice, Dólar, Boi Gordo, Milho, etc).  

8) Leia o Disclosure completo antes de investir 

 

 

 

                                                                              

  

                    

https://capitalizo.com.br/disclosure/

