
 

 

Resumo abril 2022 

Prezados, 
Segue resumo mensal referente ao mês de abril de 2022 dos fundos da Perfin Asset. 

 
FUNDOS DE AÇÕES 

highlights do portfólio 

No mês, o mercado de ações sofreu grande volatilidade dada a preocupação com a inflação 
e, consequentemente, políticas monetárias mais apertadas tendo o aumento de juros em 
grandes economias globais (EUA e Europa) como pano de fundo. Ainda, a China demonstra 
perspectiva negativa para sua economia devido as restrições severas por conta do Covid-
19 e frustrações sobre políticas pró crescimento, que por consequência, reflete de forma 
negativa no segmento de commodities metálicas no Brasil. Alguns setores em que estamos 
alocados sofreram, enquanto as principais teses foram resilientes além de gerar valor para 
o portfólio. 

Setor de TI & Serviços 
Um destaque foi Totvs que, apesar de apresentar perdas no mês, anunciou a JV (Totvs 
Techfin) com o Itaú, trazendo opcionalidades transformadoras no longo prazo para a cia tais 
como distribuição e ampliação de serviços financeiros ligados aos sistemas de gestão 
empresarial. Esta tese já está presente no portfólio desde 2019 e, na nossa visão, tem 
também se destacado nos últimos meses pela alta qualidade do management e facilidade 
de repasse de preço nos seus produtos dado o cenário de inflação alta. 
 
Setor de Energia 
Este setor tem sido destaque, no ano, para o portfólio. Nossa avaliação continua bastante 
favorável, em especial para os players que tiverem uma visão integrada e tem participado 
do processo de transição do setor, com isso vem se beneficiando das transformações 
tecnológicas e alocando capital com eficiência. O potencial de desestatização do setor, 
tanto em energia quanto em saneamento, pode ser mais um trigger importante, em que a 
governança mais clara e a maior ingerência voltada para a produtividade atrairão o capital 
privado, que tem demonstrado forte interesse no setor (vide os tantos M&As), e vem 
destravando valor para as empresas listadas. Atualmente, observamos uma relação de 
risco-retorno interessante para o setor como um todo, como evidenciado no spread histórico 
entre os retornos percebidos para as empresas que gostamos e a NTN-B de referência. 
Entendemos, portanto, que o setor oferece importante exposição fomentada por juros reais 
longos, sendo uma alavanca importante para os portfólios no atual contexto econômico e 
setorial. As principais teses dentro deste grupo são Eletrobras, Sabesp, Alupar e Auren. 

 
FUNDOS EQUITY HEDGE 

A parcela comprada, trouxe perdas no mês, do portfólio e replica de forma matricial as 
empresas da estratégia Long Only – Perfin Foresight. Desta forma, podemos dizer que a 
atribuição da parcela comprada segue a mesma explicação apresentada no início deste 
relatório para fundos de ações. Atualmente, o fundo está com direcional de 4%. 


