
Características Principais

Data de Início
26/02/2021

Objetivo do Fundo
Buscar rentabilidade acima do CDI através de estratégias 
de investimento baseado em cenários  macroeconômicos 
no médio e longo prazo, tem como objetivo proporcionar 
aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da 
aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou 
modalidades operacionais disponíveis nos mercados de 
renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de 
fundos de investimento, negociados nos mercados interno 
e externo, sem o compromisso de concentração em 
nenhum fator em especial, observadas as disposições da 
política de investimento. 

Público Alvo
Investidores em geral, pessoas físicas e jurídicas e/ou 
fundos de investimentos ou fundos de investimentos em 
cotas de fundos de investimentos.

Política de Investimento
Investir no mínimo 95% de seus recursos no GRIMPER 
BLANC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO 
MULTIMERCADO inscrito no CNPJ/ME sob o nº 
37.498.601/0001-86, (“Fundo Master”).

Benchmark
CDI

Classificação ANBIMA
Multimercado - Macro

Gestor
Grimper Capital Gestora de Recurso LTDA

Custodiante
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.

Auditor
E&Y Auditores Independentes

Movimentações
Aplicação Mínima Inicial: R$ 1.000,00
Movimentação Mínima: R$ 1.000,00
Saldo Mínimo: R$ 1.000,00

Resgates
Cotização d+30 e pagamento no primeiro dia útil 
subsequente

Taxa de Administração
1,9% a.a., paga mensalmente*

Taxa de Performance
20% sobre o que exceder 100% do CDI, paga 
semestralmente

Taxa de Saída
Não haverá cobrança

Tributação
IR:O IR na fonte incidirá no último dia útil dos meses de 
maio e novembro de cada ano (modalidade "come cotas"), 
ou no resgate, se ocorrido em data anterior, observando 
se, adicionalmente, o seguinte: enquanto o FUNDO 
mantiver uma carteira de longo prazo, como tal 
entendendo se uma carteira de títulos com prazo médio 
superior a 365 dias, o IR será cobrado às alíquotas de: 
22,5% prazo de até 180 dias; 20,0% prazo de 181 até 360
dias; 17,5% em aplicações com prazo de 361 até 720 dias; 
15,0% em aplicações com prazo acima de 720 dias.

IOF: As aplicações com prazos inferiores a 30 dias são 
sujeitas à cobrança do Imposto sobre Operações 
Financeiras (IOF).

*Considerando eventuais investimentos em outros fundos, 
a taxa de administração poderá atingir no máximo 2,50% 
ao ano sobre o PL do fundo

Grimper Blanc FIC FIM
Grimper Blanc Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ: 37.498.652/0001-08

Fevereiro de 2022

Grimper Capital Gestora de Recursos LTDA
Rua Iguatemi, 448, 14º Andar, Cj: 1401
São Paulo – SP, CEP: 01451-010 
Telefone: (11) 4632-4500
www.grimpercapital.com.br
contato@grimpercapital.com.br
Serviço de Atendimento CVM ao Cidadão: www.cvm.org.br

A Grimper Capital não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente
informativo e não se caracterizam e nem devem ser entendidas como uma promessa ou um compromisso da Grimper Capital. A Grimper Capital não se responsabiliza por decisões do investidor,
nem por ato ou fato de profissionais especializados por ele consultados. O investidor deve se basear, exclusivamente, em sua opinião e na opinião de profissionais especializados por ele
contratados, para opinar e decidir. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito -
FGC. Nos termos da autorregulamentação da ANBIMA, para a avaliação do desempenho do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze meses). A rentabilidade
obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade apresentada dos fundos de investimento não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada é líquida das taxas
de administração, de performance e dos outros custos pertinentes aos Fundos. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais
estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente
obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O fundo apresentado pode
estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, variação cambial e outros riscos não mencionados neste material. Fundos Multimercados com renda variável podem
estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com risco daí recorrentes. É recomendada a leitura cuidadosa da Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento
do fundo de investimento, especialmente da seção “Fatores de Risco”, pelo investidor antes de aplicar seus recursos. A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE
DO ADMINISTRADOR.

Indicadores

Comentário do Gestor
No mês de fevereiro nossas posições em Long short sistemático local e compradas em commodities
trouxeram ganhos para o Blanc Fim. Por outro lado, um movimento violento de stop no mercado
regulado de crédito de carbono neutralizou boa parte dos ganhos no book de commodities. A abertura
dos spreads de crédito Latam trouxeram leves perdas. Já o book de moedas e de renda fixa internacional
trouxeram ganhos para o portfólio. Já a renda fixa doméstica e a bolsa local praticamente não
trouxeram impactos para a cota.

Rentabilidade (%)

Rentabilidade Acumulada x CDI

Data de Início: 26/02/2021

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Acum. 

Fundo - - 0,47 1,08 0,92 0,37 -0,07 0,14 -0,15 0,46 -1,77 0,53 1,98 1,98

% CDI - - 238 521 346 122 - 34 - 96 - 70 48 48

Fundo -0,99 0,37 - - - - - - - - - - -0,62 1,35

% CDI - 50 - - - - - - - - - - - 24

2021

2022

Fundo

Valor da Cota¹ 1,01346726

PL Atual¹ R$ 119.851.540

PL Médio em 12 (doze) meses R$ 70.421.997

PL do Fundo Master¹ R$ 548.950.431

PL Total Sob Gestão da Grimper Capital¹ R$ 888.551.342

Retorno Máximo Mensal³ 1,08%

Retorno Mínimo Mensal³ -1,77%

Nº Meses Positivos³ 8

Nº Meses Negativos³ 4

Índice de Sharpe³ -1,35

Volatilidade Anualizada³ 3,03%
¹ Va lore s  c a lc ula dos  no fe c ha me nto de  2 5/2/2 022 Fonte : Grimpe r Ca pita l

² va lor do pa trimônio líquido mé d io  me nsa l do fund o a pura do no último dia  útil de  c a da  mê s , nos  último s 12 (doze ) me se s  ou de sde  o iníc io.

³ De sde  o iníc io do  fu ndo 26 /02/2 021
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