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Caros investidores e amigos, 

 

É inegável que 2021 foi um ano muito desafiador para a indústria de fundos no Brasil. Apesar 

dessa difícil conjuntura, gostaríamos de dividir com vocês o quão importante foi esse ano para a 

Garde e como estamos nos preparando para enfrentar as complexidades que virão em 2022. 

Da porta para dentro, temos implementado aprimoramentos em diversas áreas, com destaque 

para a gestão de portfólio e risco, assim como o desenvolvimento de novos produtos e o 

aperfeiçoamento da governança da empresa. Acreditamos que essa evolução contínua deverá 

cada vez mais se refletir na performance e consistência dos nossos fundos, o que é, no final das 

contas, nosso fundamental compromisso para com nossos clientes. 

Dentre as diversas ações tomadas, gostaria de destacar as principais: 

Na gestão de portfólio, melhoramos nosso comitê de gestão, dando mais foco na discussão de 

posições e ideias de trade, incentivando o maior debate entre os gestores de cada área e 

aprimorando a tradução do nosso cenário macroeconômico em estratégias. Na gestão de risco, 

temos aumentado gradualmente a alavancagem de nossos fundos multimercados (D’artagnan e 

suas versões mais alavancadas Vallon e Porthos). Adotamos também melhorias no sistema de 

drawdown, o que tem ajudado na limitação de perdas.  

Incluímos novas estratégias nos books de nossos fundos, especialmente no mercado 

internacional, trazendo novas expertises como o book de volatilidade em bolsas globais e o book 

dedicado a commodities, além do aumento de estratégias em moedas e renda fixa no exterior. 

Por fim, iniciamos um novo fundo sistemático (Pascal), apoiado na estratégia quantitativa 

desenvolvida e implementada nos fundos multimercados desde 2018 com consistente geração 

de alfa.  

Em relação à governança, nos últimos anos implementamos uma maior distribuição de equity 

para os membros da equipe que têm se destacado, o que contribui para o alinhamento de 

interesses, aumento da meritocracia e retenção de talentos, de forma a mantermos uma equipe 

de gestão mais estável e motivada. Com isso dobramos o número de integrantes no Comitê 

Executivo, aumentando a diversidade de experiências e opiniões em suas discussões.   

Temos investido também na melhoria da comunicação com nossos parceiros, através do 

aumento do número de reuniões e do uso de mídias sociais. Nesse sentido, gostaríamos de 

reforçar nossa disponibilidade para a realização de encontros e apresentações com foco em 

cenários e estratégias. 
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O ano de 2022 deverá ser ainda mais desafiador, especialmente em meio a um processo de 

grande mudança nas políticas monetárias ao redor do mundo aliado às incertezas geradas pelo 

processo eleitoral no front doméstico. 

Com certeza, o ano promete muitas oportunidades nos mercados doméstico e internacional, 

lembrando que a flexibilidade do mandato dos fundos multimercados é especialmente 

importante em anos de maior volatilidade nos ativos de risco.  

A Garde completou 8 anos de existência, sendo caracterizada por sua consistência e retorno aos 

clientes. Desde sua criação, nosso fundo flagship D’Artagnan acumulou resultados superiores 

tanto ao CDI quanto ao IHFA (Índice de Hedge Funds da Anbima). Nossos fundos mais novos e de 

perfil mais alavancado também têm mostrado bons resultados e se destacado frente à 

concorrência.1  

No entanto, a consistência do histórico não é suficiente para nós, motivo pelo qual estamos 

comprometidos e focados na evolução contínua da empresa, de forma a melhorar cada vez mais 

nossos resultados. Acreditamos que esse processo já começa a mostrar seus frutos. 

Por fim, queria agradecer mais uma vez a confiança depositada por vocês e reforçar minha 

certeza de que estamos cada vez mais preparados para os desafios à frente. De nossa parte, 

posso assegurar que não faltará dedicação, vontade de crescimento e apetite por vencer. 

 

Que venha 2022! 

 

Forte abraço, 

Carlos Calabresi – CIO da Garde Asset Management 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Para informações completas sobre nossos fundos e a Garde, acesse o nosso site. 


