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 INTRODUÇÃO 

: :  MARCELO STEUER 

Esta é nossa última carta antes de assumirmos a assinatura Julius Bär Family Office.  Como novidade já 

incorporamos conteúdo de especialistas da GPS, de forma a começar a lhes dar percepção do valor 

adicionado pela integração dos 2 times de pesquisa. 

Nesta pequena introdução, retornarei ao meu texto de fevereiro, já que os macrotemas então abordados 

se mantém. 

Na análise de Brasil, a previsão era que auferiríamos o benefício de afastar o risco de ruína fiscal via 

uma reforma de previdência importante e realmente, avançamos nesta direção. 

Temos repetidamente colocado que, para obter o ganho de produtividade que conduza a um maior ritmo 

de crescimento econômico sustentado, haverá demanda de um grande número de medidas e também 

que a transformação delas em resultados é lenta. Esta situação pressiona um sistema político já em si 

estressado pelo seu distanciamento em relação à população. 

Reforçando este argumento, em post scriptum à carta passada, reforçamos as dificuldades trazidas por 

um executivo confuso e desfocado que se nutre do conflito. 

O crescimento econômico neste ano até aqui foi menor que o esperado.  Este resultado foi em parte, 

fruto de uma quebra do otimismo com o início de governo que exigiu ajuste de planos e estoques. Há 

que se qualificar este comentário, entretanto, indicando que este padrão de performance econômica 

aconteceu no mundo todo no período. 

Houve, no começo do ano, alguma preocupação com inflação que seria oriunda de choque de preços 

agrícolas, mas esta preocupação logo se esvaiu e o consenso é que desemprego e capacidade ociosa 

garantem capacidade ociosa e inflação baixa. 

Os preços de ativos foram positivamente ajustados pela queda de juros e de prêmios nas curvas longas. 

A performance da moeda foi, entretanto, pior que nossa expectativa, mas isto ocorreu em um ambiente 

onde o dólar foi forte em termos globais. 

A boa novidade do período foi a percepção de haver um clima geral de entendimento de que a inercia 

não nos levará a um bom lugar. A atitude geral é reformista e a posição perante o risco de mudança é 

muito mais positiva que o passado. Muito importante é que o Congresso reforçou em muito o seu caráter 

de protagonista neste processo. 

É muito difícil que iniciativas  tenham sucesso, mas as áreas demandando atuação são tantas que o que 

se pode assumir é que muita coisa avançará. 
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Um efeito colateral indesejado deste momento é que o ambiente reformista gera inseguranças sobre a 

regra do jogo, o que posterga decisões de investimento em muitas áreas. Certamente o tema mais 

sensível, neste sentido, é a nova arquitetura fiscal, onde é importante que o contorno da discussão seja 

definido com certa rapidez. 

O nosso otimismo do início do ano persiste aqui, pois se os preços de ativos financeiros domésticos já 

incorporam uma importante queda de prêmio de risco, as hipóteses de crescimento que os justificam são 

bastante pouco desafiantes. Se por um lado continuaremos a ter volatilidade decorrente do ambiente 

internacional e co-movimentos fortes em relação a ele, continuamos pensando que o componente do 

ajuste da nossa capacidade de crescer será determinante em relação a preços no prazo mais longo. 

A discussão sobre os temas estruturais sobre a economia global que colocamos na carta passada 

continua totalmente válida. 

O nível de tensão no sistema político global não parece compatível com o que se esperaria dentro de um 

ciclo de expansão tão longo. As mudanças marginais no ambiente não deverão ir na direção do 

crescimento do lucro empresarial.  A tendência é de maior demanda de transferências/serviços públicos, 

a partir do consenso que a reação à crise financeira intensificou o processo já anteriormente vigente de 

maior concentração de renda e menor mobilidade social. Em alguns países há espaço para que, em 

primeira instância, isto se dê sem aumento de receitas.  No prazo mais longo, entretanto, pode se 

projetar que os impostos corporativos sejam harmonizados a um nível global e que isto se dê a níveis 

eventualmente mais alto do que estão. Os movimentos no sentido de diminuir poderes muito grande de 

mercado também já aparecem de forma nítida, enquanto o auge do processo de globalização e 

integração de cadeias produtivas também parece estar atrás de nós. 

 Os mercados têm reagido com intensidade às evoluções de curto prazo da “guerra comercial”. Alguns 

elementos parecem dados, entretanto. A China buscará diminuir ou eliminar sua dependência de elos na 

cadeia tecnológica e persistirá na sua política industrial de avançar a um novo patamar de integração na 

cadeia global, enquanto a resistência a estas políticas, e   não apenas dos Estados Unidos, só tende a 

aumentar.  

Há que se comentar que a relação entre a performance de mercado, com a valorização de ativos 

observada, e o ambiente econômico não é facilmente explicável de forma mais consistente e completa. 

Certamente, pensando-se na redução de juros de mercado e em se assumindo o sucesso dos Bancos 

Centrais de evitarem o risco recessivo por um período relativamente longo, obtêm-se múltiplos melhores 

para os ativos.  Falamos novamente de uma grande moderação onde o sistema elimina o risco de 

ciclicalidade? A restrição a este moto perpétuo vem ou por rupturas de natureza política, por inflação ou 

por instabilidade financeira, fenômenos todos estes que tem em comum nos conduzir a níveis menores 

de lucro empresarial. 

 Podemos desenhar cenários em quaisquer destas direções, nenhum risco pode ser facilmente 

descartado, assim como na direção do equilíbrio atual se alongar por mais tempo, mas a diminuição do 

nível de incerteza parece improvável. 
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Minha tradução preferida deste embate em estratégia de portfolio é aproveitar-se o nível de preços de 

ativos para ajustar o nível de risco e operar num modo de proteção, já que o custo de capital do ajuste 

pode ser muito importante. 

Fico feliz de podermos operar em um ambiente com este nível de desafio com um time expandido e de 

grande qualidade. 

Boa leitura! 
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1. ECONOMIA BRASILEIRA1 

: :  SAMUEL PESSOA 

O texto da carta tem a seguinte organização. A primeira seção discuto a natureza do governo Bolsonaro. 

Quais foram as escolhas de política e quais as consequências. Elaboro os motivos da reforma da 

previdência ter sido aprovada pelo Congresso Nacional. Na seção seguinte trato da construção do novo 

equilíbrio política e institucional que vigorará nas próximas década, ou não. Chamei de construção do 

novo contrato social. Em seguida apresento os principais números para a economia em 2019 e 2020 e, 

na próxima seção elaboro os motivos da frustração de crescimento em 2019. Fecha o texto uma rápida 

conclusão. 

: :  GOVERNO BOLSONARO 

Na carta de agosto/setembro de 2018 estava otimista com a aprovação da reforma da previdência. 

Considerava que o político que fosse eleito operaria nosso sistema político segundo o livro texto. 

Construiria uma coalizão a partir de um programa de governo, compartilharia poder com os partidos da 

coalizão, e observaria as boas práticas de construção da coalizão e sua gestão. A coalizão deve 

obedecer quatro princípios: ser homogênea ideologicamente; ser ideologicamente próxima da ideologia 

média do Congresso Nacional; compartilhar poder entre os partidos de forma proporcional ao tamanho 

dos partidos na coalizão; e não sobrerrepresentar o partido do presidente. 

Nosso sistema político – como diversos outros – tem a característica de que o desempenho da 

macroeconomia é visto pelos eleitores como atribuição do executivo nacional. Se a economia vai bem os 

bônus serão do presidente. Se for mal os ônus também serão do presidente. Por outro lado os 

deputados têm interesses menores. Em geral associados à oferta de bens públicos na sua base eleitoral 

ou a benefícios às corporações ou grupos empresariais que representam. 

Devido aos incentivos descritos no parágrafo anterior é difícil aprovar medidas que atendam ao interesse 

difuso. Estas medidas – como, por exemplo, a reforma da previdência – tem custos localizados e ganhos 

                                                      

1
 O cenário macroeconômico traçado nesta carta beneficiou-se do grupo de macroeconomia do Ibre sob a liderança de Silvia 

Matos. Agradeço aos colegas do Ibre o convívio e a intensa troca. O texto resulta desse intenso relacionamento. Evidentemente 

erros e omissões são de minha inteira responsabilidade. Aproveito a oportunidade para parabenizar Silvia Matos pelo prêmio de 

Economista Chefe 2019 concedido pela Ordem dos Economistas do Brasil. 
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agregados ou macroeconômicos. O Congresso tem dificuldade de aprovar medidas dessa natureza. Há 

um custo político e o ganho advindo de sua aprovação beneficiará o executivo. 

Entende-se a importância de uma boa gestão da coalizão. O eficiente compartilhamento de poder a uma 

coalizão bem gerida reduz muito a dificuldade de aprovação de medidas que atendam o interesse difuso 

mas que firam interesses localizados. O executivo ainda conta com o instrumento de liberação de 

recursos orçamentário para executar emendes ao orçamento dos parlamentares. Este toma-lá-da-cá 

legal lubrifica o sistema. Gostemos ou não é assim que a Política é praticada nas democracias maduras. 

Retornando ao primeiro parágrafo desta seção, um presidente recém-eleito e conhecedor desta estrutura 

de incentivos teria capacidade de aprovar as medidas necessárias para reconstruir a estabilidade fiscal e 

a solvência do Estado. Basta operar nosso sistema político segundo o livro texto. A reconstrução da 

solvência do Estado brasileiro geraria um ganho de confiança que colocaria a economia para crescer. A 

queda do desemprego garantiria a reeleição em 2022. A expectativa de poder levaria mais políticos e 

partidos para a coalizão e o presidente trabalharia com horizonte de oito anos de governo. Este era o 

argumento que defendi na Carta de setembro para justificar meu otimismo. 

Bolsonaro surpreendeu. Ele não produziu estelionato eleitoral. Ele disse que operar o sistema político 

segundo o livro texto faria com que ele fosse em alguns anos jogar dominó na prisão com dois ex 

presidentes. Não construiu a coalizão. Enviou a reforma da previdência para o Congresso e este que 

fizesse seu trabalho. Portanto, na carta de fevereiro/março não estávamos tão otimistas quanto à 

aprovação da reforma da previdência. Havia os dois cenários. 

Aparentemente a reforma da previdência será aprovada no Senado com um orçamento maior do que se 

imaginava. O que ocorreu? Como foi possível aprovar reforma que fere os interesses localizados e 

atende ao interesse coletivo ou difuso sem a liderança da presidência da República? 

Minha interpretação é que os deputados e o Congresso Nacional de maneira geral se assustaram com a 

piora da economia na virada de 2018 para 2019. Nossa previsão para o crescimento em 2019 é de 1,1% 

enquanto que na Carta de fevereiro/março era de 2,1%. Os deputados começaram a se perguntar o que 

ocorreria na eleição de 2022 se continuasse a haver 13 milhões de desempregados? Previram que a 

renovação da Câmara seria novamente os 50% que foi em 2018, quando diversos políticos tradicionais 

ficaram sem mandato. Os deputados se sentiram responsáveis pelo desempenho macroeconômico. Foi 

a primeira vez que este fenômeno ocorreu desde a redemocratização. 

O vazio deixado pelo governo Bolsonaro foi ocupado na reforma da Previdência pelo Congresso. Tudo 

indica que continuará desta forma. Corre a agenda de reforma tributária. Mas não está claro como será a 

atribuição de responsabilidade pelo eleitor se as reformas produzirem a recuperação da economia e 

queda do desemprego. O eleitor atribuirá toda a responsabilidade a Bolsonaro? Ou parte dos louros irá 

para Rodrigo Maia? Difícil saber. Minha aposta, portanto, é que após a aprovação da previdência haverá 

certa paralisia decisória. Os políticos esperarão para enxergar os impactos da aprovação da previdência 

sobre a economia antes de novos movimentos. 
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Mas nas últimas semanas o que têm preocupado são os movimentos do presidente para dificultar que os 

órgãos de controle investiguem casos envolvendo pessoas próximas ao seu círculo íntimo. Estes 

movimentos ferem em muito a credibilidade do ministro da justiça Sérgio Moro. Difícil saber até que 

ponto Moro aguenta, mas me parece que a cada dia tem aumentado a probabilidade de uma saída de 

Moro do governo. Difícil desenhar o que ocorrerá se houver esta saída. Mas certamente o presidente 

perderá uma parcela importante de sua base social. Teremos (ou teríamos) um presidente muito 

enfraquecido nem terminado o primeiro ano de mandato. 

: :  QUAL SERÁ O NOVO CONTRATO SOCIAL? 

Esta seção elabora as condições necessárias para que retomemos um novo ciclo de crescimento. Minha 

avaliação é que sem a recuperação do investimento será muito difícil que a economia sustente taxas de 

crescimento acima de 2-2,5% ao ano. Para que haja forte recuperação do investimento é necessário que 

o desenho institucional esteja melhor definido. Em particular é necessário que os empresários e os 

agentes econômicos em geral entendam as regras do jogo. Para tal descrevemos as características do 

contrato social vigente recentemente e o que consigo enxergar da atual construção. 

O período da socialdemocracia brasileira – os dois mandatos de FHC e os quatro do PT – gerou alguma 

estabilidade com crescimento econômico e, principalmente, avanços institucionais. 

Mas esse período acabou em uma profunda crise que, como já tratamos em outras edições da carta da 

Reliance, foi fruto do esgotamento de duas dinâmicas independentes, mas que se entrelaçaram: o 

contrato social da redemocratização e o intervencionismo petista. 

A profundidade da crise deveu-se a essa associação e aos excessos absolutamente inauditos do 

intervencionismo, cujo símbolo maior foram os mais de U$ 120 bilhões que o Tesouro aportou ao 

BNDES. Valor superior, a preços de hoje, a todo o gasto do governo americano com o plano Marshall de 

reconstrução da Europa ocidental após a segunda guerra mundial. 

Independente dos excessos do intervencionismo petista – produzido pela ideologia dos economistas 

heterodoxos que lideraram a formulação da política econômica entre 2006 e 2014 –, o experimento 

socialdemocrata brasileiro iria se esgotar. Poderia se reinventar, mas esta é outra história; a história que 

não foi. 

Mas qual exatamente era o contrato? É útil caracterizá-lo para sabermos onde fez água. Adicionalmente, 

ajudará a enxergar para onde estamos indo. O argumento nesta seção é que estamos a meio caminho 

da construção de um novo contrato – que pode ser, inclusive, uma reedição com ajustes do contrato 

socialdemocrata anterior. Adicionalmente, argumentarmos que uma maior aceleração da taxa de 

crescimento dependerá de melhor desenho do novo contrato. É ele que produzirá o horizonte para que o 

investimento retorne com mais força. 
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Assim, respondendo à pergunta do início do parágrafo anterior, o contrato vigente no período 

socialdemocrata de nossa jovem democracia tinha os seguintes elementos: crescimento contínuo do 

gasto primário do Estado brasileiro a taxas superiores às taxas de crescimento da economia, para 

atender às demandas sociais (algumas expressas no texto constitucional e outras decididas ao longo do 

tempo, no mesmo espírito das anteriores); contínuo processo de elevação da carga tributária por meio 

de elevação de impostos indiretos (em um primeiro momento elevação de alíquota e, em um segundo 

momento, ganhos de receitas, além do crescimento da economia fruto da formalização e do boom de 

commodities); liberdade para o Banco Central colocar a taxa de juros no nível que fosse necessário para 

manter o processo inflacionário contido. 

Um longo e tortuoso processo desde a redemocratização nos deu em 1999 o contrato social da 

redemocratização. Rigorosamente, ele vigorou sem grandes desequilíbrios até 2010. Foram, portanto, 11 

anos de vigência plena. Os principais marcos dessa construção foram: a Constituição de 1988; o Plano 

Real de 1994; a renegociação da dívida dos Estados com a União de 1997; o enorme aumento da carga 

tributária em 1999, que permitiu a estabilização da dinâmica da dívida pública; a adoção do regime de 

câmbio flutuante e a instituição do regime de metas de inflação em 1999; a aprovação de Lei de 

Responsabilidade Fiscal em 2000; e seguidos aumentos do salário mínimo real ao longo de todo o 

período, além da criação e expansão de diversos programas sociais. 

O contrato começou a fazer água em 2011-2012, quando a taxa de crescimento da receita pública 

deixou de ser superior ao crescimento da economia e passou a ser normal, isto é, igual à do PIB. 

Adicionalmente, a sociedade deu sinais de que não aceitava novas rodadas de elevação da carga 

tributária. A expressão aritmética do fim do contrato foi a enorme “boca de jacaré” que se abriu entre o 

gasto público, que continuava a crescer a 6% real ao ano, e a receita. A crise fiscal sinalizava explosão 

da dívida pública e volta da inflação. 

O conturbado processo eleitoral de 2014 impediu que o sistema político aceitasse a presidência do PT 

como árbitro da renegociação do contrato. Não haveria reconstrução do contrato com o PT na 

presidência. Este é o sentido profundo do impedimento de Dilma Rousseff. Com o PT na presidência, o 

sistema político nos jogaria na inflação novamente. 

Com todas as dificuldades de um governo não eleito, de Temer, e, agora, com um presidente eleito, 

Bolsonaro, que escolheu não operar nosso sistema político seguindo o livro texto, e resolveu inovar, 

estamos construindo um novo contrato. 

Aparentemente há a decisão de estabelecer alguma limitação para o crescimento do gasto público. Isto é 

a emenda constitucional 95. A reforma da Previdência é um item importante para reduzir o crescimento 

vegetativo do gasto obrigatório. 

Há ainda um elemento muito desequilibrado em nosso contrato, que são as obrigações que o setor 

público assumiu com servidores, principalmente dos Estados, nas carreiras de professores e policiais e 

assemelhados, além do gasto excessivo com as carreiras do Judiciário, Legislativo e Tribunais de Conta. 
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Esse desequilíbrio será resolvido com maiores aumentos da carga tributária? Ou parte da expectativa de 

direitos será recontratada para os atuais servidores? 

Finalmente, é necessário saber como os impostos serão reformados e se a carga tributária será elevada 

ou se as bases serão alteradas. Na agenda, temos a reforma tributária dos impostos indiretos – PIS, 

Cofins, IPI, ICMS e ISS – com o objetivo de simplificação e redução do custo de conformidade. Mas esta 

agenda de redução de custo de conformidade deve promover também elevação da carga sobre os 

serviços e redução da carga sobre a indústria. Adicionalmente, encontra-se na agenda a reformulação 

do Imposto de Renda: possivelmente redução na Pessoa Jurídica e inclusão, de alguma forma, dos 

dividendos no Imposto de Renda da Pessoa Física, com aumento da carga tributária sobre os regimes 

especiais, de Lucro Presumido e Simples. Possivelmente haverá alguma redução da contribuição 

patronal à Previdência, desonerando o contrato de trabalho do tipo CLT. 

Após todas estas alterações e a recuperação da economia a uma posição mais próxima do pleno 

emprego, será necessário verificar se a política fiscal será suficiente para restituir a solvência do Estado 

brasileiro ou se novas rodadas de elevação da carga tributária e/ou redução de gastos obrigatórios serão 

necessário para fechar as contas. 

Enquanto esses elementos não estiverem minimamente estabelecidos, é quase impossível um 

empresário imaginar um fluxo futuro de caixa e precificá-lo para calcular uma taxa de retorno ou algo do 

gênero. 

Assim, uma recuperação mais forte da economia, dependente da volta do investimento, ficará 

provavelmente mais para frente. No entanto, penso que, com o que temos hoje, em particular com a 

aprovação da reforma da previdência, um novo ciclo de queda de Selic e os impactos dos leilões de 

blocos do pré sal e seus efeitos sobre o investimento, é possível colocar a economia para rodar a 2-2,5% 

por alguns anos a partir de 2020. 

: :  CENÁRIO PARA 2019 E 2020 

Em 2019 houve surpresa negativa na atividade. Para a atividade nosso cenário em setembro de 2018 

era de crescimento de 1,9% em 2019 e nosso cenário em fevereiro era de crescimento em 2019 de 

2,1%. Nosso cenário hoje é de crescimento na casa de 1,1% para 2019 e de crescimento de 1,8% para 

2020. 



 

página 11:: 79 

 

Tabela 1: Cenário de Atividade 

 

Fonte e Elaboração: FGV Ibre e Reliance 

Penso que os números para 2020 estão subestimados. Considero que a economia rodará em 2020 a 

2,5% aproximadamente. Mas este é tema para o final da seção. 

O leitor deve ter notado certa incompatibilidade entre o cenário dado pela ótica da demanda agregada – 

consumo, investimento e exportações líquidas – do cenário dado pela ótica da oferta agregada – 

agropecuária, indústria e serviços. Tanto para 2019 quanto para 2020 os números de crescimento dados 

pela ótica da demanda agregada sugerem um crescimento superior ao dado pela ótica da oferta 

agregada. Este fato indica que nosso cenário sugere que no biênio 2010-2020 haverá desacumulação de 

estoques. A demanda correrá acima da produção. Pode parecer muito principalmente se lembrarmos 

que desde o agravamento da crise em 2015 houve desacumulação de estoques em 2015, 2016 e 2018 

respectivamente de 0,4% do PIB, 0,8% e 0,4%. Em 2017 houve acumulação de estoques de 0,1% do 

PIB. Mas os dados sugerem que os ciclos de estoques na economia brasileira são relativamente longos. 

Por exemplo, entre 2003 e 2014 a acumulação de estoques foi da ordem de 8% do PIB de 2014.  

Em 2020 nossos modelos indicam que a construção civil crescerá 1,8% após 5 anos no vermelho. Não 

deixa de ser uma boa notícia. Haverá uma leve recuperação do investimento de 3,7% e o crescimento 

continuará a ser liderado pelo consumo. O consumo das famílias crescerá 2,0% e 2,6% respectivamente 

em 2019 e 2020. 

Atividades 2019 2020

Consumo das Famílias 2,0% 2,6%

Consumo do Governo 0,1% 0,3%

Investimento 1,9% 3,7%

Exportação 2,8% 5,1%

Importação 1,7% 3,7%

PIB 1,1% 1,8%

Agropecuária 1,0% 3,0%

Indústria -0,1% 2,4%

Extrativa -5,2% 2,9%

Transformação 0,7% 2,5%

Eletricidade e Outros 2,9% 2,5%

Construção Civil -0,4% 1,8%

Serviços 1,3% 1,4%

Comércio 2,0% 1,8%

Transporte 1,6% 2,4%

Serviços de informação 2,4% 1,1%

Intermediação financeira -0,3% 0,2%

Aluguéis 2,4% 2,1%

Outros serviços 1,5% 2,2%

Administração pública 0,3% 0,0%
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Tabela 2: Principais dados do mercado de trabalho: População em idade ativa (PIA), População ocupada 
(PO), População economicamente ativa (PEA), Taxa de participação (TP), Taxa de desemprego (TD) 

 

Fonte e Elaboração: FGV Ibre e Reliance 

Obs: Para todas as variáveis com exceção da taxa de desemprego a estatística reportada na tabela corresponde à taxa de 
variação interanual (trimestre sobre o mesmo trimestre do ano anterior). Para a TD a estatística é o seu nível 

Na Tabela 2 estão reportadas as principais estatísticas referentes ao mercado de trabalho. Nota-se que 

o mercado de trabalho ainda fraco gerará taxas de crescimento negativas para a renda real efetivamente 

recebida entre o segundo trimestre de 2019 e o segundo trimestre de 2020. A população ocupada na 

casa de 1,1% em 2020 de sorte que a massa salarial real rodará a 1,3% ao ano. No final de 2020 o 

desemprego estará ainda pouco abaixo de 11%, em torno de 10,9%. A população desempregada no 

último trimestre de 2020 será de 11,7 milhões. A boa notícia é que os modelos sugerem que já a partir 

do segundo trimestre de 2019 haverá um crescimento maior do trabalho formal. 

Tabela 3: Cenário para Inflação 

 

Fonte e Elaboração: FGV Ibre e Reliance 

PIA PO PEA TP TD PIB

Renda 

Efetiva 

Real

PO formal
PO 

informal

Massa 

salarial

mar-17 1,2% -1,8% 1,4% 0,1% 13,7% 0,1% 2,4% -1,8% -1,8% 0,6%

jun-17 1,2% -0,6% 1,4% 0,1% 13,0% 0,6% 2,4% -1,2% 0,2% 1,9%

set-17 1,4% 1,7% 2,4% 0,6% 12,4% 1,4% 2,6% -0,9% 4,9% 4,3%

dez-17 1,2% 2,1% 1,8% 0,4% 11,8% 2,2% 1,6% -0,3% 5,1% 3,7%

mar-18 1,0% 1,9% 1,2% 0,1% 13,1% 1,2% 0,7% 0,2% 3,9% 2,6%

jun-18 1,1% 1,2% 0,5% -0,3% 12,4% 0,9% 1,0% 0,0% 2,5% 2,2%

set-18 1,0% 1,5% 0,9% -0,1% 11,9% 1,3% 0,5% 0,3% 3,0% 2,0%

dez-18 1,0% 1,1% 0,8% -0,1% 11,6% 1,1% 1,1% 0,0% 2,2% 2,2%

mar-19 1,2% 1,8% 1,3% 0,1% 12,7% 0,5% 0,3% 0,7% 2,9% 2,0%

jun-19 1,0% 2,6% 2,2% 0,7% 12,0% 0,9% -0,4% 1,2% 4,4% 2,3%

set-19 0,9% 1,5% 2,2% 0,8% 12,0% 1,3% -0,4% 1,2% 4,2% 1,1%

dez-19 1,0% 1,3% 1,8% 0,5% 11,2% 1,7% -0,2% 1,4% 3,0% 1,1%

mar-20 1,0% 1,2% 1,5% 0,3% 12,4% 1,7% -0,2% 1,5% 2,3% 1,0%

jun-20 1,1% 1,1% 1,3% 0,1% 11,7% 1,8% 0,0% 1,7% 1,7% 1,2%

set-20 1,0% 1,1% 1,1% 0,0% 11,1% 2,0% 0,2% 1,8% 1,2% 1,3%

dez-20 1,0% 1,1% 1,0% 0,0% 10,9% 2,0% 0,2% 1,9% 0,8% 1,3%

IPCA Adm. Livres

jan-19 0,3 0,1 0,4

fev-19 0,4 0,3 0,5

mar-19 0,8 0,8 0,8

abr-19 0,6 1,0 0,4

mai-19 0,1 1,2 -0,2

jun-19 0,0 -0,2 0,1

jul-19 0,2 0,4 0,1

ago-19 0,2 0,8 0,0

set-19 0,0 0,1 0,0

out-19 0,2 -0,7 0,5

nov-19 0,2 0,0 0,2

dez-19 0,4 -0,3 0,6

2018 3,7 6,2 2,9

2019 3,4 3,4 3,4

2020 4,1 4,7 3,9
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A Tabela 3 apresenta nosso cenário para a inflação. O ano fechará com IPCA a 3,4%. Nos últimos 

meses surpresas positivas em combustíveis e energia elétrica – bom regime de chuvas – geraram 

revisões positivas na inflação de preços administrados. Mas o ano caracterizou-se também por 

surpresas positivas na inflação de preços livres. Em meados do ano passado nosso número para a 

inflação de livres era de 4,4% e o ano fechará com livres rodando a 3,4%. 

Para 2020 a inflação deve rodar a 4,1%. O cenário contempla excesso de inflação de proteína de 0,4 

ponto percentual, em função da gripe suína que está dizimando os rebanhos suínos na China e 

encarecerá todo o grupo de proteína animal na economia mundial em 2020. Sem o choque a inflação 

rodará a 3,7%. Esta previsão foi feita a partir de uma cuidadosa projeção item a item do IPCA. Chamada 

de curva bottom up da inflação. 

Outra metodologia é a construção de cenários inflacionários a partir de modelos macroeconômicos. O 

modelo mais usual é o modelo de pequeno porte (MPP). O MPP considera um cenário para os preços 

administrados, para o câmbio e para a taxa de juros e gera um cenário de inflação. Os resultados no 

horizonte de ano e meio não são muito sensíveis ao câmbio. Consideramos um ciclo de queda da taxa 

Selic até 5% ao ano e que em seguida ela seja mantida nesse valor até o final de 2020. O modelo 

sugere que a inflação fechará o ano em 3,8%, pouco acima dos 3,7% que prevemos com a análise 

bottom up sem considerar o choque de oferta. 

No frigir dos ovos as duas metodologias indicam uma aceleração da inflação dos 3,4% que fechará este 

ano para 3,7-3,8% em 2020, sempre desconsiderando o choque de oferta. Minha avaliação é que essas 

duas previsões, como tem ocorrido desde 2017, estão viesadas para maior. Há, penso eu, um longo 

processo de convergência da inflação brasileira para algo mais próximo de 3% e os modelos não têm 

captado este processo corretamente. Assim, considero que, desconsiderando a gripe suína na China e 

seus efeitos sobre a inflação mundial de proteína, a inflação no Brasil em 2020 rodará na casa de 3,5% 

ao ano. Em particular penso que a inflação de serviços, que fechará este ano a 3,4%, deverá se manter 

constante em 2020. 

Tabela 4: Cenário para o Câmbio 

 

Fonte e Elaboração: FGV Ibre e Reliance 

Na Tabela 4 apresentamos diversos cenários para o câmbio nominal no final de 2019 e de 2020. O 

modelo estima o câmbio em função das seguintes variáveis: do índice do dólar contra uma cesta de 

moeda, chamado de DXY; das taxas de juros do Tesouro Americano de 10 anos; do preço das 

commodities, dado pelo indicador CRB; da medida de risco país dada pelo CDS de 10 anos; e do 

diferencial de juros curtos, a diferença entre a libor e a o swap 360 do interbancário brasileiro. Para todas 

estas variáveis há curvas dos mercados futuros. 

BRL 2910 CDS BRL 2020 CDS

Base 3,70 195 3,65 210

Otimista 3,40 150 3,30 165

Pessimista 4,65 340 4,70 355

Muito otimista 3,10 120 3,00 135
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Os diferentes cenários de câmbio foram obtidos considerando os valores dados pelos mercados futuros 

para aquelas variáveis. Para o risco país, o CDS de 10 anos, nosso modelo tem duas etapas. Na 

primeira etapa estimamos o modelo em função de diversas variáveis que captam os impactos das 

condições financeiras internacionais sobre a medida de risco Brasil. Este modelo ajusta bem no longo 

prazo, mas há grandes desvios da estimativa de risco Brasil dado pelos fatores internacionais e o valor 

de fato observado do risco Brasil. Esta diferença – que chamamos de spread do CDS Brasil – 

representa, segundo nossa interpretação, fatores domésticos que afetam a percepção de risco Brasil. 

Além das curvas dos mercados futuros para as diversas variáveis inclusive o CDS Brasil, nosso cenário 

emprega um valor imputado para o spread do risco Brasil. A soma deste valor imputado com o CDS 

dado pelo mercado futuro gera os diversos cenários da Tabela 4. O cenário básico considera o spread 

dado pelo valor médio de 2019, o muito otimista o melhor valor e o muito pessimista o pior valor, sempre 

para o spread, desde 2012, e o otimista o melhor valor do spread para o ano. 

Nossos modelos sugerem que haverá até o final do ano uma normalização do câmbio para R$ 3,7 por 

dólar. Outra forma de analisar este valor de câmbio para o nosso cenário básico é de que a 

desvalorização do câmbio que tem ocorrido nos últimos meses está associada a um fenômeno global – a 

piora da guerra comercial e a elevação da probabilidade de uma recessão da economia mundial além da 

deterioração do risco político na Argentina – e não à piora dos fundamentos da economia brasileira. O 

fato do cenário básico sugerir volta do câmbio resulta também dos mercados futuros não terem ainda 

precificado toda a piora que ocorreu nas últimas semanas. Ou seja, há um viés para maior em nossa 

estimativa pois prevemos que uma parte dos choques das últimas semanas – economia global e 

argentina – não reverterão integralmente. No entanto estes choques ainda não sensibilizaram totalmente 

as curvas futuras. Provavelmente o câmbio no cenário básico após a incorporação nas curvas futuras 

dos choques das últimas semanas deve ser próximo ou um pouco acima de R$ 3,8. 

Nossas estimativas do déficit de conta corrente pioram um pouco para 2019. Trabalhamos com 1,0% do 

PIB de déficit em 2019 e 1,8% de déficit em 2020, este número já considera uma recuperação mais forte 

da atividade em 2020 próxima de 2,5%. As simulações já consideram a piora do cenário externo com a 

Argentina e uma perda de termo de troca com a queda do preço de minério de ferro. 

Tema que tem motivado acalorado debate é a compreensão da natureza da retomada da economia 

brasileira. Ela tem sido a mais lenta retomada de todas as crises desde 1900, há 120 anos. Voltamos-

nos a este tema na próxima seção. Há paralelismo entre meu diagnóstico e o de Daniel Leichsenring 

como reportado na entrevista dada ao jornalista Sergio Lamucci no jornal Valor Econômico em 21 de 

agosto. 

: :  LENTIDÃO DA RETOMADA 

O crescimento de 1,1% em 2019 frustrou as expectativas. Como afirmei, em dezembro de 2018 

esperávamos crescimento para 2019 de 2,4%. Não foi pequena a decepção. Caminhamos para três 
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anos seguidos de retomada com crescimento a 1%. Tudo indica que este é nosso potencial de 

crescimento. Assim, poderíamos ser pessimistas quanto ao crescimento em 2020. Como já tive 

oportunidade de mencionar considero nosso número de 1,8% de crescimento para 2020 baixo. Ou seja, 

não concordo com a avaliação que o potencial de crescimento de nossa economia seja de 1% ao ano. 

Trabalho com crescimento de 2,5% para 2020. Difícil acertar o número, mas a diferença entre 1,8% e os 

2,5% é que me parece que haverá uma aceleração que não é captada pelos modelos. 

Penso que dois fenômenos ocorreram. Aqui concordo com os pontos de vista de Daniel Leichsenring. O 

primeiro fenômeno foi um lento processo de ajuste das empresas. O setor privado nestes três anos 

reduziu seu endividamento e aumentou a margem. Em suma, passou por um longo processo de 

ajustamento de seu balanço e de seus custos. Evidentemente este processo leva tempo e não há muito 

que a política econômica pode ou poderia fazer entrementes – principalmente em função do estado das 

contas públicas também em frangalhos – para ativar a economia. Essencialmente é necessário esperar 

pelo ajuste. É o que tem ocorrido. 

O segundo fenômeno foi uma série de choques que abateram uma leve retomada que se desenhava em 

2018. Além das dificuldades com as escolhas de gestão da política do presidente Bolsonaro, como 

discuti em seção anterior desta carta, houve o choque com a queda da produção da Vale em seguida ao 

desastre ecológico de Brumadinho – que reduziu muito a indústria extrativa mineral no primeiro e 

segundo trimestres do ano – e o agravamento da crise da Argentina com fortíssimos impactos sobre as 

exportações, principalmente de bens manufaturados. 

O PIB da indústria extrativa mineral caiu 6,3% no primeiro trimestre do ano em comparação ao quarto, já 

considerando o ajuste pela sazonalidade, e, segundo nossas projeções, cairá 3,2% no segundo trimestre 

ante o primeiro. Quase 10% de queda no primeiro semestre de um setor que representou 4% do PIB em 

2018. As exportações para a Argentina, tanto no acumulado em 12 meses como no acumulado no ano, 

reduziram-se em 40% na comparação com o mesmo período do ano passado. A queda interanual das 

exportações de US$ 4 bilhões representa uns 0,2% do PIB. Tudo somado, Vale do Rio Doce e 

Argentina, temos uns 0,6 ponto percentual a menos de PIB no primeiro semestre. Este será, por 

exemplo, o efeito sobre a atividade da liberação do FGTS ao longo do quarto trimestre de 2019 e início 

de 2020. 

Com relação aos ajustes das empresas, o professor Carlos Rocca que tem feio no CEMEC do Ibmec um 

cuidadoso acompanhamento dos balanços das principais empresas abertas e fechadas. Tem observado 

o ajustamento. Não parece estar completo, mas o setor privado brasileiro percorreu um bom caminho. 

Lucro líquido das abertas, excluindo Vale e Petrobrás, e das maiores fechadas foi em 2009 de 3,1% do 

PIB. Deste pico caiu até 1,5% em 2013 e 0,2% em 2015, subindo em seguida, para 1,2% em 2016 e 

2,3% em 2018. Além da recuperação dos lucros houve sensível queda da alavancagem. Para o mesmo 

universo de empresas a dívida como proporção do patrimônio líquido era de 0,84 em 2005. Subiu para 

1,35 em 2015, caindo, em seguida, para 0,95 em 2018. Ou seja, parte significativa do ajustamento das 

empresas já ocorreu. 
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Adicionalmente há fatores que irão acelerar a demanda nos próximos trimestres. Além da liberação de 

recursos do FGTS que gerará algo como 0,6 ponto percentual de estímulo à demanda, estamos em meio 

a um ciclo de queda da taxa básica de juros. Finalmente haverá no final do ano leilões de novos blocos 

do pré-sal que devem acelerar o crescimento do investimento em 2020. 

Efetivamente penso que a aceleração que deve haver em 2020 não gerará um longo ciclo de 

crescimento. somente colocará a economia rodando a 2-2,5% ao ano. Penso que a sustentação de taxas 

maiores de crescimento, na casa de 3-4% ao ano, demandará uma melhor solução do novo contrato 

social, como argumentei na primeira seção, bem como um conjunto mais ambicioso de reformas. 

: :  CONCLUSÃO 

Apesar de toda a frustração com o crescimento da economia, 2019 tem sido um ano de transição. 

Aposto em uma aceleração do crescimento em 2020 pelos motivos explicados na seção anterior. 

Há, adicionalmente, um fato novo. A dinâmica da inflação mudou. Os choques de oferta não têm 

contaminado a inflação. Eles elevam-na momentaneamente e em seguida eles se dissipam. Essa nova 

dinâmica da inflação sinaliza que teremos juros baixos por mais tempo. Ou seja, há folga na dinâmica da 

dívida pública. 

No entanto, a situação fiscal não está equacionada com a emenda constitucional que estabelece um 

limite para a taxa de crescimento do gasto público e a reforma da previdência. Essas duas medidas são 

necessárias para a construção da solvência do Estado brasileiro, mas não são suficientes. Olhando, 

portanto, para prazos mais longos há ainda riscos de piora do cenário interno em função de riscos de 

insolvência. 

Será necessário esperarmos a retomada da economia, para avaliarmos como se comportará a receita e 

qual é, de fato, o tamanho do buraco fiscal. Também será necessário acompanhar como que a política 

encaminhará o desequilíbrio das contas dos Estados. Não há ainda uma reflexão madura na sociedade 

sobre o tema. A medida de risco pais indica que o mercado avalia que o problema fiscal será 

equacionado no médio e longo prazo. Finalmente será preciso acompanhar como que a política de 

privatizações gerará receita que permitirá abater a dívida pública e, portanto, reduzir o superávit primário 

requerido para estabilizar a trajetória da dívida pública. Todas essas dúvidas levarão uns dois anos para 

serem esclarecidas. Dada a trajetória dos juros temos uma trégua por algum tempo de percepção pelo 

mercado de que as condições para solvência ainda não estão dadas. 

Nos próximos dois semestres a agenda legislativa estará comprometida com o tema da reforma tributária 

dos impostos indiretos com o objetivo de simplificação e, consequente, redução do custo de 

conformidade. Reforma muito importante para a elevação da produtividade do trabalho me parece que 

será tratada seriamente pelo Congresso. Evidentemente, se conseguirmos avançar na agenda de 

reformas que elevem nosso potencial de crescimento elevam-se as perspectivas de solvência. 
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O espectro da falência do Estado brasileiro não desapareceu mas, em função das circunstâncias, foi 

para o frízer por um tempo. Uma piora muito acentuada no cenário externo pode descongelar essa 

agenda. Precisa ser um choque muito intenso pois, como afirmei, hoje choques de oferta, inclusive 

choques cambiais, são desinflacionários. Contribuem, portanto, para manter a taxa de juros baixa. Desde 

que, evidentemente, o mercado acredite que o Estado é solvente. 
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2. ECONOMIA INTERNACIONAL 

: :  SAMUEL PESSOA 

Na carta de fevereiro de 2019 fizemos três apostas. Primeira, que o ano seria de fim de ciclo monetário 

para a economia americana. Segunda, que a Europa se recuperaria no segundo semestre. Terceira, que 

a China cresceria algo entre 2-2,5% ao ano sem pressão inflacionária. Haveria maior ou menor estímulo 

da política fiscal ou monetária consoante não houvesse uma solução construtiva ou houvesse da guerra 

comercial. Nossa aposta era que a chance de solução construtiva e, portanto, de não ser necessário um 

forte pacote de estímulos, era de 70%. 

O cenário de recuperação da Europa não se materializou. Principalmente a indústria de transformação 

da Alemanha tem apresentado inúmeras dificuldades. Política monetária frouxa por lá a perder de vista. 

Para a economia chinesa se materializou o cenário ao qual atribuí menor probabilidade. A guerra 

comercial se agravou e as políticas monetária e fiscal estão muito expansionistas.  O déficit primário que 

fechou 2018 em 3,2% ao ano corre atualmente a 5,2%. Forte impulso fiscal. O crescimento tem rodado 

como esperávamos. 

Figura 1: Ciclo Econômico Segundo o Indicador de Clima Econômico da IFO desde o Primeiro Trimestre 
de 2017 

 

Fonte: IFO Institut; Elaboração: Reliance 

Desde o início do ano elevou-se a probabilidade de uma desaceleração mais forte da economia mundial. 

A figura apresenta o indicador de clima da atividade econômica mundial produzido pela IFO. Cada ponto 

na figura representa uma observação trimestral desde o quarto trimestre de 2007. O último ponto, em 

azul e referente ao terceiro trimestre de 2019, mostra que tanto o indicador da situação atual como as 

expectativas seis meses à frente pioraram. 
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Minha aposta é que a economia mundial não entrará em recessão. Continuo apostando que a 
flexibilização monetária produzirá pouso suave até mesmo da Europa, com consumo e serviços 
mantendo algum crescimento. Crescimento baixo, provavelmente abaixo do potencial, mas mesmo 
assim positivo. 

A próxima seção discute em maiores detalhes minha aposta para a política monetária americana 

: :  OS DILEMAS DO BANCO CENTRAL AMERICANO2 

Em dezembro do ano passado argumentei que o banco central americano, conhecido por Federal 
Reserve, ou simplesmente Fed, iria parar o ciclo de elevação de juros em algum momento de 2019. 

O motivo eram os riscos de o Fed ter que enfrentar uma desaceleração mais intensa ou até mesmo uma 

recessão da economia. 

Dado que a sua taxa básica de juros estava (e está) muito baixa, não há muita munição – isto é, espaço 

para baixar juros, já que existe o limite inferior de zero – para se contrapor a uma recessão. 

Assim faz sentido o Fed ser muito cauteloso no processo de “normalização das condições monetárias” e 

ficar atrasado na política monetária: há munição de sobra para enfrentar uma eventual aceleração da 

inflação (basta subir os juros, e para isto não há limite). 

Como meu colega do Ibre José Júlio Senna tem notado há muito tempo o balanço de risco do Fed 

sugere que os riscos de ficar adiantado no ciclo monetário são maiores do que os riscos de ficar 

atrasado. 

De fato, não somente o Fed parou o processo de subida dos juros básicos como, na reunião de 31 de 

julho, reduziu os juros do intervalo de 2,25-2,5% para 2,0-2,25%. Decisão difícil, com dois votos 

contrários entre dez votantes. 

Além do balanço de riscos que indica que o Fed deveria ficar atrasado no ciclo monetário, dois fatores 

pesaram na decisão. Primeiro, a percepção de que a guerra comercial tem efeito líquido desinflacionário: 

o aumento das tarifas produz alta temporária da inflação, mas reduz muito o investimento mundo afora. 

O efeito líquido é diminuir a demanda e a inflação no médio prazo. 

O impacto da guerra comercial no investimento resulta dos seus efeitos sobre a globalização. A segunda 

globalização – aquela que se iniciou no pós-guerra (a primeira vigorou entre o fim das guerras 

napoleônicas e o início da primeira grande guerra) – difere da primeira pela existência de um fortíssimo 

comércio de insumos intermediários. O processo produtivo de um bem final ocorre em diversas etapas, 

                                                      

2
 Texto com modificações de minha coluna na Folha de São Paulo de 18 de agosto último. 
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em diferentes locais e países. A guerra comercial ofusca o cálculo empresarial. Onde localizar o 

investimento? Não se sabe, não se investe. 

O segundo fator que tem pesado para a decisão do Fed foi a desaceleração experimentada pelos 

Estados Unidos e pelas economias centrais, zona monetária do euro e China, desde o segundo 

semestre do ano passado. 

De fato, a atividade nas economias centrais tem sido sustentada pelo consumo, pela ótica da demanda, 

e pelo setor de serviços, pela ótica da oferta agregada. O índice global dos gerentes de compras 

(Purchasing manager index, PMI) para a indústria manufatureira caiu de 54,4 em dezembro de 2017 

(números acima de 50 indicam que a economia crescerá) para 49,3 em julho de 2019. Para o setor de 

serviços a queda foi de 54,8 em fevereiro de 2018 para 51,6 em maio de 2018. De maio até julho subiu 

para 52,5 sinalizando leve recuperação do setor de serviços da economia mundial. 

No entanto, as dúvidas são muitas. O mercado de trabalho americano continua a melhorar, com alguns 

sinais de que salários já estão a se mover. Além disso, o acompanhamento dos indicadores sinaliza que 

a economia deve fechar o ano rodando a 2% ou um pouco mais. 

O risco de ficar por demais atrasado no ciclo monetário – e este ponto não abordei, não comentei no final 

do ano passado – é o mercado se convencer de que os juros neutros de longo prazo são muito baixos. 

Se houver essa percepção, como já tem ocorrido, o preço dos ativos subirá, como de fato têm subido. O 

preço da ação de uma empresa é dado pela comparação entre a receita futura e o custo de capital. Se 

este está muito baixo, o preço da ação subirá. É sempre possível tomar emprestado para comprar 

ações. Este fenômeno vem ocorrendo nos últimos anos conforme se consolida a percepção de que após 

a grande crise do subprime os juros de equilíbrio são significativamente menores. 

O risco é alguma elevação abrupta da inflação alterar rapidamente essa percepção do mercado 

financeiro. Nesse caso, os operadores do mercado passarão a considerar que o juro básico no longo 

prazo será maior. Haverá rápida queda dos preços dos ativos, que pode precipitar uma desorganização 

dos mercados. 

O BC americano caminha nesse fio de navalha em busca de um pouso suave da economia, com 

crescimento dado pelo potencial, algo em torno de 1,8% ao ano, inflação na meta de 2% ao ano, e sem 

rupturas no mercado de ativos. 

Penso, portanto, que o ciclo de queda dos Fed Funds será menor do que os cinco cortes de 0,25 ponto 

percentual que o mercado financeiro prevê até dezembro de 2020. 
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: :  APÊNDICE 

Tema que tem chamado a atenção de diversos analistas é a dificuldade da inflação americana subir, 

mesmo os indicadores de mercado de trabalho sinalizando que a economia trabalha há alguns anos a 

pleno emprego. 

O que tem ocorrido? A relação tradicional entre folga (ou aperto) do mercado de trabalho e inflação, 

chamada de curva de Phillips, parece que deixou de valer para a economia americana. 

De fato, quando estimamos a Curva de Phillips para a economia americana empregando o índice de 

preços que o FED utiliza, o núcleo por exclusão deflator implícito do consumo das contas nacionais, 

obtemos um efeito muito fraco do aperto (ou folga) do mercado de trabalho sobre a inflação. O efeito não 

somente é fraco como somente é estatisticamente significante com 10% de probabilidade. 

No entanto, quando consideramos o núcleo por médias aparadas do mesmo deflator implícito do 

consumo das contas nacionais, outro quadro se delineia. A relação é quase três vezes mais forte e 

significativa a 1%. 

Nossos estudos indicam, portanto, que o núcleo de médias aparadas capta os fatores cíclicos da inflação 

americana. Nosso cenário de atividade sugere, por outro lado, que a inflação, medida por este indicador 

estará na casa de 2,5% ao ano em 2021. 

Ou seja, há inflação, mas ela, mesmo no índice de preços mais associado à oferta e demanda internas, 

sobe lentamente. Isto devido às expectativas muito consolidadas. 

Continuando nossos estudos decompusemos o núcleo por exclusão do deflator implícito do consumo, 

em uma componente de ciclo e outra de tendência. Utilizamos o filtro HP. O resultado que obtivemos foi 

que a componente cíclica do núcleo por exclusão reproduz essencialmente os resultados que havíamos 

obtido com o núcleo de médias aparadas. 

Finalmente restava entender o comportamento da tendência do núcleo por exclusão. Obtivemos que ele 

é causado (no sentido de Granger) pelos movimentos de longo prazo (isto é, pela componente de 

tendência) do índice do dólar, popularmente conhecido por DXY. Ou seja, a globalização aparentemente 

explica a baixa inflação da componente de tendência do núcleo por exclusão do deflator implícito do 

consumo das contas nacionais. 

Depreendemos de todos estes exercícios que a economia americana tem dado mostra de ser capaz de 

produzir inflação e que o processo de reinflação está a caminho. Mesmo que muito lentamente há 

inflação por lá. Esta evidência reforça a conclusão do texto de que provavelmente o ciclo de redução da 

taxa básica de juros da economia americana será menor do que o mercado hoje espera. 
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3. JUROS 

: :  EDUARDO WEBER 

: :  O QUE DIZEM OS OTIMISTAS? 

Uma perspectiva mais positiva do ambiente macroeconômico e de investimentos passa pela crença na 

capacidade das medidas de estímulo de política econômica que estão por vir fazer com que as 

economias do G4 continuem a crescer próximas do seu (reduzido) potencial. (em adição as que já foram 

implementadas). Turbulências de mercado, que têm sido recorrentes desde o final do ano passado, 

seriam em grande parte causadas por choques de natureza geopolítica, choques estes que se 

dissipariam em algum momento.   A redução de juros pelo Fed, alguma mágica oriunda do ECB e um 

mix monetário-fiscal-creditício por parte da China seriam suficientes para estender por um bom tempo o 

já avançado ciclo econômico. 

No que se segue, limitarei meus comentários ao caso dos Estados Unidos.  Além de ser a maior, trata-se 

da economia que está ciclicamente mais avançada. Na Tabela 5 temos as taxas de juros das Treasuries 

para os diversos prazos.   Juros muito baixos por alguns anos estão em linha com a descrição do 

parágrafo anterior.  Choques de natureza geopolítica deprimem transitoriamente a confiança dos agentes 

econômicos.  Juro baixo é um remédio para estabilizar a economia até que a geopolítica acalme.  Dito 

isto, é difícil reconciliar esta visão relativamente benigna, de uma perturbação de natureza transitória, 

com a manutenção das taxas de juros em níveis extremamente baixos por períodos bastante longos.   

De qualquer forma, estes juros baixos para a curva como um todo são em grande parte responsáveis 

pela manutenção dos altos valores de mercado dos diversos ativos financeiros.  

Tabela 5: Curva de Taxa de Juros Treasury 

 

Fonte: U.S. Department of The Treasury; Elaboração: Reliance 

Fica mais difícil sustentar uma visão benigna quando se considera eventuais restrições que o Fed tenha 

para entregar a magnitude de cortes de juros hoje precificada pelos mercados, diga-se de passagem, 

cortes estes muito mais profundos do que os indicados na última divulgação dos dots
3
 pelo Fed na sua 

                                                      

3
 Os dots (gráfico) são publicados trimestralmente após reuniões do FED. Ele mostra as projeções dos doze membros do Federal 

Open Market Committee (FOMC). Cada ponto representa a visão de cada membro em relação ao nível do FED funds ao fim de 

vários anos, assim como no longo prazo.. 

 

Data 1 Mo 2 Mo 3 Mo 6 Mo 1 Yr 2 Yr 3 Yr 5 Yr 7 Yr 10 Yr 20 Yr 30 Yr

31/12/2018 2,44 2,45 2,45 2,56 2,63 2,48 2,46 2,51 2,59 2,69 2,87 3,02

19/08/2019 2,06 1,96 1,94 1,90 1,75 1,53 1,49 1,47 1,54 1,60 1,88 2,08
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reunião de junho (vide Tabela 6).    Ocorre que, depois de muitos anos da adoção de política monetária 

expansionista na esteira da crise de 2008, a economia americana opera já faz algum tempo além do 

nível de pleno emprego.   Salários têm crescido de maneira sustentada há uns bons anos, mas a inflação 

parece não responder de maneira semelhante.   No entanto, trabalhos recentes indicam que, quando se 

analisa cuidadosamente os componentes cíclicos da inflação, percebemos que a inflação está de fato 

reagindo.    Este ponto está apresentado de maneira mais detalhada no Apêndice da Sessão Economia 

Internacional escrita pelo Samuel.  No que diz respeito a esta discussão, basta constatar que o espaço 

de corte de juros é tão maior quanto mais adormecida estiver a inflação.  Se a inflação acelerar, este 

espaço será menor. 

Tabela 6: Mediana das previsões do FOMC para FED Funds 

 

Fonte: Federal Reserve Board; Elaboração: Reliance 

O caminho pelo qual tem que percorrer a visão benigna é relativamente estreito.   Se os riscos de 

natureza geopolítica continuarem conosco por bastante tempo, demandando estímulos para fazer frente 

aos choques negativos de confiança e/ou a inflação de fato se acentuar, o Fed não será capaz de 

entregar a magnitude dos juros ora precificada.   Neste caso, o crucial suporte aos preços dos ativos 

financeiros seria abalado aumentando substancialmente o risco de recessão. 

O diagnóstico implícito por uma visão benigna da conjuntura não é suficiente para contar a história toda.   

Primeiramente, os riscos de natureza geopolítica podem se materializar em algo bastante feio.   Não 

cabe aqui fazer uma análise detalhada, mas temos que considerar que com Boris Johnson o risco de um 

Brexit sem acordo prévio aumentou, o ambiente em eventual nova eleição na Itália poderia ser 

suficientemente polarizado para trazer de volta a tona a discussão da sua saída do Euro.  A lista é 

extensa, mas sem dúvida o maior dos riscos envolve os Estados Unidos e a China.   A visão benigna 

pressupõe que a racionalidade política levará Trump a chegar em um acordo com os chineses a tempo 

de não inviabilizar a sua reeleição.   Pode até ser, mas também pode ser que não.  É importante 

ressaltar que, se a deterioração política aumentar o risco de uma recessão, a demanda por ativos sem 

risco (Treasuries) aumentará ainda mais.   Ou seja, parte da explicação dos juros tão baixos estaria na 

magnitude dos riscos geopolíticos diante de nós.  

Riscos geopolíticos à parte, existem outras razões menos benignas que explicam a atual realidade de 

juros extremamente baixos.   Para quem considera pouco o rendimento de 1,6% que vai receber um 

investidor de Treasuries em 10 anos, vale lembrar que o investidor em Bunds alemães do mesmo prazo 

Data da Reunião 2019 2020 2021 Longer Run

set-18 3,10 3,40 3,40 3,00

dez-18 2,90 3,10 3,10 2,80

mar-19 2,40 2,60 2,60 2,80

jun-19 2,40 2,10 2,40 2,50
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tem que se satisfazer com retorno de -0,5% ao ano!  Há alguns anos
4
, Larry Summers recuperou a 

hipótese de que, no ambiente atual, o pleno emprego apenas seria possível nas economias 

desenvolvidas na vigência de taxas de juros reais muito baixas, eventualmente negativas.    Justificativas 

para esta hipótese podem ser encontradas na demografia desfavorável, na menor demanda por capital 

na economia moderna, entre outras.  Trata-se de um conceito que diz respeito ao longo prazo, não 

sendo, ao menos em princípio, dependente de oscilações de percepção de uma conjuntura mais ou 

menos favorável.   Na prática, quando o desempenho econômico melhora, a hipótese de estagnação 

secular é quase que esquecida. Quando o crescimento fraqueja, ela volta a assombrar o mercado. 

Reconheço que a discussão feita nesta seção da carta não é das mais animadoras.  Mais importante, ela 

parece em conflito com uma certa exuberância dos mercados de risco, notadamente do mercado 

acionário
5
.  Aparentemente, há uma dissociação patológica entre os dois mercados.  No que se segue, 

relato brevemente um conceito que pode ajudar a reconciliar o comportamento de aparente contradição 

entre os mercados acionários e de renda fixa.  A ideia básica diz respeito à assimetria com que um 

investidor em Treasuries se depara quando as taxas de juros ficam baixas demais.  Para um investidor 

em ações, as chances de ganhar ou de perder dinheiro são mais ou menos simétricas.  Digamos que, se 

a economia e as empresas forem bem, investir no S&P 500 deveria render algo como 10%.  Se o oposto 

se materializar, a perda esperada seria de magnitude semelhante.   No caso de renda fixa, esta simetria 

se perde para níveis muito baixos de juros.    O risco de perder com juros subindo passa a ser maior do 

que a chance de ganhar se os juros caírem, uma vez que já não há quase espaço para que isto 

aconteça.   Risco é a possibilidade de perder.   Para níveis muito baixos de juros, o risco de perder 

investindo em ações ou em Treasuries se aproxima.  Se o risco se assemelha para os dois mercados, a 

remuneração requerida para investir em um e em outro ficam parecidas.   Se o investidor se contenta 

com um retorno de 1,6% em uma Treasury de 10 anos, ele não precisa muito mais que isto para se 

contentar com um investimento em ações.  Ora, se o retorno requerido é tão baixo, o preço das ações se 

mantém bastante alto.   Desta forma, um ambiente econômico vulnerável, que justifica juros muito baixos 

para as Treasuries, justifica também preços altos para ações.    Evidentemente, este equilíbrio requer 

que os juros se mantenham baixos ao longo do tempo.    Se estes sobem, a assimetria nos retornos 

esperados das Treasuries enfraquece e o risco de investir em ações passa a ser maior do que o de 

investir em Treasuries.    O Fed fica de certa forma refém, na obrigação de reverter subidas de juros que 

ameaçam o preço dos ativos.    Foi este o caso no evento do taper tantrum
6
 e mais recentemente no 

cavalo de pau do Fed a partir do final do ano passado.    Até agora, os recorrentes episódios de socorro 

do Fed, com a promessa de manter juros baixos, têm funcionado.   Após cada episódio de pânico, os 

                                                      

4
  Discurso no IMF Economic Forum, Nov. 8, 2013 

 

5
 O S&P 500 acumula retorno de 15 % neste ano até meados de agosto. 

6
 Taper tantrum refere-se a uma reação de pânico coletivo em 2013 que causou uma brusca subida nas taxas de juros das 

Treasuries, devido aos investidores entenderem que o Fed estava prestes a desacelerar o programa de compra de títulos (QE). 
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preços dos ativos se recuperam e a expansão econômica prossegue.    Para os próximos meses, o 

cenário de renovados estímulos monetários pelo Fed (e pelos demais banqueiros centrais) é 

possivelmente o de maior probabilidade.   Sendo assim, devemos respirar fundo e nos expor 

arrojadamente a risco?   Devagar com o andor.   Podemos estar nos aproximando dos limites deste 

arranjo, com consequências graves para a estabilidade dos mercados: 

 Os riscos geopolíticos não são triviais.   Já vivemos uma forte deterioração nas expectativas dos 

agentes econômicos com consequência grave para as decisões de mais longo prazo, 

notadamente gastos de capital.   Quais seriam as consequências de um acirramento ainda maior 

e mais permanente entre os Estados Unidos e a China? 

 Inflação pode reaparecer com força.   Como indicado no inicio desta seção, a inflação não está 

morta.  Pelo contrário, esta poderia estar prestes a acelerar.  Se isto ocorrer, a disposição do 

Fed em estender estímulos seria consideravelmente reduzida. 
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4. AÇÕES 

: :  RODRIGO MORAES 

Na Tabela 7 mostramos os retornos dos diversos mercados de ações. O primeiro semestre do ano 

mostra retornos muito fortes em todas as regiões e setores. Parte relevante como recuperação dos 

retornos negativos do ano anterior.  Os resultados positivos foram uma resposta muito forte à mudança 

das expectativas com relação a política monetária. Para lembrar, já no segundo semestre de 2018 

observamos uma forte desaceleração da atividade econômica e elevado grau de incerteza. Acreditamos 

que pesa sobre as expectativas a beligerância como método por parte da administração Trump. Se 

expandirmos os resultados para os primeiros 45 dias do segundo semestre ainda veremos resultados 

positivos, mas com maior volatilidade.  

Tabela 7: Retornos de ações globais 

 

Fonte: Bloomberg; Elaboração: Reliance 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Sem

2018

2 Sem

2018
2018 2019

Global USD (6,9%) 16,8% 23,4% 4,7% (1,8%) 8,5% 24,6% (0,1%) (8,7%) (8,8%) 16,6%

GlobalMOEDA LOCAL (6,0%) 16,5% 26,2% 9,9% 1,8% 9,7% 20,4% 1,1% (9,2%) (8,2%) 16,3%

Global USD SEM DIVIDENDOS (9,4%) 13,4% 20,3% 2,1% (4,3%) 5,6% 21,6% (1,5%) (8,4%) (9,8%) 14,9%

EUA (1000) (0,5%) 13,9% 30,4% 11,1% (1,1%) 9,7% 19,3% 1,9% (10,0%) (8,3%) 17,7%

Europa (17,1%) 13,8% 17,9% 1,2% 3,8% 0,7% 6,5% (3,1%) (8,8%) (11,6%) 15,7%

Japão (18,9%) 18,0% 51,5% 8,1% 9,9% (1,9%) 19,7% (4,8%) (9,4%) (13,7%) 3,8%

Asia/Pac s/Japão (18,0%) 18,6% 0,5% (0,2%) (12,0%) 3,7% 33,5% (5,4%) (6,5%) (11,5%) 10,6%

Emergentes (20,4%) 15,1% (5,0%) (4,6%) (17,0%) 8,6% 34,3% (7,7%) (2,2%) (9,7%) 9,2%

Energia (1,9%) (0,5%) 15,3% (13,7%) (25,0%) 22,8% 2,1% 5,1% (26,0%) (22,2%) 10,8%

Materiais (21,2%) 9,0% 1,2% (7,1%) (17,2%) 20,1% 26,4% (4,3%) (11,3%) (15,2%) 15,0%

Indústria (10,0%) 13,5% 29,7% (1,3%) (3,8%) 10,8% 23,2% (4,8%) (7,3%) (11,7%) 18,6%

Consumo Discrecionário (6,3%) 22,3% 37,3% 2,4% 4,0% 1,5% 21,9% 5,1% (15,6%) (11,3%) 17,1%

Consumo Staples 6,0% 10,7% 18,6% 5,0% 4,2% (0,4%) 14,6% (7,2%) 2,0% (5,3%) 13,7%

Saúde/Medicamentos 7,2% 15,1% 33,9% 16,3% 5,2% (8,3%) 18,0% 0,6% (0,2%) 0,4% 8,8%

Inst. Financeiras (20,7%) 25,6% 24,3% 0,9% (5,6%) 9,4% 19,9% (7,6%) (5,3%) (12,4%) 13,1%

Tecnologia (3,4%) 12,0% 27,2% 14,7% 3,6% 10,1% 36,9% 8,9% (18,6%) (11,4%) 25,9%

Telecomunicações (4,1%) 1,7% 26,6% (5,0%) (0,6%) 2,4% 2,3% (10,4%) 8,0% (3,2%) 15,6%

Utilidades (6,8%) (1,9%) 8,9% 12,0% (9,3%) 2,9% 10,6% (1,0%) 1,1% 0,1% 11,0%

EUA 1000 maiores (0,5%) 13,9% 30,4% 11,1% (1,1%) 9,7% 19,3% 1,9% (10,0%) (8,3%) 17,7%

EUA 2000 menores (5,5%) 14,6% 37,0% 3,5% (5,7%) 19,5% 13,1% 7,0% (23,3%) (17,9%) 16,2%

Preço/Lucro com Lucros 12 meses à frente
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Tabela 8: Valoração mercados desenvolvidos (EUA, Europa e Japão). 

 

Fonte: Bloomberg; Elaboração: Reliance 

Para a reflexão prospectiva na Tabela 8 apresentamos dados para os índices S&P500 (EUA), Europa 50 

e TOPIX (Japão). Os dados de mercado são para 31 de julho. O quadro mostra o lucro esperado para o 

ano de 2019 e as expectativas do “consenso” para o período seguinte (2020). Também são 

apresentados dados de fundamentos e podemos fazer algumas inferências. 1) As expectativas de 

crescimento de lucros continuam elevadas. 2) O nível de endividamento para o conjunto não é elevado, 

mas sabemos que há muita dispersão além do número médio. 3) A taxa de retorno sobre patrimônio e a 

relação Preço/Lucro são elevadas nos EUA em comparação com história. Estes índices são justificados 

pela maior lucratividade com a queda na tributação em vigor desde o final de 2017 e também pelas taxas 

de juros nominais ainda bem baixas. Mais ainda, o retorno do capital para o acionista na forma de 

dividendos e por recompras das ações também suportam estes resultados. 4) Para a Europa e Japão 

também se observam elevadas perspectivas para crescimento de lucros. 

Dando um passo adiante procuramos medir o que esperar no cenário de velocidade de cruzeiro. E o 

espírito aqui não é definir que este é o cenário mais provável, mas sim que os outros são derivados dele 

e que podem ser pensados a partir da manipulação das mesmas variáveis. Neste cenário que 

chamamos de “Steady State” definimos que o valor do mercado deve refletir: 1) o valor presente dos 

fluxos futuros, ou seja, dividendos e as recompras descontados por taxa de juros mais prêmio de risco; 

2) que o ponto de partida dos fluxos futuros é dado pelos lucros correntes e portanto o cenário 

31/07/2019

Julho

Lucro (Y)

Lucro (Y +1)

Valor Patrimonial

Dívida / LAJIDA

Capitalização 

Retorno s/ Patrimônio

Retorno s/ Patrimônio + 12m

Relação Preço / Lucro

Relação Preço / Lucro 12 m +

Proj.Crescimento Lucros

Sales

EBITDA

Mg EBITDA

DY (ADJ)

PO (DVD + Buy Back)

10 Y 

GWT (based ROE reinvested k)

ERP

STEADY STATE (DY + Gw t)

DADOS DE FUNDAM ENT AIS PARA ANO Y

NA EUROPA DÍV IDA AJUST ADA ,  EX  BANCOS

1,31% -0,20% 0,91%

7,71% 10,14% 8,89%

2,72% 6,56% 6,40%

5,69% 10,58% 9,04%

86% 45,98% 30%

2,02% -0,44% -0,15%

4,99% 3,58% 2,49%

298,8  522,8  260,8  

20,86% 17,77% 11,56%

6,21% 5,09% 3,94%

1.432,3  2.942,3  2.256,7  

17,3  13,5  12,5  

16,3  12,8  12,0  

19,72% 12,14% 9,13%

20,94% 12,76% 9,49%

1,9  1,8  0,0  

3.477,6  4.327,3  1.570,4  

874,9  2.116,1  1.373,3  

172,5  256,8  125,4  

183,2  269,9  130,4  

S&P 500

(SPX)

Europa 50

(SX5E)

Japão TOPIX

(TPX)

2.980,4  3.466,9  1.565,1  



 

página 28:: 79 

 

econômico não sofre fortes alterações. Também que não há mudança significativa nas regulações, 

impostos, etc.; 3) que o crescimento dos fluxos será função do montante de capital reinvestido no 

negócio e da taxa de retorno do capital (retorno s/ Patrimônio); 4) que a taxa de juros tem uma 

compressão exacerbada pelas políticas não ortodoxas dos Bancos Centrais mas que isto será revertido 

com muita “paciência”. As expectativas de retorno são de 8+ % para os mercados desenvolvidos. 

Onde precisamos alertar para o risco? 1) Ocorreu uma forte desaceleração da atividade econômica 

global e indicadores de investimento (Formação Bruta de Capital) parecem estar negativos. Também 

modelos mostram que risco de recessão cresceu. Historicamente a recessão resulta em um ajuste 

pontual nos lucros da ordem de 20 a 30 pct. E um ajuste de preços na mesma direção. 2)  Viemos de um 

período extremamente profícuo para a lucratividade das empresas, e também de um período em que a 

apropriação dos resultados pelo capital atingiu níveis bem elevados se comparado com a história. 

Ilustramos este ponto na Figura 2 onde são apresentados os lucros das empresas no S&P 500 como 

percentual do PIB americano. A série desde 1977 tem uma média ao redor de 3,5% e hoje o percentual 

está próximo a 6%. Finalmente mostramos na Figura 3 que o lucro para o conjunto da economia foi bem 

menor que aquele que se estimava e o ajuste apareceu na revisão das estatísticas do PIB mas não 

apareceu nas estatísticas do S&P. Isto poderia ser explicado,se as empresas maiores estiverem mais 

lucrativas que a média da economia, se a atividade no exterior estiver mais pujante ou talvez, se houve 

algum espaço para embelezamento de balanços.   

Figura 2: Lucros das empresas no S&P500 como percentual do PIB americano 

 

Elaboração: Reliance 
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Figura 3: Lucros das empresas no PIB americano (USD Bn) 

 

Fonte: Federal Reserve Bank of St Louis; Elaboração: Reliance 
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5. CRÉDITO 

: :  EDUARDO WEBER 

: :  ENQUANTO A MÚSICA CONTINUAR A TOCAR... 

Ao longo dos últimos 12 meses houve substancial alteração de ambiente econômico e de investimentos.   

A avaliação de que estamos vivendo estágios avançados do ciclo que se iniciou na esteira da crise de 

2008 já se fazia presente em meados do ano passado.  No entanto, naquele momento a prescrição de 

política monetária era na direção de um gradual aperto.   Economias com desempenho ainda robusto 

(mas já em desaceleração), com crescente utilização de recursos, evidenciado por um disseminado 

aumento de salários, poderiam conviver com a perspectiva de um menor estímulo monetário (Europa) ou 

até com algum grau de restrição (Estados Unidos). 

Os riscos geopolíticos que assombram o mundo neste momento já existiam, mas não com a gravidade 

de hoje.   Sem ser exaustivo: A perspectiva de um Brexit sem acordo prévio ainda era um evento de 

baixa probabilidade, a Itália elegera uma governo de uma coalizão inusitada, mas que parecia se render 

às restrições impostas pela comunidade europeia e o conflito entre Estados Unidos e China era ainda 

apenas uma questão de tarifas que se esperava chegar a bom termo em questão de meses. 

De lá para cá, o mercado tem sofrido sustos recorrentes, seja por uma revisão na robustez percebida 

das economias bem como pelos vaivéns das questões geopolíticas, em especial pelo comportamento 

errático e voluntarista da gestão Trump.   Com a perspectiva de relaxamento fiscal bastante limitado por 

restrições de natureza econômica e politica, continuamos num mundo onde cabe à política monetária a 

responsabilidade quase que exclusiva de se contrapor à fragilização macroeconômica ora em curso.  

Senão vejamos: 

Na Europa, em outubro do ano passado o ECB sugeria que juros poderiam subir (ficar menos negativos) 

em um horizonte não tão distante.  A politica de expansão do balanço chegou ao fim em dezembro, 

depois da compra de 2.6 trilhões de euros.   Caminhávamos para algum grau de normalização.   É brutal 

o contraste com a afirmação na semana passada de que, com o enfraquecimento da economia global, o 

ECB anunciará na sua próxima reunião em setembro novas medidas de estímulo que incluirão corte de 

juros, além da provável retomada de “substanciais e suficientes” compras de bonds. 
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Nos Estados Unidos, o Fed começou a elevar os juros no final de 2015 e havia a expectativa de 

continuação neste processo levando os juros para níveis entendidos como algo restritivos.  Os dots 
7
 da 

reunião do Fed de setembro passado indicavam Fed funds de 3,4% para final de 2020 e o mercado 

precificava juros próximos de 3% para esta mesma data.   Neste momento, o mercado precifica a taxa de 

Fed funds para o final do ano que vem próxima de 1%. 

Uma vez que o desempenho corrente das economias ainda segue satisfatório (consumo em especial 

segue robusto) e há uma expectativa de que os estímulos atuais e futuros levem a uma estabilização 

macro, os juros baixos tem  tido sucesso em induzir os investidores em assumir risco para fazer frente a 

retornos inaceitavelmente baixos proporcionado pelos ativos livres de risco. 

: :  TINA? FOMO?8 

 

Qualquer gestor, alocador de recursos ou estrategista responsável não deixa de expressar para seus 

clientes a preocupação com o ambiente atual, notadamente com a percepção de que os preços atuais 

dos ativos financeiros estão em um patamar que não remunera adequadamente ex ante os riscos.    Mas 

a vida continua e se o desastre não é iminente (recessão), custa muito caro assumir uma postura por 

demais conservadora.    A própria noção do que vem a ser conservador precisa ser mais bem 

caracterizada.    Para investidores com horizonte de longo prazo, quando não se enxerga (ou não se 

quer enxergar) o risco iminente de um pânico mais sério, com  drástica queda nos preços dos ativos, o 

risco de reinvestimento
9
 é tão ou mais grave do que o risco de marcação a mercado em posições que se 

pretende manter por um longo tempo. 

A busca por retornos característica do ambiente atual acaba levando a um comportamento mais 

complacente por parte dos investidores nos mais diversos mercados.  No mercado de crédito, a 

complacência se manifesta de diversas maneiras: 

Emissores de menor qualidade de crédito têm sido capazes de colocar títulos no mercado em 

considerações de preço, prazo e cláusulas bastante favoráveis aos devedores.   Um bom exemplo são 

os leveraged loans, empréstimos bancários estendidos a empresas que se alavancam bastante, em 

muitos casos para financiar a compra de outras empresas.  Com a forte demanda de investidores, as 

emissões foram deixando de incluir covenants (compromissos) de proteção ao credor tais como limites a 

                                                      

7
 Os dots (gráfico) são publicados trimestralmente após reuniões do FED. Ele mostra as projeções dos doze membros do Federal 

Open Market Committee (FOMC). Cada ponto representa a visão de cada membro em relação ao nível do FED funds ao fim de 

vários anos, assim como no longo prazo. 

8
 Neste ambiente, investidores estão dispostos a pagar cada vez mais caro por ativos de risco, uma vez que TINA (there is no 

alternative) e que reina o FOMO (fear of missing out). 

9
 Um depósito interbancário de 3 meses de prazo hoje rende por volta de 2%.   Se os preços de mercado atuais estão corretos, 

daqui há um ano o reinvestimento em ativo das mesmas características renderá apenas 1,3%. 
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endividamento adicional, necessidade de manter um colchão de liquidez e até ampliar o prazo que a 

empresa tem para publicar os demonstrativos financeiros. 

Spreads de crédito atingiram seus níveis mínimos do ciclo no inicio do ano passado, com as economias 

mais robustas e antes do agravamento dos riscos geopolíticos. Apesar do ambiente atual bastante mais 

complicado, spreads ainda se encontram abaixo da média de longo prazo.   Uma vez que se leva em 

conta a redução dos juros dos títulos dos governos temos que a taxa de retorno dos títulos de crédito 

está bem próxima dos níveis mínimos que foram atingidos em meados de 2016, quando a taxa de juros 

básica era de pouco superior à zero. 

Figura 4: Índice Bloomberg Barclays de Títulos Investment Grade Líquidos 

 

Fonte: Bloomberg; Elaboração: Reliance 

Não obstante os riscos do ambiente e preços esticados, temos em nossas carteiras exposição 

considerável a risco de crédito. No entanto, concentramos nossas alocações em emissores de boa 

qualidade de crédito e com duration baixo. Para conseguirmos uma remuneração interessante, temos já 

há um bom tempo investido em instrumentos que são contratualmente muito longos (muitos deles 

perpétuos), mas cujas cláusulas contratuais fazem com que os preços destes papéis se comportem de 

maneira semelhante a instrumentos de curto prazo.  Os instrumentos que têm ganho espaço nas nossas 

carteiras costumam ter algumas características: 

Emissores de boa qualidade de crédito, cujo negócio seja pouco afetado pelo ciclo econômico.  Um 

exemplo é a alemã EnBW, empresa de energia do estado de Baden-Wurttenberg .  O rating de crédito 

deste emissor é A- para emissões seniores. 

Estes papéis contam com cláusulas de recompra, que determinam qual o nível de juros que a empresa 

terá que pagar se não exercer o direito de recompra na primeira data estabelecida.  Quanto mais alto o 
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nível dos juros que a empresa terá que pagar se mantiver o papel, maior a possibilidade de que seja 

economicamente interessante recomprar o instrumento e emitir um novo a um custo menor para o 

emissor
10

.  No caso da emissão da EnBW, o custo embutido no caso de não exercer a recompra é de 

360bps acima das taxas de 5 anos.  Uma vez que este spread é folgadamente superior ao 

presentemente requerido pelo mercado, faz sentido a empresa recomprar o papel e fazer uma nova 

emissão. 

Em suma, se não houver maiores rupturas nos mercados, nossos instrumentos de crédito devem nos 

proporcionar retornos entre 2% a 3% acima de Libor nos próximos doze meses.   No caso de nos 

depararmos com um mercado mais avesso a risco, certamente sofreremos alguma volatilidade, mas 

nossa estratégia tem sido de investir em instrumentos de duration curto e boa qualidade de crédito.   

Desta forma, teremos a capacidade de mantê-los até o seu vencimento ou data de recompra. 

                                                      

10
 Além da consideração sobre a magnitude do juros a ser pago no caso da recompra não ser exercida, há um elemento ainda mais 

importante a ser considerado por estas empresas.   As agencias de rating consideram 50% do valor deste tipo de divida como 

sendo equity, desta forma reduzindo a alavancagem considerada com impacto positivo na atribuição do rating e como 

consequência do custo de capital.  Ocorre que este entendimento é contingente a empresa exercer a opção de recompra na 

primeira data possível seguida de uma nova emissão. 
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6. AÇÕES – BRASIL 

: :  VICTOR VIEIRA 

Nos últimos quatro anos, condicionamos nossas análises à reforma da previdência. Após aprovação na 

Câmara dos Deputados em segundo turno, na primeira semana de agosto, finalmente estamos muito 

próximos de contornar o material radiativo que rondou nossas discussões sobre ativos de risco no Brasil. 

Acertado minimamente o assunto da sustentabilidade fiscal, ao menos até onde a vista alcança, vamos 

focar nossa carta nos principais pontos que devem guiar nossa tese de investimento em ações 

brasileiras nos próximos anos.  

: :  RETORNOS: PRIMEIRO SEMESTRE 

Antes de explorarmos esses pontos vamos comentar os retornos dos ativos nesse primeiro semestre: a 

bolsa em geral teve um comportamento aquém do esperado para a classe de ativo, mesmo se 

colocarmos em perspectiva que no início do ano trabalhávamos com um PIB de aproximadamente 2,5% 

e estamos amargando números menores que 0,5%. Por outro lado, a taxa de desconto dos ativos, aqui 

exemplificada pela NTN-B 2050 teve um comportamento bastante positivo, o que sustentou em grande 

medida o retorno que observamos nesse semestre. 

Figura 5: Retornos Totais NTN-B50, Índice Ibovespa e Estimativa de PIB 2019 

 

Fonte: Bloomberg; Elaboração: Reliance 

Quando olhamos para os setores, normalmente dividimos o Ibovespa em três grandes blocos: financeiro, 

commodities e consumo, com retornos bastante díspares conforme podemos observar na Tabela 9. 
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Tabela 9: Apreciação de Pontos Ibovespa e Setores YTD 

 

Fonte: Bloomberg; Elaboração: Reliance 

No bloco financeiro, os bancos estão sobre forte escrutínio, com o Banco Central debruçado sobre o 

assunto dos spreads altos e as fintechs que aos poucos devem começar a erodir as receitas tarifárias. O 

mercado está com dificuldade de perpetuar os atuais 20 a 25% de Retorno sobre Patrimônio, quando no 

mundo 15% já é excelente. Porém, mesmo com esses riscos latentes precisamos colocar em 

perspectiva que os bancos brasileiros são empresas bem geridas, que podem adaptar-se de forma 

efetiva a esse novo cenário via redução de custos e o estreitamento dos spreads deve ocorrer frente a 

uma forma mais barata de originação e recuperação de garantias. Se os bancos forem eficazes nesse 

processo de adaptação, podem continuar rodando no mesmo nível de rentabilidade atual pelos próximos 

5 anos, pelo menos. O cenário que enxergamos como o mais provável são de bons resultados nos 

próximos anos, com redução de custos e aumento das carteiras de crédito, mas dificilmente vamos 

observar uma precificação muito favorável de múltiplos para esse setor. 

Tabela 10: Retornos Setor Bancário YTD 

 

Fonte: Bloomberg; Elaboração: Reliance 

Observando o bloco das commodities, nos deparamos com uma volatilidade bastante grande e queda 

recente dado o assunto de guerra comercial, que deve diminuir o crescimento mundial das economias. 

Na Figura 6, Figura 7 e Figura 8, notamos a alta correlação e tendência do preço das três principais 

commodities e as companhias listadas (petróleo, minério de ferro e celulose). 

% do Índice Apreciação em Pontos

Ibovespa 11.801

Financeiro 35% 3.731

Commodities 24% -1.398

Consumo 41% 9.468

Retorno YTD

Bradesco BBDC4 2,73%

Itaú ITUB4 3,73%

Santander SANB11 3,07%

Banco do Brasil BBAS3 -1,06%
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Figura 6: Evolução Preço Petróleo e PETR4 

 

Fonte: Bloomberg; Elaboração: Reliance 

Figura 7: Evolução Preço Celulose e SUZB3 

 

Fonte: Bloomberg; Elaboração: Reliance 

100

105

110

115

120

125

130

135

140

jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19

PETR4 Petroleo

70

80

90

100

110

120

130

140

jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19

SUZB3 Celulose



 

página 37:: 79 

 

Figura 8: Evolução Preço Minério de Ferro e VALE3 

 

Fonte: Bloomberg; Elaboração: Reliance 

Dentre as companhias de commodities, mesmo com o petróleo em 50usd/brent estamos com uma visão 

otimista sobre a Petrobras, por conta do aumento de produção até o fim desse ano e ao longo de 2020, 

que deve levar a produção diária do atuais 2000 barris para perto de 2500 barris. Atrelado a isso, a 

companhia segue no plano de desinvestimentos para redução da alavancagem, o que torna a Petrobras 

uma das companhias com maior geração de caixa relativo dentro do setor e múltiplo ainda em linha com 

os peers globais. 

Tabela 11: Múltiplos das Companhias- Setor Petróleo 

 

Fonte: Bloomberg; Elaboração: Reliance 
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Empresa FCF YIELD 2020 EV/EBITDA 2020

PETROBRAS 15,9                  4,7                     

LUKOIL 9,1                    3,5                     

MARATHON OIL 4,0                    4,3                     

SINOPEC CORP-H 10,3                  4,4                     

ROSNEFT 2,9                    3,7                     

ECOPETROL 12,9                  4,2                     

GAZPROM 1,7                    3,7                     

REPSOL SA 9,7                    3,8                     

ENI SPA 13,5                  3,2                     

ROYAL DUTCH 11,8                  4,8                     

GALP ENERGIA 10,3                  5,0                     

BP PLC 6,4                    4,4                     

TOTAL SA 9,7                    3,9                     

CHEVRON CORP 8,3                    5,9                     

EQUINOR ASA 11,4                  2,4                     

EXXON MOBIL CORP 3,8                    6,7                     

Média 8,9                    4,3                     
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Finalmente no grande bloco de consumo encontramos comportamentos bastante díspares explicados 

pela especificidade de cada campo de atuação. 

As melhores performances vieram das companhias de proteínas que estão surfando em um choque de 

oferta fruto da gripe suína na China, que aumentou o preço das proteínas no mundo em 40%. 

As piores estão relacionadas a perda de Market-share em setores que sentem muito a estagnação da 

economia, com margem baixa e muito alavancados operacionalmente. 

Tabela 12: Desempenho dos Melhores e Piores Papéis- Setor Consumo 

 

Fonte: Bloomberg; Elaboração: Reliance 

Quando olhamos do ponto de vista de fluxo para a performance passada, observamos mais de 50 

bilhões em IPOs e Follow-ons que foram em grande parte ancorados pelos investidores locais e a saída 

líquida de mais de R$ 20 bilhões dos estrangeiros durante o ano, o que pressionou o preço dos ativos 

por conta da liquidez do mercado de ações, que sem o estrangeiro, grande provedor de liquidez para o 

mercado de equities, fica limitado ao pequeno cobertor dos locais, ainda sem cultura de investimento em 

ações, que em grande medida são obrigados a desmontar posições para entrarem em outras. 

Figura 9: Índice Ibovespa e Fluxo de Capital Estrangeiro na B3 

 

Fonte: Bloomberg; Elaboração: Reliance 
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Figura 10: IPOs e Follow-Ons- Ibovespa 2019 

 

Fonte: Bloomberg; Elaboração: Reliance 

: :  AÇÕES: TESE DE INVESTIMENTO 

Finalmente vamos olhar para o futuro e os pontos sensíveis que devem definir o sucesso dessa classe 

de ativo nos próximos anos. 

Vamos iniciar pelo mais importante deles: crescimento econômico. 

Não vamos nos alongar, pois o Samuel já detalhou bem esse ponto no início da carta, mas gostaríamos 

de passar rapidamente por dois tópicos que estão bastante deprimidos e conectados: investimento e 

emprego. 

Na Figura 11 podemos observar o desemprego por classe de renda e o tamanho da população em cada 

uma dessas classes sociais. Os números são relevantes. Sem ocupar essa população e aumentar a 

base de renda será muito difícil uma volta do crescimento econômico. O governo e congresso trabalham 

para desonerar a folha salarial a fim de colocar esses quase desalentados de volta à força de trabalho, 

mas esse tema ainda deve prosseguir ao menos até o fim do ano. Outro número bastante impactante é a 

renda em dólares por trabalhador, que hoje é 1/3 do valor que observamos antes da grande recessão 

pela qual o país passou. Quando atrelamos o desemprego à renda, nos deparamos com a difícil situação 

atual. 
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Figura 11: Desemprego por Classe Social 

 

Fonte: PNAD Contínua; Elaboração: Reliance 

Tabela 13: Estratificação por Classe Social 

 

Fonte: PNAD Contínua; Elaboração: Reliance 

Figura 12: Média de Rendimentos do Trabalho Principal- Assalariados de RMs

 

Fonte: IBGE; Elaboração: Reliance 

Com a perspectiva do emprego ainda sem sinais de retomada, os investimentos caíram para menos de 

16% do PIB, enquanto nos países em desenvolvimento esse número está mais perto de 25% do PIB. A 

baixa taxa de investimento brasileira é explicada por nossa baixa poupança, que pode ser importada, 

pelo custo de capital de longo prazo sempre em patamares impeditivos ao investimento, que caíram 
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bastante recentemente com aprovação da previdência e, principalmente, pelas questões institucionais e 

regulatórios que ainda assombram a tomada de risco de longo prazo no país. Podemos destacar como 

risco mais eminente a reforma tributária que dificulta o plano de investimento das companhias, dado que 

existem vários temas e interesses em discussão. Via de regra, o emprego vem antes do investimento. 

Figura 13: Taxa de Investimento Nominal

 

Fonte: IPEA; Elaboração: Reliance 

Por esse motivo a agenda de reformas é tão importante ao país no curto prazo e definirá se seguiremos 

no marasmo sem crescimento ou se iniciaremos um ciclo virtuoso. Quanto mais tarde e brandas 

ocorrerem, dificilmente sairemos da inércia em que estamos. 

O crescimento de lucros das companhias está intrinsecamente ligado ao crescimento econômico. 

Após a forte recessão econômica dos últimos anos, as companhias estão operando em circunstância 

sub ótima de rentabilidade com capacidade ociosa de suas plantas e dificuldade de repassar o aumento 

dos custos de seus insumos para o preço do produto final. Os números de crescimento de volume ainda 

são pífios, e quando crescem são, quase sempre, por conta de tomada de market share das empresas 

pequenas e médias, ou dos competidores com dificuldades operacionais. 

Por outro lado, se a alavancagem operacional ainda não ocorreu, a alavancagem financeira está a pleno 

vapor por conta do crescimento dos fundos de crédito privado e forte queda do CDI. As companhias 

estão aproveitando esse momento de liquidez e compressão de spreads para pagarem antecipadamente 

pré-pagarem dívidas com barateamento e alongamento das mesmas. A diferença é bastante impactante 

para lucros: as companhias listadas conseguem levantar dívida a 108% CDI (CDI deve terminar o ano 

em 5%), resultando em 5,40% nominal. Esse movimento esta impulsionando companhias com dívidas 

em dólares para pagarem antecipadamente pré-pagarem as mesmas e emitirem papéis em reais, dado o 

baixo custo da operação. 

Portanto, devemos buscar nomes dentro do universo das ações listadas que consigam capturar de forma 

efetiva a retomada econômica e por consequência de lucros. Porém, carecemos de bons nomes para 
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capturar essa retomada, dado que o universo de ações brasileiras está restrito a tão poucos nomes, 

como podemos observar na Figura 14. 

Figura 14: Número de Empresas Listadas na Ibovespa 

 

Fonte: Bloomberg; Elaboração: Reliance 

Se considerarmos as ações minimamente líquidas, o número de 450 cai para próximo de 150 nomes, o 

que dificulta o trabalho de seleção de ativos e empurra os participantes do mercado para os mesmos 

nomes em setores oligopolizados, tornando o papel do gestor muito relevante para o sucesso nessa 

classe de ativo. As ações só serão relevantes dentro dos portfólios se o mercado se desenvolver de 

forma efetiva e conseguirmos capturar diversos bons temas de forma diversificada por meio das ações. 

: :   PRECIFICAÇÃO IBOVESPA: FIM 2019 

     

Como de costume sensibilizamos na Tabela 14 o valor do Ibovespa com base no PIB potencial da 

economia brasileira e no juro real de longo prazo. Com isso chegamos em 117 mil para o final de 2019. 

É importante notar que o juro real de longo prazo da economia brasileira já está em grande parte 

devidamente precificado e uma redução dessa taxa de desconto deve ocorrer por redução do prêmio de 

risco de equities, por isso passarei a mostrar o ke (equity risk premium) no lugar da NTN-B 2050.  

300

350

400

450

500

550

600

1994 1999 2004 2009 2014 2019



 

página 43:: 79 

 

 

Tabela 14: Cenários Ibovespa 

 

Fonte e Elaboração: Reliance 

Importante notar que estimamos um lucro de 7400 pontos em 2019 e 8800 pontos em 2020, um 

crescimento de aproximadamente 19%. Aproximadamente 50% desse valor é pib dependente.   

Em resumo, o Ibovespa nos parece um ativo que remunerará adequadamente seu risco nos próximos 

meses, mas precisamos colocar em perspectiva o que se passa com os ativos de risco no mundo. O 

assunto da precificação da bolsa americana já foi tratado pelo Rodrigo na seção de ações globais, mas 

gostaríamos de enfatizar que os efeitos provocados por uma desaceleração do crescimento global em 

meio a uma guerra comercial, ativos de risco em máximas históricas,tweets irrefreáveis e um mercado 

de risco trabalhando com a certeza de que a boia salva-vidas dos bancos centrais estão sempre prontas 

para serem jogadas, nos atinge de forma efetiva por um movimento de redução dos portfólios de riscos 

globais. É o que estamos verificando nessas primeiras semanas de agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

KE B50 \ PIB LP 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0%

11,9% 2,5% 101.631  122.059  150.500  192.643  261.221  

12,5% 3,0% 92.198    109.099  131.847  163.987  212.643  

13,0% 3,5% 84.347    98.595    117.259  142.673  179.164  

13,6% 4,0% 77.712    89.912    105.539  126.201  154.693  

14,1% 4,5% 72.031    82.613    95.917    113.090  136.028  
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7. CRÉDITO BRASIL 

: :  VICTOR VIEIRA | GUSTAVO PIMENTA 

O mercado de crédito local passou no segundo semestre de 2018 por um período de pouca 

movimentação. As companhias e bancos seguraram novas emissões até o fim do processo eleitoral. 

Assim, como esperado, observamos um aumento de novas operações no primeiro semestre de 2019 e 

também um aquecimento de negociações neste ambiente.  

Tabela 15: Evolução de emissões primárias em 2019 

 

Fonte: ANBIMA; Elaboração: Reliance 

: :  DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA 

Mesmo com o acréscimo da oferta de crédito, observamos uma compressão dos spreads das novas 

emissões, uma vez que ocorreu um número significativo de abertura de novos fundos de infraestrutura e 

plataformas de distribuição. Estes novos fundos de infraestrutura se depararam com o desafio de compor 

sua carteira de debêntures incentivadas, precisando alcançar 67% de seu portfólio nos primeiros seis 

meses. Portanto, essa exigência regulatória aliada à grande quantidade de abertura de fundos 

pressionou a demanda por debêntures incentivadas, forçando assim o achatamento de spreads no 

mercado primário. Essa dinâmica de mercado se mostrou desafiadora, requerendo grande atenção para 

buscar ativos com remuneração atrativa em comparação ao risco de crédito da operação. 

Assim como nas novas emissões, observamos também no mercado secundário uma redução dos 

spreads praticados no início do primeiro semestre. Esse movimento ocorreu por conta da perspectiva de 

fechamento dos juros reais, baseada em uma fraca recuperação da atividade econômica e na 

expectativa de aprovação da previdência, aumentando a atratividade do juro real em comparação com o 

CDI, gerando assim uma maior demanda por esse tipo de ativo, pressionando os preços. 

Após essa forte compressão dos spreads, observamos um segundo movimento, mais recente, da 

dinâmica de preços de debêntures incentivadas. Os spreads desses ativos estão operando em níveis 

superiores aos vistos no começo do primeiro semestre de 2019. Entendemos que esta virada nas 

R$ BI Crescimento Quantidade Crescimento

Debêntures 94 22% 154 8%

Notas promissórias 18 -2% 37 3%

Letras Financeiras 7 57% 14 40%

CRA 6 149% 28 -10%

CRI 5 29% 66 -10%

FIDC 7 -23% 77 -24%

Total 137 19% 376 -4%

Volume Distribuído Número de Operações

2019
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condições de mercado se deve ao racional das pessoas físicas, formadores de preço nesse ambiente. 

As PFs tomam suas decisões comparando juro real e o CDI, com o fechamento das taxas da NTN-B e a 

manutenção da taxa SELIC, os spreads que vinham sendo praticados se tornaram menos atrativos para 

os agentes que nem sempre levam em consideração a curva futura de juros para tomar decisões. Assim 

com novos cortes da SELIC e, consequentemente, a redução do CDI, entraremos em um cenário no qual 

o juro real volta a ser mais atrativo frente a SELIC e, portanto, trazendo os spreads desses ativos para 

níveis mais saudáveis com o retorno da liquidez.  

Traçamos este cenário na Figura 15, considerando que os níveis da NTN-B 26 permaneçam estáveis e a 

taxa SELIC sofra cortes até atingir 5%, teremos uma reversão do cenário atual, aumentando a diferença 

entre a rentabilidade real do CDI e a NTN-B26. Assim, elevando a atratividade do juro real. 

Figura 15: Rentabilidade Real do CDI e NTN-B26 

 

Fonte: Bloomberg; Elaboração: Reliance 

Já observamos esse tipo de movimento, exemplificado na Figura 16. Durante o ciclo de cortes da SELIC 

em 2017, o mercado também reagiu com abertura de spreads. Acreditamos que as reações são 

análogas dado que em ambos os casos observamos uma forte queda do juro real ante uma perspectiva 

de um ciclo de cortes da taxa SELIC. O cenário atual nos apresenta uma complexidade maior, já que em 

comparação às experiências pretéritas, o juro real está em níveis consideravelmente mais baixos e 

inéditos. 
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Figura 16: Spread da debênture CRSN17 Over NTN-B22 

 

Fonte: Bloomberg; Elaboração: Reliance 

: :  ATIVOS EM CDI 

Em relação ao mundo em CDI, assim como foi observado na última carta, os spreads continuam 

fortemente pressionados, efeito da forte demanda dos grandes fundos de money market (Fundos DI), 

enquanto a SELIC continuar em queda devemos esperar a continuidade do fluxo de recursos para esse 

fundo, pressionando a demanda para os ativos em CDI. No entanto com um ciclo de cortes da SELIC e 

um retorno da atividade econômica pode-se vislumbrar um desmonte dos spreads mais baixos, 

principalmente nos ativos bancários. Em um ciclo econômico benigno os bancos voltam a expandir as 

suas carteiras de crédito, consequentemente se alavancando com emissões de LFs com taxas mais 

atrativas. Podemos observar esse movimento na Tabela 16. 

Tabela 16: Guidance de Crescimento da Carteira de Crédito 

 

Fonte: Relações com Investidores; Elaboração: Reliance 
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8. JUROS - BRASIL 

: :  JULIO FERREIRA 

Na discussão que segue, fazemos referência a alguns conceitos específicos do mercado de renda fixa. 

Visando enxugar o texto e evitar repetições retiramos desta seção as explicações metodológicas 

(conceitos de taxas spot, forward, inflação implícita, dentre outros). Para os que não estão familiarizados, 

ou desejam rever esses conceitos antes da leitura, remetemos ao Apêndice “Definições e 

esclarecimentos conceituais de renda fixa”, que está ao final desta carta.  

A Tabela 17 abaixo mostra as taxas atuais das NTN-Bs e as taxas nominais para os mesmos prazos. A 

Tabela 18 a estrutura a termo das curvas de juro real e nominal (pré-fixadas) vigente em 21/08/2019. A 

Tabela 19 a mesma coisa, na data (19/03/2019) em que escrevi a última edição dessa carta. 

Tabela 17: Taxas NTN-Bs e Taxas nominais 

 

Fonte: Bloomberg; Elaboração: Reliance 

 

 Ativo Mercado Juros Pré Inflação 
Prêmio de 

Inflação

NTN-B 15.08.20  2,01%  5,25%  3,18%  (0,91%)

NTN-B 15.05.21  1,98%  5,57%  3,51%  (0,49%)

NTN-B 15.08.22  2,37%  6,17%  3,72%  (0,18%)

NTN-B 15.03.23  2,58%  6,38%  3,71%  (0,17%)

NTN-B 15.05.23  2,59%  6,43%  3,75%  (0,12%)

NTN-B 15.08.24  2,83%  6,73%  3,81%  (0,03%)

NTN-B 15.08.26  3,00%  7,03%  3,92%  0,11%

NTN-B 15.08.28  3,17%  7,23%  3,95%  0,15%

NTN-B 15.08.30  3,20%  7,38%  4,09%  0,30%

NTN-B 15.05.35  3,45%  7,66%  4,13%  0,35%

NTN-B 15.08.40  3,51%  7,85%  4,31%  0,54%

NTN-B 15.05.45  3,65%  7,95%  4,31%  0,54%

NTN-B 15.08.50  3,64%  8,02%  4,44%  0,68%

NTN-B 15.05.55  3,63%  8,05%  4,53%  0,77%

21/8/2019
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Tabela 18: Curvas de Juro Real e Nominal (Pré-Fixadas)- 21/08/2019 

 

Fonte: Bloomberg; Elaboração: Reliance 

Tabela 19: Curvas de Juro Real e Nominal (Pré-Fixadas)- 19/03/2019 

 

Fonte: Bloomberg; Elaboração: Reliance 

: :  JUROS REAIS (NTN-BS): 

Na Tabela 20 abaixo faço uma comparação das curvas de juro Nominal (Pré-Fixadas), Real e Inflação 

Implícita entre a data atual e a data em que escrevi a última edição dessa carta. Os números indicados 

são as variações (deltas, em basis-points, sendo que 1bp=0,01%) das taxas forward (taxas médias em 

cada ano-calendário) entre as duas datas. Na parte inferior da tabela faço um resumo por períodos: até 

dez/20 (horizonte de política monetária), 2021-2023 (transição para o longo prazo) e períodos a partir de 

SPOT FORWARD SPOT FORWARD SPOT FORWARD SPOT FORWARD SPOT FORWARD

2019  5,40%    5,40%    5,41%    5,41%    3,14%    3,14%    2,20%    2,20%    2,19%    2,19%   

2020  5,39%    5,38%    5,39%    5,38%    1,91%    1,45%    3,42%    3,87%    3,42%    3,87%   

2021  5,89%    6,58%    5,92%    6,66%    2,19%    2,57%    3,66%    3,98%    3,62%    3,91%   

2022  6,33%    7,37%    6,37%    7,42%    2,51%    3,29%    3,76%    4,00%    3,72%    3,94%   

2023  6,65%    7,74%    6,67%    7,71%    2,75%    3,54%    3,82%    4,03%    3,79%    4,05%   

2024  6,89%    7,93%    6,89%    7,84%    2,92%    3,64%    3,86%    4,05%    3,86%    4,13%   

2025  7,06%    8,02%    7,05%    7,93%    3,04%    3,70%    3,90%    4,08%    3,91%    4,16%   

2026  7,20%    8,05%    7,18%    8,03%    3,13%    3,75%    3,93%    4,13%    3,94%    4,15%   

2027  7,30%    8,06%    7,30%    8,15%    3,21%    3,79%    3,96%    4,20%    3,96%    4,11%   

2028  7,38%    8,03%    7,40%    8,28%    3,28%    3,83%    3,99%    4,29%    3,97%    4,05%   

Até dez/20

2021 - 2023

2024 - 2028

2029 - 2038

2039 - 2048

 8,88%    3,97%    4,72%    3,56%   

 7,03%   

 4,12%   

 7,67%   

 9,42%    4,10%    5,11%    2,82%   

 7,23%   

 8,04%    3,74%    4,15%   

FORWARDS

NOMINAL (NTN-Fs) REAL (NTN-Bs) INFLAÇÃO (NTN-F) INFLAÇÃO (DIs)

 7,26%    3,13%    4,00%    3,97%   

ANO 

CALENDÁRIO

NOMINAL (DIs)

21 - ago - 2019

 5,39%    5,39%    1,91%    3,42%    3,42%   

 8,02%   

SPOT FORWARD SPOT FORWARD SPOT FORWARD SPOT FORWARD SPOT FORWARD

2019  6,38%    6,38%    6,35%    6,35%    1,63%    1,63%    4,64%    4,64%    4,67%    4,67%   

2020  6,91%    7,34%    6,91%    7,37%    2,66%    3,49%    4,14%    3,75%    4,14%    3,72%   

2021  7,50%    8,56%    7,53%    8,66%    3,23%    4,25%    4,17%    4,22%    4,14%    4,13%   

2022  7,96%    9,28%    8,02%    9,39%    3,56%    4,51%    4,30%    4,67%    4,25%    4,56%   

2023  8,30%    9,60%    8,37%    9,72%    3,78%    4,60%    4,43%    4,90%    4,36%    4,78%   

2024  8,54%    9,71%    8,62%    9,83%    3,92%    4,62%    4,52%    4,97%    4,45%    4,86%   

2025  8,72%    9,71%    8,80%    9,81%    4,03%    4,63%    4,58%    4,95%    4,51%    4,85%   

2026  8,83%    9,65%    8,92%    9,73%    4,11%    4,64%    4,62%    4,87%    4,54%    4,80%   

2027  8,92%    9,57%    9,00%    9,62%    4,17%    4,64%    4,64%    4,76%    4,56%    4,72%   

2028  8,97%    9,48%    9,05%    9,49%    4,21%    4,64%    4,64%    4,64%    4,57%    4,63%   

Até dez/20

2021 - 2023

2024 - 2028

2029 - 2038

2039 - 2048

 4,77%   

 8,86%    4,63%    4,04%    4,19%   

 8,60%   

 9,02%   

 8,25%    4,63%    3,45%    3,79%   

 9,62%    9,70%    4,63%    4,84%   

 6,91%    6,91%    2,66%    4,14%    4,14%   

 9,14%    9,25%    4,45%    4,60%    4,49%   

NOMINAL (DIs) NOMINAL (NTN-Fs) REAL (NTN-Bs) INFLAÇÃO (NTN-F) INFLAÇÃO (DIs)

19 - mar - 2019

FORWARDS
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2024 (longo prazo, onde não temos qualquer visibilidade de política monetária, portanto as expectativas 

referem-se ao que é percebido como o equilíbrio de longo prazo da economia).  

Tabela 20: Comparação Curvas de Juro Nominal (Pré-Fixadas), Real e Inflação Implícita 

 

Fonte: Bloomberg; Elaboração: Reliance 

No período, a curva real sofre um forte deslocamento para baixo. A magnitude do deslocamento é 

variável de acordo com o segmento da curva, sendo que a maior variação ocorre no segmento 2021-

2023. São duas as causas dessas variações: política monetária e a aprovação da Reforma da 

Previdência na Câmara dos Deputados, que deve ter reduzido a taxa de juro real neutra da economia e 

os prêmios de risco inflacionários (de extensão de prazo e prêmios de risco inflacionários). 

A partir do final de 2018, houve uma elevação de algumas medidas de inflação (núcleo de serviços e 

média dos núcleos). A reversão dessa elevação a partir de abril-maio, ao mesmo tempo em que  

acumulavam-se surpresas negativas com a  atividade econômica levaram o mercado a precificar um 

mini-ciclo de queda da SELIC, que efetivamente começou na reunião do COPOM de 30/07. A queda de 

75 bps da taxa real (coluna NTN-B) no período “até dez/20” e mesmo no ano 2021 (queda de 168 bps) 

refletem a expectativa de política monetária mais frouxa, relativamente ao que estava precificado em 

19/03/2019. A curva atual (Tabela 18) é consistente com a SELIC caindo para 5,25% nas próximas duas 

reuniões (18/09 e 30/10), ficando estável até o terceiro trimestre de 2020 e sendo elevada em 125 bps 

no último trimestre de 2020 (terminando o ano de 20202 de volta em 6,5%). As expectativas de inflação 

também caíram, de modo que o juro real no horizonte de política monetária (2 anos) caiu de 2,80% em 

19/03/2019 para 2,06% na data atual.  

As taxa reais forward de longo prazo caíram 89 bps para o período 2024-2028, 66 bps para 2029-2038 e 

54 bps para 2039-2048. Essas quedas refletem os efeitos da aprovação da Reforma da Previdência: 

Nom. (NTF) Real Inflação Termos cruz. Real Inflação Termos cruz.

2019 (94) 151 (244) (1)  (161%)   260%    1%   

2020 (199) (204) 12 (7)  102%    (6%)   4%   

2021 (200) (168) (24) (8)  84%    12%    4%   

2022 (197) (122) (67) (8)  62%    34%    4%   

2023 (201) (105) (87) (8)  52%    43%    4%   

2024 (199) (98) (92) (8)  49%    46%    4%   

2025 (188) (93) (87) (8)  50%    46%    4%   

2026 (170) (89) (74) (7)  52%    44%    4%   

2027 (147) (85) (56) (6)  58%    38%    4%   

2028 (122) (81) (36) (5)  66%    29%    4%   

NTN -F NTN -B Inflação

Até dez/20 (153) (75) (73) (5)  49%    48%    3%   

2021 - 2023 (199) (132) (59) (8)  66%    30%    4%   

2024 - 2028 (165) (89) (69) (7)  54%    42%    4%   

2029 - 2038 (66)

2039 - 2048 (54)

DELTAS (forwards) 21.ago.19 - 19.mar.19

DELTAS (forward) IMPACTO NA CURVA NOMINAL

FORWARDS

ANO 

CALENDÁRIO



 

página 50:: 79 

 

redução do juro real neutro e redução dos prêmios de risco. A maior magnitude da queda no período 

2024-2028 relativamente aos seguintes é consistente com uma redução mais forte dos prêmios de risco 

nos períodos mais próximos. Isso faz sentido tendo-se em conta que ainda há desafios fiscais 

importantes e não totalmente mapeados (situação fiscal dos estados e munícipios), bem como o fato que 

nossa economia política gera um grau de incerteza não desprezível sobre a permanência da atual 

postura fiscal (EC95- Teto de Gastos). 

A taxa real esperada para os próximos 2 anos (2,06%) deve refletir um estímulo monetário de 

aproximadamente 100-125 bps. Isso porque (com a Reforma da Previdência virtualmente aprovada) 

acredito que atualmente a melhor estimativa de mercado para a taxa de juro real neutra seja a taxa real 

forward do ano 2022 (Tabela 18). Nesse ano o estímulo monetário atual já deve ter sido retirado (ou 

seja, a  expectativa é que a SELIC esteja de volta no nível neutro) e os prêmios de risco na curva devem 

ser bastante pequenos pela proximidade temporal bem como pelas condições presentes do mercado 

(condições calmas nos mercados de renda fixa). Enfatizei que esta é uma estimativa “de mercado” para 

diferenciá-la de estimativas econométricas. Por coincidência, nossa estimativa atual para a taxa de juro 

real neutra de longo prazo é consistente com o topo esse intervalo, embora a taxa de juros real neutra de 

curto prazo seja ligeiramente mais baixa (2,9%).  

Assumindo a hipótese justificada acima para a taxa de juros real neutra atual, a Tabela 18 mostra que a 

extensão de prazo agrega prêmios marginais sobre a taxa real neutra da seguinte maneira: 45-75 bps 

marginais por ano no segmento 2024-2028, 70-100 bps marginais/ano no segmento 2029-2038 e 80-110 

bps marginais/ano no segmento 2039-2048. Ou seja, do ponto de vista de prêmio agregado por extensão 

de prazo, faz sentido alongar o máximo possível as carteiras de NTN-Bs.  

Do ponto de vista de risco (marcação a mercado) e também de potencial de ganho de capital num 

horizonte mais curto a análise deve ser diferente. Já mencionei em outras edições dessa carta que uso 

um modelo estatístico que explica as oscilações dos yields das NTN-Bs em função de duas variáveis. A 

primeira é a mudança das expectativas de política monetária, e é representada pela variação da taxa 

spot real de 2 anos. A segunda é a mudança da percepção de risco, e é representada pela variação do 

risco Brasil de 10 anos. Essas variáveis tem influência distinta para cada segmento da curva de juros 

real, e consequentemente, diferentes pesos para cada NTN-B, de acordo com seus respectivos fluxos de 

caixa.  

Na Tabela 21 e Tabela 22 mostro os retornos esperados (horizonte de 6 meses)  de várias NTN-Bs. São 

contemplados dois cenários para os movimentos das variáveis explicativas.  
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Tabela 21: Cenário Positivo 

 

Fonte: Bloomberg; Elaboração: Reliance 

Tabela 22: Cenário Negativo 

 

Fonte: Bloomberg; Elaboração: Reliance 

No cenário positivo a taxa real spot de 2 anos cai de 2,06% para 1,70%. Esse movimento é consistente 

com 2 quedas de 50 bps para a SELIC nas próximas duas reuniões e um processo de normalização da 

política monetária começando no último trimestre de 2020, mas num ritmo de 25 bps,  mais lento que o 

precificado atualmente. Nesse cenário o risco Brasil (CDS 10 anos) vai de 213 bps para 160 bps. Esse 

nível é consistente com o patamar mais baixo que o México (país que é Investment Grade) negociou em 

2016, ano de recuperação dos mercados internacionais depois do stress do 2º semestre de 2015.  

No cenário negativo a taxa real spot de 2 anos sobe de 2,06% para 2,38%. Esse movimento é 

consistente com só mais uma queda 50 bps da SELIC na próxima reunião e com um aumento de 50 bps 

na precificação da taxa SELIC daqui a 2 anos, relativamente ao precificado atualmente. Pode parecer 

modesto o movimento contemplado, mas no contexto de inflação abaixo da meta, grande ociosidade na 

economia e expectativas bem ancoradas, faz sentido. Nesse cenário o risco Brasil (CDS 10 anos) vai de 

213bps para 350 bps. Esse nível é consistente com o observado no ano passado durante o stress de 

mercados emergentes causado pela Argentina e Turquia. 

Do ponto de vista de retorno-risco de curto prazo, as NTN_Bs mais curtas parecem mais atrativas. Isso 

se deve ao fato de que os cenários foram construídos contemplando movimentos muito mais fortes no 

cenário negativo para o risco Brasil do que na variável de política monetária. Isso se deve à percepção 

de que a variabilidade na política monetária será muito menor nesse período curto (6 meses), e a 

variável que afeta mais fortemente as NTN-Bs longas ter sido impactada de maneira mais forte no 

NTN-B ago/22 mai/23 ago/24 ago/26 ago/30 mai/35 ago/40 mai/45 ago/50

Atual 2,37% 2,59% 2,83% 3,00% 3,20% 3,45% 3,51% 3,65% 3,64%

Simulação 1,83% 2,02% 2,26% 2,50% 2,75% 2,93% 3,05% 3,13% 3,20%

Variação -54 bps -57 bps -57 bps -50 bps -45 bps -52 bps -45 bps -52 bps -45 bps

NTN-B ago/22 mai/23 ago/24 ago/26 ago/30 mai/35 ago/40 mai/45 ago/50

Retorno 4,21% 4,71% 5,45% 6,07% 7,04% 9,20% 9,72% 11,63% 11,45%

Retorno Anualizado 8,39% 9,40% 10,92% 12,20% 14,22% 18,77% 19,86% 23,98% 23,59%

Taxas NTN-B

Retornos

NTN-B ago/22 mai/23 ago/24 ago/26 ago/30 mai/35 ago/40 mai/45 ago/50

Atual 2,37% 2,59% 2,83% 3,00% 3,20% 3,45% 3,51% 3,65% 3,64%

Simulação 2,63% 2,99% 3,42% 3,81% 4,17% 4,35% 4,45% 4,49% 4,53%

Variação 26 bps 41 bps 59 bps 81 bps 97 bps 90 bps 94 bps 84 bps 88 bps

NTN-B ago/22 mai/23 ago/24 ago/26 ago/30 mai/35 ago/40 mai/45 ago/50

Retorno 2,38% 1,89% 0,90% -0,98% -4,06% -5,39% -7,75% -7,72% -9,57%

Retorno Anualizado 4,70% 3,73% 1,76% -1,91% -7,77% -10,26% -14,58% -14,52% -17,84%

Taxas NTN-B

Retornos
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cenário negativo. Embora esses cenários me pareçam razoáveis, a conclusão é muito dependente da 

construção dos cenários. Melhor guardar dessa análise que a possibilidade de ganho de capital no 

horizonte de 6 meses deve estar mais ligada à queda do risco país do que a mudança na expectativa de 

política monetária, que deve variar menos.   

 

 

: :  JUROS NOMINAIS (PRÉ-FIXADOS) 

 

As taxas de juros nominais (pré-fixadas) são a soma de dois componentes: a taxa de juro real e a 

inflação implícita. A Inflação implícita, por sua vez, é a soma da meta de inflação e de um prêmio de risco 

inflacionário. Esse prêmio de risco compensa o investidor para o risco da inflação superar a meta, o que 

pode ser causado por vários fatores: choques de oferta inflacionários, erros do BC na condução de 

política monetária, influência política na condução de política monetária ou uma política fiscal 

inflacionária.  

A última coluna da Tabela 18 mostra a inflação implícita ano a ano (forward). A última meta de inflação 

conhecida é a de 2022, fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) em junho/2019. Embora exista 

uma possibilidade razoável que na reunião de junho/2020 o CMN fixe a meta de 2023 em um nível mais 

baixo, continuando a convergência lenta da inflação brasileira para o patamar internacional, essa será 

uma informação que só teremos em 06/2020. Nesse sentido, o que a última coluna da tabela 2 nos 

mostra é um prêmio inflacionário da ordem de 60 bps na média, de 2023 até 2028. Embora a tabela 

mostre no resumo inflações implícitas para prazos mais longos que 2028, esses números são resultado 

da diferença entre a curva de juro real e a curva nominal extrapolada, ou seja, não correspondem a 

ativos que existem, portanto devem ser desconsiderados.  

Ainda que estejamos numa conjuntura de curto prazo de expectativas inflacionárias abaixo da meta e 

grande ociosidade da economia, não me parece que o prêmio inflacionário em horizontes mais longos  

compense todos os riscos mencionados no início dessa seção.  Conforme a discussão da seção de juro 

real,  acredito que os prêmios mais atrativos estão nas NTN-Bs, e não nos instrumentos pré-fixados. Dito 

de outra maneira, acho que as NTN-Bs apresentam um melhor retorno ajustado ao risco do que pré-

fixados do mesmo prazo. 

Os eventos que podem afetar essa avaliação do prêmio de risco inflacionário são a aprovação da 

independência do BC e o risco de uma recessão global, embora nesse último caso fique difícil avaliar o 

efeito líquido, já que também haverá um aumento da aversão a risco, que pode impactar por algum 

tempo os prêmios de risco nos mercados, contrabalançando pelo menos parcialmente o efeito 

desinflacionário da recessão global. 
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9. FUNDOS - BRASIL 

: :  MANOEL FERREIRA 

: :  AMBIENTE 

Figura 17: Performance dos Índices no Primeiro Semestre de 2019

 

Fonte: Reliance, Bloomberg e ANBIMA; Elaboração: Reliance 

Iniciamos o primeiro semestre, e o novo governo, com expectativas muito otimistas para o PIB de 2019. 

A potencial recuperação cíclica, e a promessa de reformas, alimentaram os sonhos de alguns 

economistas, e números como 2,5 a 3% de crescimento para este ano foram vistos a partir do final do 

semestre anterior. 

A recuperação cíclica falhou. A reforma da previdência demorou um pouco mais, e mostrou mais 

complexidade de articulação entre o executivo e o legislativo. Isso, junto com a percepção de atritos e 

falhas na comunicação dentro do executivo, ajudou a piorar a sensação de segurança do investidor e do 

consumidor sobre o Brasil, impactando a recuperação econômica.  

Enquanto isso, os principais mercados globais continuaram a dar pistas de maior preocupação com 

recessão. O banco central americano, desde a última reunião no ano passado, passou a alertar para o 

risco de recessão. Outros bancos centrais de países desenvolvidos fizeram o mesmo, e o semestre 

trouxe dados econômicos desse grupo sem grandes melhorias no crescimento baixo, já projetado. 

Curvas de juros invertidas, alguns países com taxas de juros reais ou nominais negativas, baixa 
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expectativa de crescimento nos setores industriais, acirramento de tensões comerciais, com tarifas e 

restrições, tudo isso mostrou que ainda não conseguimos nos recolocar nos trilhos... 

Nos mercados, vivemos sinais contraditórios. Enquanto o mercado de renda fixa global sinalizava mais 

quedas de juros à frente, os “spreads” de crédito foram diminuindo, e os mercados de renda variável 

atingiram precificações cada vez mais altas, refletindo conforto com a continuidade da bonança da 

liquidez abundante, com menores taxas de desconto, ou, simplesmente, falta de opções para investir... 

O primeiro trimestre trouxe, então, valorização nos preços de ativos de risco por todo o globo. Com o 

aumento das tensões comerciais, e das preocupações dos bancos centrais, tivemos uma pequena 

acomodação de preços no segundo trimestre, mas terminamos o período com um tom positivo, com 

preços próximos das máximas em vários mercados.  

Também no Brasil vimos valorização dos principais ativos de risco, como ações e crédito privado, e 

queda de juros reais e nominais, trazendo reprecificação positiva de fluxos de caixa nos mais diversos 

ativos. 

Enfim, valeu a pena tomar risco, nesse semestre! 

: :  FUNDOS MACRO 

: :  USO DO RISCO 

Tivemos dois períodos bem distintos, em termos de alocação de risco, no semestre. Nos primeiros 

meses, dado o otimismo com o novo governo, com a promessa de reformas, a recuperação cíclica à 

vista, e a valorização das ações globais, vimos aumentar as posições em ações dos fundos 

multimercados.  

No segundo trimestre, com a falta de atividade doméstica, e as curvas de juros globais sinalizando as 

preocupações com recessão, os gestores diminuíram parcialmente a alocação em ações, entrando em 

posições em taxas de juros curtas, mirando uma redução mais rápida da SELIC. 
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Figura 18: Exposição Média de Fundos Multimercados Macro Agressivos no Primeiro Semestre de 2019 

 

Fonte e Elaboração: Reliance 

: :  GANHOS E PERDAS 

Os fundos ganharam com posições compradas em ações ao longo do semestre, e apostas em queda de 

juros, nominais e reais, principalmente no segundo trimestre, após a atuação do Banco Central. 

Aproximadamente 2/3 dos fundos ganharam mais com a queda das taxas de juros do que com a 

valorização das ações no período. 
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Tabela 23: Performance dos Fundos Macro Arrojados no 1º Semestre de 2019 

 

Fonte e Elaboração: Reliance 

: :  FUNDOS DE AÇÕES 

: :  USO DO RISCO 

Os fundos de ações aumentaram o uso de risco no primeiro semestre de 2019 em relação ao semestre 

anterior. A média de uso de caixa saiu de 13% no final de 2018, terminando o semestre em cerca de 8%. 

Isto se deu por conta da melhora da expectativa para a economia doméstica, graças ao andamento do 

processo de reforma da previdência, aumentando expectativas sobre a agenda de reformas e 

concessões. O aumento do risco deu-se principalmente nos setores de bancos e utilidade pública, e 

houve leve diminuição no setor de serviços financeiros. A frustração com o crescimento econômico, ao 

longo do semestre, tirou um pouco do ímpeto de aumento de exposição ao mercado. 

: :  GANHOS E PERDAS 

Excelente semestre, onde parte significativa dos fundos teve melhor rentabilidade que o Ibovespa. A 

maior parte dos ganhos nesse período veio de setores relacionados à economia doméstica, 

principalmente em serviços públicos, como energia elétrica e saneamento. Outros ganhos relevantes 

vieram de empresas de serviços financeiros e de transportes. 

Fundo Rentabilidade x Bench Volatilidade Sharpe

VERDE AM HORIZONTE FIC FIM 8,70% 283% 2,90% 1,9

VERDE FIC FIM 8,10% 264% 3,30% 1,5

LEGACY CAPITAL FIC FIM 9,30% 302% 4,50% 1,4

CANVAS ENDURO II FIC FIM 9,30% 304% 5,10% 1,2

GAP MULTIPORTFOLIO FIM 8,60% 281% 4,80% 1,2

BAHIA AM MARAU FIC FIM 6,00% 196% 3,00% 1,0

BTG PACTUAL DISCOVERY FIM 6,50% 213% 3,60% 1,0

IBIUNA HEDGE STH FIC FIM 8,00% 262% 5,40% 0,9

VINTAGE MACRO FIC FIM 6,20% 203% 4,00% 0,8

SPX NIMITZ FIC FIM 5,10% 167% 2,70% 0,8

FLAG FIC FIM 7,30% 238% 5,50% 0,8

NOVUS CAPITAL MACRO FIC FIM 7,20% 235% 5,40% 0,8

H3 COMPOSITE FIC FIM 5,00% 163% 2,60% 0,8

KAPITALO KAPPA FIN FIC FIM 6,10% 198% 4,20% 0,7

TRUXT R MACRO FIC FIM 4,90% 160% 2,80% 0,6

HPR FIC FIM 5,40% 175% 4,10% 0,6

GARDE D'ARTAGNAN FIC FIM 5,20% 168% 4,20% 0,5

QUEST MULTI FIC FIM 4,20% 137% 3,50% 0,3

GAVEA MACRO FIC FIM 4,00% 131% 3,20% 0,3

ADAM MACRO II FIC FIM 3,40% 110% 2,70% 0,1

NEO MULTI ESTRATEGIA 30 FIC FIM 1,90% 61% 3,30%

MAUA MACRO FIC FIM 1,50% 49% 5,90%
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Figura 19: Alocação e Retorno Setorial dos Fundos de Ações no 1º Semestre de 2019 

 

Fonte e Elaboração: Reliance 
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Tabela 24: Performance dos Fundos de Ações no 1º Semestre de 2019 

 

Fonte e Elaboração: Reliance 

: :  FUNDOS LONG AND SHORT 

: :  USO DO RISCO 

O uso de risco direcional diminuiu ao longo do semestre. No mês de junho, os fundos aumentaram o 

risco direcional, com a maior clareza de que a reforma da previdência teria maiores chances de ser 

aprovada, e com impacto relevante na solução do problema fiscal brasileiro. Ao longo do ano, a 

preocupação com a economia global fez com que a maior parte de redução do risco ocorresse nas 

empresas ligadas à exportação. A maior aposta setorial esteve no setor de utilidades públicas, seguida 

por varejo, metais e mineração, energia e transporte. As maiores posições apostando em queda, 

estiveram nos setores de alimentos e bebidas, transporte e seguros. 

Fundo Rentabilidade x Bench Volatilidade Sharpe

BRASIL CAPITAL FIC FIA 22,80% 7,9% 12,90% 1,5

DYNAMO COUGAR FIA 24,70% 9,8% 14,60% 1,5

HIX CAPITAL FIA 19,60% 4,7% 13,30% 1,2

CONSTELLATION FIC FIA 20,30% 5,4% 14,90% 1,2

EQUITAS SELECTION FIC FIA 22,70% 7,8% 20,20% 1

BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA 18,00% 3,1% 16,20% 0,9

INDIE FIC FIA 19,20% 4,3% 17,70% 0,9

TRUXT I VALOR FIC FIA 15,60% 0,8% 14,40% 0,9

SOLANA ABSOLUTTO FIC FIM 14,00% (0,9%) 13,20% 0,8

JGP EXPLORER FIC FIA 13,50% (1,4%) 12,70% 0,8

SPX PATRIOT FIC FIA 15,70% 0,8% 16,40% 0,8

SHARP IBOVESPA ATIVO FIA 16,00% 1,1% 17,10% 0,8

KAPITALO TARKUS FIC FIA 16,00% 1,1% 18,10% 0,7

IBIUNA EQUITIES FIC FIA 13,80% (1,1%) 15,90% 0,7

XP LONG BIASED 30 FIC FIM 12,40% (2,5%) 14,10% 0,7

BAHIA AM LONG BIASED FIC FIM 12,10% (2,7%) 14,10% 0,6

HG DIVIDENDOS FIC FIA 12,40% (2,5%) 15,00% 0,6

OCCAM FIC FIA 13,20% (1,7%) 17,70% 0,6

TRUXT I LONG BIAS FIC FIM 7,60% (7,3%) 9,10% 0,5

APEX AÇÕES FIC FIA 11,30% (3,6%) 16,90% 0,5

APEX INFINITY LONG BIASED FIC FIA 9,20% (5,7%) 13,90% 0,4

QUEST ACOES FIC FIA 10,00% (4,9%) 18,50% 0,4
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Figura 20: Evolução da Exposição Líquida por Macro Setor 

 

Fonte e Elaboração: Reliance 

Figura 21: Evolução da Exposição Bruta por Macro Setor 

 

Fonte e Elaboração: Reliance 

: :  GANHOS E PERDAS 

O principal destaque de performance na categoria foi a exposição direcional. Além dessa, setorialmente 

os fundos tiveram maiores ganhos em apostas na valorização das empresas dos setores de utilidade 

pública, energia e varejo. Boa parte do risco também esteve no setor de bancos, porém vimos apostas 

nos dois sentidos. Gestores que apostaram na desvalorização dos bancos acabaram ficando com 

performances abaixo do restante. 
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Tabela 25: Performance dos Fundos Long and Short no 1º Semestre de 2019 

 

Fonte e Elaboração: Reliance 

Fundo Rentabilidade x Bench Volatilidade Sharpe

BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FIA 8,80% 288% 5,20% 1,1

NAVI LONG SHORT FIM 5,00% 161% 2,40% 0,8

OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM 4,60% 149% 3,00% 0,5

APEX EQUITY HEDGE FIM 4,30% 140% 4,10% 0,3

IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FIM 4,10% 134% 6,40% 0,2

SHARP LONG SHORT FIM 3,20% 105% 1,30% 0,1

XP LONG SHORT FIC FIM 3,50% 114% 4,20% 0,1

CLARITAS LONG SHORT FIC FIM 3,10% 101% 2,80% 0,0

TRUXT R LONG SHORT FIC FIM 2,90% 93% 2,50%

SOLANA LONG SHORT FIC FIM 2,50% 81% 2,40%

RPS EQUITY HEDGE D30 FIC FIM 2,50% 80% 3,50%

QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM 1,90% 63% 2,60%

POLO NORTE I FIC FIM 1,80% 60% 5,30%
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10. FUNDOS IMOBILIÁRIOS 

: :  JEFFERSON HONÓRIO 

Nesta seção apresentamos os principais destaques para os mercados de escritórios corporativos, 

galpões logísticos e residencial, segmentos em que temos maior exposição na parcela das carteiras 

alocadas no setor imobiliário. 

: :  ESCRITÓRIOS 

Quando analisamos os dados do mercado de escritórios, principalmente na cidade de São Paulo, 

estamos convictos que a recuperação já não é uma expectativa, é uma realidade. Mesmo com uma 

economia ainda sem um crescimento robusto e revisões para baixo por parte dos economistas em 

relação às expectativas no início do ano, as taxas de absorção têm apresentado um crescimento 

saudável e os níveis de vacância tem continuado seu processo de redução de forma consistente. Um 

ponto importante é que quando olhamos mais especificamente para regiões mais nobres da cidade, já 

observamos níveis de vacância em patamares saudáveis (inferiores a 10%), e os preços, apesar de 

terem muito espaço para repasses acima da inflação nos próximos anos, já apresentam ganhos reais de 

aluguel quando comparados aos níveis praticados nos anos anteriores. 

Colocado em números para dar uma referência deste efeito, na cidade de São Paulo como um todo, 

para o segmento Classe A e A+, segundo dados da Colliers, os níveis de vacância estão no patamar de 

17%, vindo de níveis acima de 20% alguns trimestres atrás. Porém, como podemos observar na Tabela 

26, quando olhamos para as principais regiões (Faria Lima, JK, Vila Olímpia, Paulista e Itaim), este 

movimento já está muito mais consolidado, apresentando taxas de vacância médias em torno de 7%, um 

mercado muito mais saudável e tendendo para um cenário mais favorável aos proprietários com 

escassez de espaços nos próximos anos. 
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Tabela 26: Estoque Existente (mil m²) e Taxas de Vacância (%) por Região 

 

Fonte: Colliers; Elaboração: Reliance 

Este movimento de antecipação é provocado por conta do efeito de flight to quality observado no 

mercado de São Paulo entre os anos de 2015 a 2018 em que empresas se aproveitando de um mercado 

pressionado migraram de seus espaços de menor qualidade para empreendimentos de alto padrão e 

bem localizados sem acréscimos excessivos nos valores de aluguel. 

Acreditamos também que, em um segundo momento, as regiões periféricas também apresentarão sinais 

semelhantes de recuperação por dois vetores diferentes. Primeiramente, existe um desenvolvimento 

natural da cidade, fisicamente de expansão, onde a melhora tanto da questão da mobilidade quanto do 

desenvolvimento das opções de serviços atrairá cada vez mais as empresas como alternativas às 

regiões mais tradicionais e com preços mais acessíveis. O segundo vetor de atratividade para outras 

regiões é a questão de escassez de bons espaços nas principais regiões, o que já começou a ser 

observado e que deve ter seu efeito alavancado nos próximos anos, dado a limitação de novos 

desenvolvimentos. Algumas empresas que, em se aproveitando de preços deprimidos nos últimos anos, 

migraram seus espaços para regiões nobres da cidade, verão aumentos de preços proibitivos para a 

manutenção de seus endereços, e terão que buscar opções mais em conta em outras regiões. O 

desenvolvimento de regiões periféricas e a modernização de seus estoques de escritórios possibilitarão 

que a mudança aconteça sem que a empresa, necessariamente, perca em qualidade do ativo. Este 

movimento de migração pode gerar boas oportunidades de investimento e estamos atentos a isso. 

Outro fenômeno importante no mercado de escritórios é o crescimento expressivo da demanda por parte 

de empresas de coworking que tem movimentado de forma rápida e tem se tornado um ocupante 

relevante em um espaço curto de tempo. A principal vantagem desse tipo de locação para os 

proprietários é a ampliação do espectro de empresas potenciais, viabilizando empresas que antes não 

Estoque 

Existente
Vacância

Estoque 

Existente
Vacância

Estoque 

Existente
Vacância

Chucri Zaidan 652 19% 93 29% 745 20%

Faria Lima 387 9% 205 4% 592 7%

Marginal Pinheiros 349 27% 21 29% 370 27%

JK 310 2% 120 6% 430 3%

Berrini 264 13% 417 29% 681 23%

Pinheiros 222 17% 123 12% 345 15%

Vila Olímpia 163 7% 291 15% 454 12%

Chácara Santo Antônio 158 46% 245 38% 403 41%

Paulista 157 15% 445 12% 602 13%

Barra Funda 152 9% 109 25% 261 16%

Santo Amaro 99 43% 29 50% 128 45%

Itaim Bibi 68 1% 87 10% 155 6%

Total 2.981 17% 2.185 19% 5.166 18%

Classe A / A+ Classe A / A+ Total
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tinham acesso a ativos de alto padrão, a possibilidade de se instalarem nos melhores empreendimentos 

da cidade, compartilhando o espaço e a convivência, com uma série de serviços facilitadores vinculados. 

: :  LOGÍSTICO/INDUSTRIAL 

Com relação ao mercado de galpões logísticos, o posicionamento em relação ao ciclo imobiliário não é 

muito diferente do segmento de escritórios, e a tendência de recuperação também vem sendo 

observada, principalmente puxada pelos segmentos de varejo e e-commerce, importantes demandantes 

de espaços, em especial nos eixos próximos à cidade de São Paulo, como podemos observar na Tabela 

27, com destaque para as cidades de Cajamar e Guarulhos, com vacâncias abaixo de 15% e absorções 

relevantes nos últimos trimestres. No segmento logístico, diferentemente do segmento de escritórios, a 

atividade construtiva está mais aquecida, no primeiro semestre, somente a cidade de São Paulo, 

concentrou 234 mil m² de novo estoque, porém a absorção líquida supera o volume de entregas e tem 

contribuído para uma redução gradual das taxas de vacância que levou a região a apresentar o menor 

nível de disponibilidade dos últimos quatro anos. 

Tabela 27: Estoque (mil m²), Taxas de vacância (%), Absorções Líquidas (mil m²) e Alugueis Médios (R$ / 
m² / mês) 

 

Fonte: Colliers; Elaboração: Reliance 

Um fator importante deste mercado é que o estoque de ativos é de uma qualidade ainda muito aquém 

das novas necessidades do setor, e o processo de modernização dos ativos ainda tem muito espaço 

para evoluir. Nesse sentido, ainda que o mercado como um todo mantenha um nível de vacância 

elevado, já existe escassez de espaços de boa qualidade e bem localizados, principalmente se a 

demanda for por grandes espaços. Isso tem motivado grandes empresas a procurarem por ativos 

construídos sob medida, os chamados Built to Suit (ou BTS). 

Estoque Vacância
Absorção 

Líquida

Aluguel 

Médio

Campinas 1.318 19% 3,8 17,67

Jundiaí 1.507 19% 24,9 19,48

Cajamar 1.318 10% 123,8 21,28

Guarulhos 1.232 15% 100,2 22,00

Barueri 814 23% 2,4 21,87

Embu 740 16% 11,0 20,87

Capital - SP 107 0% - 26,33

Atibaia 348 23% -0,6 19,75

Vale do Paraíba 252 44% - 14,75

Sorocaba 301 41% 25,2 16,97

Grande ABC 393 24% 11,7 23,44

Ribeirão Preto 139 6% 11,1 16,25

Piracicaba 143 48% - 16,14

São Paulo 8.612 19% 201,4 19,75
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Além dos ativos sob medida, em vista da baixa qualidade do estoque, várias empresas de 

desenvolvimento, como GLP, Brookfield, Hines, entre outras, estão focando seus investimentos em 

ativos chamados especulativos, aqueles empreendimentos em que o desenvolvimento não está 

vinculado a um pré-contrato de locação, ou seja, o investidor está construindo o ativo mesmo com o risco 

de não conseguir alugar os espaços quando da entrega do empreendimento. Essa visão vem em linha 

com o maior otimismo do setor com relação à demanda por espaços logísticos de qualidade, 

principalmente no eixo mais próximo das grandes cidades, para capturar o chamado last mile e o 

desenvolvimento do varejo e comércio eletrônico. 

: :  RESIDENCIAL 

O mercado residencial também vem apresentando bons fundamentos nos últimos trimestres. Com 

relação às vendas, segundo dados do Secovi-SP, o número de unidades novas vendidas apresentou um 

aumento de 52% quando comparado ao primeiro semestre de 2018. Em relação ao valor transacionado, 

o aumento neste semestre foi de 59%. Os lançamentos também foram bastante fortes no semestre, com 

destaque para o mês de junho, com mais de 3 vezes o volume lançado no mesmo mês de 2018. 

Alguns fatores têm contribuído para que essa melhora nos indicadores do mercado residencial venha 

tendo consistência. Um deles é a queda estrutural dos níveis de taxas de juros, o que tem motivado os 

bancos a baixarem também os juros praticados no crédito imobiliário aos compradores, aumentando a 

demanda potencial. Outro fator importante é a reversão da tendência de aumento do desemprego e o 

aumento da confiança do consumidor, fatores que tinham postergado a decisão de compra do imóvel 

próprio por parcela da população que, em melhorando a visibilidade com relação a sua situação futura, 

volta a compor uma demanda que havia sido reprimida. 

Um fato marcante recente para o mercado foi a autorizarão do Conselho Monetário Nacional (CMN) para 

a correção dos contratos de crédito imobiliário enquadrados no Sistema Financeiro Habitacional (SFH) 

por índices de preços, anteriormente só era permitido a correção pela TR. O anúncio por parte da Caixa 

de linhas de crédito imobiliário atreladas ao IPCA, com plano de originar R$ 10 bilhões nos próximos 12 

meses é um marco importante nessa direção. Isso alinha o fator de correção dos empréstimos a um 

indicador mais aceito pelo mercado e facilita muito o processo de securitização dos créditos e o 

desenvolvimento do mercado de produtos estruturados lastreados em créditos imobiliários, ampliando as 

formas de captação do setor. Isso pode ser muito importante para o crescimento sustentável do 

segmento no médio/longo prazo. 

: :  FUNDOS IMOBILIÁRIOS 

O desempenho dos fundos imobiliários no primeiro semestre não foi o suficiente para acompanhar a 

renda fixa real, principalmente a partir de abril. Como referência o índice IMA-B5+, que representa o 

universo de títulos públicos do tesouro nacional atrelados à inflação, com vencimentos mais longos 

(acima de 5 anos), rendeu em 2019, 23,9%, enquanto o IFIX, índice de Fundos Imobiliários, rendeu 
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11,5%, como podemos ver na Figura 22. Acreditamos que à medida que a melhora já observada no 

mercado como um todo, e, sobretudonas principais regiões, refletir operacionalmente no resultado dos 

FIIs, ou seja, vacâncias mais baixas e ganhos reais de aluguel gerarem, de fato, rendimentos mais altos 

para o cotista, o efeito sobre os preços acontecerá, fechando o diferencial de retorno acumulado em 

relação à renda fixa, o mercado não está precificando isso antecipadamente. Essa melhora operacional 

deve acontecer à medida que os alugueis forem sendo renovados/revisados, de acordo com o perfil dos 

contratos. Além disso, quando comparamos a performance dos FIIs com as empresas de Properties da 

bolsa
11

, os papéis dessas companhias responderam de forma muito mais direta ao processo de 

fechamento de taxas de juros, acreditamos que esse fenômeno deva refletir nos FIIs também ao longo 

do tempo de forma defasada, principalmente por conta da menor liquidez nos FIIs. 

Figura 22: Performance do IFIX em Comparação com Alguns Indicadores de Mercado 

 

Fonte: Bloomberg, Elaboração: Reliance 

Outro ponto importante desse mercado na direção de consolidação do mercado de Fundos Imobiliários 

foi à busca por essa classe de ativo por parte dos investidores. No primeiro semestre o volume de 

emissões foi de R$ 11.6 bilhões, um aumento de 26.5% em relação ao mesmo período de 2018 e 80% 

do volume total de 2018, segundo dados da Anbima. Entre os destaques setoriais das ofertas nos 

últimos 18 meses estão os fundos de shoppings e do segmento de logística. O número de investidores 

também tem crescido em ritmo acelerado, atingindo 390 mil em julho um aumento de 135% em relação a 

julho de 2018. 

                                                      

11
 A série foi construída com um índice ponderado pelo valor de mercado das seguintes empresas: Iguatemi (IGTA3), Multiplan 

(MULT3), BR Malls (BRML3), Alliance Sonae (ALSO3), BR Properties (BRPR3), São Carlos (SCAR3) e Cyrela Comercial 

Porperties (CCPR3). 
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11. HEDGE FUNDS 

: :  THIAGO MUNIZ 

: :  RETORNOS E FLUXO 

Os Hedge Funds tiveram um dos melhores primeiros semestres de um ano desde 2009. Apesar disso, o 

fluxo de capital para estes fundos ainda mostrou reflexos do mau desempenho do ano de 2018, 

especialmente do quarto trimestre daquele ano. Ainda assim os retornos foram bons o suficiente para 

compensar a saída líquida e marcar um recorde no volume alocado a Hedge Funds em 3,245 trilhões de 

dólares. 

Todas as grandes classes de Hedge Funds cresceram em tamanho, com destaque para Ações devido à 

performance mais forte. Nos últimos 12 meses o volume sofreu pouca oscilação. 

Tabela 28: Capital investido em Hedge Funds (bilhões de USD) 

 

Fonte: Hedge Fund Research; Elaboração: Reliance 

A distribuição por estratégias se manteve estável no tempo com 29% alocado a estratégias de Ações, 

27% em estratégias de Valor Relativo, 26% em Evento e 18% em Fundos Macro. 

O fluxo de capital para a indústria ainda sente efeitos dos resultados ruins de 2018, e depois de 4 

trimestres consecutivos de fluxo positivo apresentou o quarto trimestre seguido de fluxo negativo. O 

segundo trimestre de 2019, no entanto, já mostra sinais de recuperação com estratégias de Valor 

Relativo e Evento apresentando fluxo positivo tanto no ano quanto no segundo trimestre. 

Estratégias bn USD % Δ 6m Δ 12 m

Evento - Event Driven 855 26% +36 +10

Macro - Macro/CTA 593 18% +12 -1

Ações - Equity Hedge 931 29% +60 -17

Valor Relativo - Fixed Income RV Arb 866 27% +31 +17

Total 3.245 +138 +10
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Figura 23: Fluxo Líquido de Capital para as Diferentes Classes de Hedge Funds 

 

Fonte: Hedge Fund Research; Elaboração: Reliance 

Resgates solicitados por investidores ao longo do quarto trimestre de 2018 e fundos que foram fechados 

devido aos maus resultados impactaram o ano de 2019. Fundos de Evento e Valor Relativo tiveram 

entradas líquidas de 3,5 e 2,9 bilhões de dólares respectivamente, enquanto Ações e Macro tiveram 16,2 

e 12,9 bilhões de dólares de saídas, totalizando um saldo negativo de 22,5bn nos seis primeiros meses 

deste ano. Vale lembrar que dividimos os Hedge Funds em quatro classes principais, melhor descritas 

ao final do capítulo: Evento, Macro, Ações e Valor Relativo. 

Por outro lado, já é possível observar que investidores estão gradualmente voltando a alocar para Hedge 

Funds em gestoras mais bem estabelecidas e de maior porte, enquanto casas menores tiveram fluxo 

negativo mais expressivo. O fluxo de capital para gestoras acima de 5 bilhões de dólares de ativos teve 

fluxo positivo em 400 milhões de dólares. 

Na Tabela 29 é possível observar os retornos ano a ano das classes de Hedge Funds. A maioria dos 

indicadores mostra que a performance dos fundos entre janeiro e julho deste ano já superou bem as 

perdas de 2018. 
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Tabela 29: Retornos dos Índices de Hedge Funds 

 

Fonte: Bloomberg; Elaboração: Reliance 

Em 2019, o índice de fundos globais HFRI Fund Weighted Composite Index (HFRIFWI) teve retorno de 

8,0%, ao passo que o índice que considera apenas os fundos investíveis teve retorno de 5,0%. 

Diferentemente do ano passado quando fundos maiores e mais bem estabelecidos tiveram melhor 

performance, este ano o índice ponderado por tamanho (Asset Weighted) teve retorno menor (6,0%), 

indicando que fundos menores tiveram melhores retornos do que as grandes casas. O Índice de Fundos 

que implica uma gestão ativa teve retorno de 6,9%, melhor do que o índice de fundos investíveis em 

quase 200 basis points. 

Como era de se esperar de um mercado de Renda Variável forte (16,6% de retorno nos 7 primeiros 

meses do ano para Ações Globais), fundos de Ações apresentaram os melhores retornos no ano, 

totalizando 9,8%. Apesar de muitos desses fundos terem baixa exposição direcional, na média possuem 

um beta entre 0,4 e 0,5. 

Outro destaque foram os CTAs. Após terem obtido retorno de menos de 1% ao ano na média nos 

últimos 10 anos, os CTAs viraram julho deste ano com ganhos de 8,5%. 

Na Tabela 30 temos os retornos ano a ano de diversos índices de mercado, assim como variação das 

principais curvas de juros. É possível observar que tanto Mercados de Risco como Renda Fixa e Crédito 

apresentaram retornos bastante significativos neste período. As Commodities (Petróleo na Tabela 30) 

também apresentaram uma alta expressiva. Por fim, juros fechando na maior parte do mundo. 

Índices de Fundos 2019 (jan-jul) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Fundos Globais - Investíveis 5,0% (6,7%) 6,0% 2,5% (3,6%) (0,6%) 6,7% 3,5%

Fundos de Ações - Investíveis 7,1% (9,4%) 10,0% 0,1% (2,3%) 1,4% 11,1% 4,8%

Fundos Macro - Investíveis 4,5% (3,2%) 2,5% (2,9%) (2,0%) 5,2% (1,8%) (1,0%)

Fundos Relative Value - Investíveis 4,5% (1,2%) 3,8% 1,0% (3,1%) (3,1%) 3,0% 3,6%

Fundos de Evento - Investíveis 2,7% (11,7%) 6,5% 11,1% (6,9%) (4,1%) 13,9% 6,0%

Fundos de Fundos 6,9% (4,0%) 7,8% 0,5% (0,3%) 3,4% 9,0% 4,8%

Fundos Globais (Equal Weighted) 8,0% (4,7%) 8,6% 5,4% (1,1%) 3,0% 9,1% 6,4%

Fundos Globais (Asset Weighted) 6,0% (0,7%) 6,7% 2,8% (0,1%) 4,5% 9,5% 6,6%

Fundos de Ações 9,8% (7,1%) 13,3% 5,5% (1,0%) 1,8% 14,3% 7,4%

Fundos Macro 6,6% (4,1%) 2,2% 1,0% (1,3%) 5,6% (0,4%) (0,1%)

Fundos Relative Value 5,9% (0,4%) 5,1% 7,7% (0,3%) 4,0% 7,1% 10,6%

Fundos Event Driven 5,8% (2,1%) 7,6% 10,6% (3,6%) 1,1% 12,5% 8,9%

Fundos CTA (Momentum e Tendência) 8,5% (5,8%) 2,5% (2,9%) 0,0% 15,7% 0,7% (2,9%)
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Tabela 30: Retornos dos Índices de Mercado 

 

Fonte: Bloomberg; Elaboração: Reliance 

Para fins de análise, a tabela com as estatísticas dos índices de fundos (Tabela 29) e índices de 

Mercado (Tabela 30) em 2019 e ao longo dos últimos 5 anos será replicada. Com o mesmo propósito de 

compreensão, ao final do capítulo uma breve descrição dos termos utilizados abaixo (Beta, Alfa, Sharpe 

e Drawdown) também pode ser encontrada. 

Com Sharpes entre 1,8 e 2,6 (entre os índices de Fundos Globais Investíveis e Fundos de Fundos), os 

Hedge Funds mostraram uma relação risco retorno melhor do que a maioria das classes de ativos 

individualmente. Drawdowns também não chegaram a 2% nessas classes principais, algo como um terço 

dos Drawdowns dos mercados de ações. 

Índices de Mercado
2019 

(jan-jul)
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Ações Global 16,6% (9,4%) 24,0% 7,9% (2,4%) 4,2% 22,8% 16,1%

Ações Mercados Desenvolvidos 17,6% (8,7%) 22,4% 7,5% (0,9%) 4,9% 26,7% 15,8%

Ações EUA 20,2% (4,4%) 21,8% 12,0% 1,4% 13,7% 32,4% 16,0%

Ações Europa 13,9% (13,1%) 7,3% (0,5%) 5,5% 4,1% 16,4% 13,4%

Ações Japão 7,5% (12,1%) 19,1% 0,4% 9,1% 7,1% 56,7% 22,9%

Ações Mercados Emergentes 7,4% (16,6%) 34,3% 8,6% (17,0%) (4,6%) (5,0%) 15,1%

Ações China - H shares 5,4% (13,5%) 24,6% (2,8%) (19,4%) 10,8% (5,4%) 15,1%

Ações Brasil 16,5% (5,6%) 21,3% 61,2% (43,5%) (18,2%) (20,1%) (2,5%)

Renda Fixa Corporativa Global 9,6% (1,0%) 5,7% 6,2% (0,2%) 7,6% 0,1% 10,9%

High Yield EUA 10,4% (2,4%) 7,0% 18,4% (4,9%) 1,9% 7,5% 14,7%

EMBI 11,7% (5,3%) 8,3% 9,6% 1,8% 6,2% n.d. n.d.

EMBI Brasil 14,3% (0,0%) 14,7% 22,0% (16,1%) 9,6% n.d. n.d.

CEMBI 10,4% (1,5%) 7,9% 11,1% 1,0% 4,1% n.d. n.d.

CEMBI Brasil 12,8% 1,2% 14,0% 27,4% n.d. n.d. n.d. n.d.

USD - US Dollar Index 2,4% 4,4% (9,9%) 3,6% 9,3% 12,8% 0,3% (0,5%)

Euro (EURUSD) (2,8%) (4,6%) 14,1% (3,2%) (10,2%) (12,2%) 4,5% 1,8%

Petróleo (Brent) 21,1% (19,5%) 17,7% 52,4% (35,0%) (48,3%) (0,3%) 3,5%

Juros de 10 Anos EUA (var. em bps) -67 +28 -4 +17 +10 -86 +127 -12

Juros de 10 Anos Europa (var. em bps) -68 -19 +22 -42 +9 -139 +61 -51

Spread High Yield -135 +181 -78 -281 +184 +129 -115 -172

Libor USD 6 meses 1,5% 2,5% 1,5% 1,1% 0,5% 0,3% 0,4% 0,7%
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Tabela 31: Estatísticas dos Índices de Hedge Funds 

 

Fonte: Bloomberg; Elaboração: Reliance 

Tabela 32: Estatísticas dos Índices de Mercado 

 

Fonte: Bloomberg; Elaboração: Reliance 

Nas cartas passadas acompanhamos o gráfico (Figura 24) que indica, na primeira metade superior, eixo 

direito, as volatilidades históricas e em janelas móveis de 12 meses para Hedge Funds e para Ações, 

respectivamente em azul e vermelho. Na metade de baixo da figura é possível observar, no eixo 

esquerdo, a performance relativa (também em janelas móveis de 12 meses) de Hedge Funds contra 

Ações. As áreas sombreadas dizem respeito aos períodos em que a volatilidade dos mercados de ações 

está acima da volatilidade histórica. 

Retorno Vol (aa) Sharpe Beta Alfa
Draw 

Down
Retorno Vol (aa) Sharpe Beta Alfa

Draw 

Down

Fundos Globais - Investíveis 5,0% 3,3% 1,8 0,2 0,6% (0,7%) 1,5% 3,7% 0,1 0,3 (2,2%) (8,9%)

Fundos de Ações - Investíveis 7,1% 5,9% 1,6 0,3 0,4% (2,0%) 2,8% 5,5% 0,3 0,4 (2,1%) (12,4%)

Fundos Macro - Investíveis 4,5% 5,1% 1,0 -0,0 3,0% (1,9%) 0,2% 4,5% -0,2 0,1 (1,7%) (10,5%)

Fundos Relative Value - Investíveis 4,5% 3,1% 1,7 0,1 1,0% (0,2%) 0,9% 3,1% -0,1 0,2 (2,0%) (10,2%)

Fundos de Evento - Investíveis 2,7% 4,6% 0,4 0,2 (2,0%) (1,7%) 1,6% 5,9% 0,1 0,4 (2,9%) (18,0%)

Fundos de Fundos 6,9% 3,6% 2,6 0,2 2,0% (1,0%) 3,7% 3,6% 0,7 0,3 0,2% (7,6%)

Fundos Globais (Equal Weighted) 8,0% 5,7% 2,0 0,4 1,1% (1,9%) 4,5% 4,1% 0,8 0,4 0,3% (7,2%)

Fundos Globais (Asset Weighted) 6,0% 3,2% 2,5 0,2 1,9% (1,1%) 4,6% 3,3% 1,0 0,2 1,4% (6,8%)

Fundos de Ações 9,8% 8,8% 1,6 0,6 (0,1%) (3,1%) 5,7% 6,0% 0,8 0,5 0,1% (10,3%)

Fundos Macro 6,6% 3,4% 2,6 0,1 3,3% (0,8%) 1,1% 4,0% -0,0 0,1 (1,2%) (6,8%)

Fundos Relative Value 5,9% 2,7% 2,8 0,1 2,2% (0,2%) 4,8% 2,7% 1,4 0,2 1,9% (5,6%)

Fundos Event Driven 5,8% 4,7% 1,6 0,3 0,0% (1,3%) 5,3% 4,3% 1,0 0,3 1,4% (10,5%)

Fundos CTA (Momentum e Tendência) 8,5% 8,6% 1,4 0,1 5,6% (2,3%) 1,7% 7,9% 0,1 0,1 (0,2%) (14,3%)

Índice de Hedge Funds

2019 (jan-jul) 5 Anos

Retorno Vol (aa) Sharpe
Draw 

Down
Retorno Vol (aa) Sharpe

Draw 

Down

Ações Global 16,6% 15,6% 1,7 (5,9%) 9,7% 11,0% 0,8 (14,3%)

Ações Mercados Desenvolvidos 17,6% 15,3% 1,8 (5,8%) 10,5% 10,9% 0,9 (13,4%)

Ações EUA 20,2% 16,2% 2,0 (6,4%) 14,0% 11,1% 1,2 (13,5%)

Ações Europa 13,9% 13,4% 1,6 (5,7%) 5,3% 11,3% 0,4 (17,7%)

Ações Japão 7,5% 14,9% 0,7 (7,4%) 13,8% 16,4% 0,8 (24,3%)

Ações Mercados Emergentes 7,4% 18,0% 0,6 (7,5%) 1,2% 14,7% 0,0 (31,9%)

Ações China - H shares 5,4% 20,9% 0,3 (10,0%) 1,4% 21,4% 0,0 (45,1%)

Ações Brasil 16,5% 26,2% 1,0 (9,7%) (2,3%) 30,6% -0,1 (65,1%)

Renda Fixa Corporativa Global 9,6% 2,5% 5,5 - 4,4% 3,3% 1,0 (3,9%)

High Yield EUA 10,4% 6,1% 2,5 (1,4%) 6,0% 5,1% 1,0 (10,4%)

EMBI 11,7% 9,4% 1,9 (1,6%) 5,6% 6,6% 0,7 (7,7%)

EMBI Brasil 14,3% 5,8% 3,8 (0,3%) 7,2% 9,2% 0,6 (17,5%)

CEMBI 10,4% 2,7% 5,8 - 5,0% 4,8% 0,8 (7,7%)

CEMBI Brasil 12,8% 3,9% 5,0 - 13,0% 7,9% 1,4 (6,4%)

Índice de Mercado

2019 5 Anos
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Figura 24: Volatilidade e Performance Relativa de Hedge Funds e Ações Globais 

 

Fonte: Bloomberg; Elaboração: Reliance 

Nos períodos sombreados a performance relativa de Hedge Funds tende a ser superior. Nos últimos 

meses o retorno em janelas móveis de 12 meses de Fundos foi praticamente igual ao retorno das Ações 

Globais. Se considerarmos que a volatilidade dos Fundos é muito menor do que de Ações globais, a 

relação foi mais favorável a fundos dado o retorno ajustado a risco, ou o Sharpe como mostrado nas 

duas tabelas anteriores. 

: :  ESTRATÉGIAS 

: :  MULTI-ESTRATÉGIAS 

As Multi-Estratégias, nossa maior alocação em Hedge Funds, tiveram performance consistente com o 

perfil de neutralidade a mercados, ou seja, esses fundos não empregam estratégias com direcionalidade 

a mercado. Apesar de um final de 2018 difícil continuam com Sharpes acima de 1 e performance neste 

ano está na casa dos 5%-7% e volatilidade na casa dos 3,5%. Entrando no detalhe de alguns dos 

gestores de nossas carteiras, há uma redução no risco ao longo do semestre, tanto nas medidas de 

exposição bruta, ou alavancagem, quanto nas medidas de máxima perda esperada. Casas maiores e 

com maior capacidade de contratar e reter talentos conseguem entregar bons resultados mantendo um 

portfolio diversificado tanto por gestores (plataformas multi-PMs), quanto pela granularidade de seus 

investimentos. Isso coloca, por outro lado, uma forte barreira de entrada para novos gestores, 

aumentando a demanda para um número limitado de fundos (oferta). Temos trabalhado para buscar 

alternativas e nos aproveitar de qualquer janela de capacidade que venha a surgir. Continuamos com 

convicção de que esta é uma estratégia importante na composição deportfolios, por apresentar baixa 

correlação com mercados de risco e retornos ajustados a risco bastante consistentes. 
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: :  ARBITRAGEM DE RENDA FIXA 

Já a algumas cartas colocamos importância da alocação a gestores de arbitragem de renda fixa. Mais 

especificamente arbitragem de juros, onde não há um risco de crédito corporativo nos temas explorados. 

Esta estratégia vem se provando uma ótima opção para diversificação de portfolioe para explorar trades 

especulativos em um mercado que tem apresentado alta volatilidade. Os maiores drivers de retorno 

dessa estratégia são trades de Valor Relativo, não direcionais. Ou seja, grande parte do risco nos 

últimos meses não tem sido alocado a altas de juros ou quedas de juros, mas sim a movimentos de 

inclinação das curvas de juros e às diferenças nas taxas de juros de um mesmo prazo dadas por 

diferentes instrumentos (futuros e bonds). Essas estratégias têm se mostrado bastante eficientes em 

mercados tanto em ascenção quanto em correção. Temos preferência para gestores que operam apenas 

mercados desenvolvidos, pela liquidez desses mercados e pela menor volatilidade desses mercados. 

: :  ARBITRAGEM DE FUSÕES & AQUISIÇÕES 

Outra estratégia que temos olhado com maior interesse é a de Merger Arbitrage. Esses fundos buscam 

capitalizar os spreads de ações passando por eventos corporativos, como fusões e aquisições. O gestor 

tipicamente compra a ação da empresa que está sendo adquirida a um preço menor do que o anunciado 

na oferta, ou no deal. Nos casos de ofertas de aquisições onde a empresa compradora se utiliza de suas 

próprias ações para a aquisição, o gestor também fica vendido nas ações da empresa compradora. Essa 

diferença entre o preço da ação (da empresa a ser comprada) e o preço anunciado para compra entre o 

anúncio e o fechamento da operação é chamado de deal spread. Há alguns motivos para ele existir, 

entre eles a probabilidade de o deal não fechar e a falta de liquidez nesses papéis assim que um deal é 

anunciado. Esses gestores se aproveitam disso para tentar ganhar esse prêmio de liquidez, e ficam mais 

ou menos alocados dependendo da visão deles sobre a probabilidade do fechamento do deal ser 

diferente da implícita no mercado. À primeira vista parece uma estratégia assimétrica, onde o fundo 

ganha um valor pequeno caso o deal se materialize e perde um valor muito maior caso contrário. Isso, 

no entanto, é minimizado pelo número de deals que o gestor está exposto (diversificação), um contexto 

de operação em mercados desenvolvidos, dado que então a maior probabilidade de um deal não fechar 

é de natureza regulatória.  

Gestores com uma capacidade de análise superior neste campo regulatório e que priorizam deals 

verticais,  que apresentam menor possibilidade de órgãos regulatórios de defesa do consumidor os 

bloquearem, demonstram resultados muito mais consistentes e descorrelacionados com mercados de 

Renda Variável e ciclos econômicos. Em recessões econômicas, pode haver um menor número de 

eventos, mas não há quebra de deals já anunciados por simples motivos de desaceleração. O mercado, 

no entanto, precifica uma menor chance de fechamento de deals, aumentando os spreads. Neste 

momento, muitas oportunidades surgem para essa estratégia, apesar de sofrerem momentaneamente 

uma marcação a mercado dos deals investidos e da abertura de spreads, essas perdas não são 

permanentes. 
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: :  COMMODITIES 

No cenário atual, temos vivenciado uma grande volatilidade nos preços das commodities. Grande parte 

das perdas de gestores macro e CTAs tem nesses mercados, explicitando uma dificuldade grande de 

obter retornos com apostas direcionais em commodities. Alternativamente essa volatilidade gera muitas 

oportunidades e deslocamento relativo de preços, e fundos que consigam operar commodities com uma 

abordagem de valor relativo, em oposição a temas fundamentais ou técnicos de mercado, têm 

apresentado bons retornos com baixa ou negativa correlação com mercados em geral, incluindo índices 

de commodities. Algumas subestratégias preferidas aqui são: diferenças entre custos de estocagem e 

preços dos futuros de commodities semelhantes, variação do carrego (retorno por conveniência de se 

manter a commodity física vis-à-vis um futuro dela) entre commodities e seu valor relativo no tempo, 

sazonalidade de commodities ao longo do ano (explorada através de futuros de uma mesma commodity 

em vencimentos diferentes), entre outras. É claro por esses exemplos que uma alta acentuada de 

petróleo, por exemplo, pode não ter nenhum efeito significativo em um fundo de valor relativo. Isso as 

tornam diversificadas entre si, e comparadas com o mercado. 

: :  AÇÕES 

Nosso monitoramento de gestores de ações long short mostra um aumento significativo na exposição 

bruta dos gestores, o que reflete uma maior utilização de risco. De dezembro de 2018 a junho 2019 o 

aumento médio foi de 27%, de 165% para 192%. Por outro lado, a exposição líquida ou direcional subiu 

apenas 6.8%, de 26% para 33%. Esses números, apesar de mais altos que na virada do ano, estão 

muito aquém das máximas de 203% de exposição bruta em junho de 2018 e 52% de exposição líquida 

em dezembro de 2017. Isso mostra que apesar de os gestores long short terem voltado a aumentar a 

utilização de risco gradualmente ao longo do ano, a preocupação com uma correção importante de 

mercado tem gerado aumento de hedges e trades relativos, e não apostas direcionais. No último gráfico 

deste capítulo podemos ver que nos últimos 6 meses o beta do índice de fundos de ações variou de 0,5 

para 0,4. 

Mercados de Renda Variável tiveram forte performance nos 7 primeiros meses do ano principalmente 

motivados pela postura mais dovish dos bancos centrais, indicando taxas de juros mais baixas. Por outro 

lado, alguns riscos geopolíticos continuam no radar e se intensificaram nas últimas semanas, entre eles 

a guerra comercial/tecnológica entre Estados Unidos e China e a ameaça de um no-deal Brexit. Apesar 

do risco de uma recessão iminente vindo de uma redução de lucros das empresas ter arrefecido 

comparado à percepção do final do ano passado, um consenso de mercado é que volatilidade será o 

novo normal nos próximos meses. Dessa maneira, alocações direcionais à Renda Variável devem ser 

cautelosas dando preferência para gestores Long Short, mais ainda os com expertise setorial, 

especialmente em tecnologia e HealthCare. 
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Tabela 33: Exposição bruta e líquida de cesta de Fundos de Ações 

 

Fonte e Elaboração: Reliance 

Outra vantagem de se investir nesses gestores é a capacidade de análise deles ao implementarem uma 

gestão ativa, operando comprados ou vendidos, versus uma alocação long passiva ou atrelada a um 

benchmark. Usualmente em períodos de final de ciclo econômico, quando as economias começam a se 

aproximar de uma recessão, pode-se observar uma divergência entre os lucros reportados pelas 

empresas listadas e as contas nacionais de um país. Essa divergência sugere que a economia começa a 

enfraquecer, mas que o management das empresas listadas tenta se utilizar de práticas contábeis mais 

criativas para manter os lucros reportados ainda altos, dado que seus cargos e remunerações 

normalmente estão diretamente atrelados a isso. Gestores experientes e com capacidade intelectual 

acima da média de analisar balanços, identificando eventuais maquiagens contábeis que alteram a 

percepção sobre a real situação das empresas e consequentemente da economia, demonstram maior 

vantagem competitiva e podem gerar alfas mais expressivos nesses momentos de mercado. 

: :  MACRO 

Um componente importante de portfolios diversificados globais é a exposição à moeda. Tipicamente 

essa exposição é em USD. No entanto, em um mundo onde o USD tem se apreciado contra quase todas 

as outras moedas, temos uma guerra comercial se intensificando entre EUA e China e o banco central 

americano interrompendo um ciclo de aperto monetário e entrando em um ciclo de afrouxamento, 

baixando os juros em sua economia, os casos para se defender um USD mais fraco são cada vez mais 

presentes. Isso pode motivar tanto uma diversificação de benchmark de moedas quanto uma maior 

atividade nesta classe de ativo. Montar um Currency Overlay, ou seja, um livro de trades de moedas com 

base em temas macro, gera tanto diversificação de risco a nível de portfolio como uma classe de ativo, 

quanto uma potencial proteção a uma exposição unidirecional a uma única moeda (o USD por exemplo). 

Fazer este livro requer uma proximidade e expertise bastante grande com mercados a se explorar, tanto 

mercados desenvolvidos quanto emergentes. Esse pode ser um dos importantes papéis de gestores 

macro em um portfolio global. Temos buscado gestores com esta capacidade e histórico para operar 

moedas de uma maneira muito mais eficiente. Esses gestores podem ser tanto discricionários quanto 

quantitativos, mas hoje temos uma preferência para os discricionários, onde os temas são mais claros e 

muitas vezes melhor explorados do que através de modelos quantitativos, através de opções ou tendo 

consciência de eventos geopolíticos no radar. A performance dos fundos macro tem sido boa no ano 

apesar de apresentarem uma volatilidade maior que outras estratégias. 

Exposição Bruta Líquida Bruta Líquida Bruta Líquida

Média 165% 26% 186% 32% 192% 33%

Diferença -29,6% -15,9% 20,9% 5,9% 6,1% 0,9%

mar/19 jun/19dez/18
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: :  CRÉDITO 

O nível de endividamento das empresas tem se mostrado elevado, e isso é um ponto de atenção para 

uma próxima crise. Apesar disso, ainda não estamos vendo aumento nos índices de default nem de 

piora significativa em índices de cobertura de juros por exemplo. Taxas de retorno e spreads nos 

mercados de renda fixa continuam baixos e pouco atrativos, favorecendo gestores long short em crédito. 

Nossa alocação para gestores long short e long biased nos mercados de crédito, particularmente 

distressed e high yield, tem sido cautelosa. Ter espaço para aumentar ou iniciar uma alocação nesses 

gestores em uma correção de mercado causada por aumento de defaults e abertura mais acentuada dos 

spreads de crédito será essencial para os portfolios. 

Por outro lado, algumas estratégias que apresentem maiores taxas de retorno, mas com alto nível de 

diversificação ou com colaterais sólidos nas dívidas, são preferíveis. São os casos de CLOs mezaninos, 

que têm embutidos um grande número de empréstimos dentro de sua estrutura e ainda apresentam uma 

camada extra de absorção de perdas causadas por defaults nos empréstimos pela tranche de equity 

neles. Nos casos de colaterais, estratégias de Real Estate Lending com baixos LTVs (loan-to-value, ou 

relação entre o valor do empréstimo e o valor do colateral) têm entregado yields significativamente 

maiores do que nos mercados líquidos de high yield. Importante que ambas as estratégias têm maiores 

yield, principalmente por se aproveitarem de um prêmio de liquidez. Ou seja, o investidor abre mão de 

parte da liquidez para uma taxa de retorno um pouco maior. Ao abrir mão dessa liquidez, diversificação e 

colaterais se tornam mais importantes na gestão do risco da carteira. 

: :  CONCLUSÕES 

Temos na um gráfico com o beta de cada estratégia de Hedge Funds em janelas móveis de 36 meses 

contra o S&P 500. Todas as classes de ativos tiveram redução de exposição a mercado comparados a 

2018. Em um momento, como já colocado antes, quando uma série de riscos geopolíticos pairam na 

economia global, bancos centrais continuam tendo papel importante nos movimentos dos preços de 

ativos de mercado, fundamentos relativamente caros, endividamento das empresas em níveis altos e 

sinais de atividade (PMIs) em queda, estratégias com menor beta tendem a proteger melhor os 

portifolios e com menor correlação aumentam a diversificação das carteiras diminuindo a volatilidade a 

nível de portfolio. 
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Figura 25: Betas das Estratégias de Hedge Funds x S&P 500 (janelas moveis de três anos) 

 

Fonte: Bloomberg; Elaboração: Reliance 

Justificamos acima algumas estratégias que devem performar melhor nesse ambiente, como as 

estratégias de Arbitragem de Renda Fixa, Arbitragem de Fusões e Aquisições, Commodities, Equities 

Long Short e Macro. 

: :  APÊNDICE 

Descrição dos termos estatísticos mais usados: 

i. Beta: é um parâmetro que indica o quanto o preço de um ativo se move junto com um índice de 

mercado, ou outro ativo. Usamos como uma medida da exposição a risco de mercado que um 

gestor assume. Um beta de 0,8 quer dizer que um fundo apresenta 80% de seu movimento 

atrelado ao mercado contra o qual está sendo analisado. 

ii. Alfa: Assumindo que parte dos retornos de um ativo é explicada pelo movimento do mercado, 

medida pelo Beta, a parcela restante de seus retornos, positivos ou negativos, é chamada de 

Alfa. E interpretamos como o quanto de valor o gestor gerou excluindo os efeitos de mercado. 

(teoricamente devemos também excluir os efeitos das taxas livres de risco dos retornos do ativo 

e índice em análise); 

iii. Sharpe: é a relação do retorno de um determinado ativo para cada unidade de risco assumida 

por ele, ou seja, o retorno acima da taxa livre de risco sobre a sua volatilidade; 

iv. DrawDown: é a medida de quanto um ativo caiu de seu ponto mais alto até seu ponto mais 

baixo em algum período determinado 

Descrição dos principais índices de Fundos que utilizamos ao longo do capítulo: 
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: :  AÇÕES – HFRI EQUITY HEDGE (TOTAL) INDEX 

Gestores que investem predominantemente em Renda Variável e que mantêm posições tanto 

compradas quanto vendidas em mercados de Ações e derivativos de Ações. Uma grande variedade de 

processos de investimento podem ser empregados, incluindo quantitativos e fundamentais. Normalmente 

são divididos considerando sua exposição líquida, alavancagem, foco setorial, capitalização de mercado 

das empresas que investem, período de investimento, e concentração. Podem ser top-down, com 

análises mais macro influenciando os setores ou empresas a serem investidos, ou bottom-up, onde o 

mais importante é o valuation da empresa sem considerar diretamente os movimentos macroeconômicos 

globais. 

: :  EVENTO – HFRI EVENT DRIVEN (TOTAL) INDEX 

Estratégia que foca em empresas que estão envolvidas ou espera-se que estejam envolvidas em 

eventos corporativos, que podem ser: fusões, aquisições, restruturações, falências, recompra de ações, 

trocas de dívidas, emissão de ações ou dívidas, ou qualquer outra alteração na estrutura de capital. 

Instrumentos utilizados vão desde ativos mais seniores na estrutura de capital da empresa até os mais 

subordinados, equity e inclusive derivativos. Tipicamente essas estratégias possuem componentes mais 

fundamentais do que quantitativos e consideram catalisadores ou eventos específicos para que suas 

teses se confirmem. Podem apresentar exposição líquida significativa a mercados de renda fixa e renda 

variável ou não. 

: :  MACRO – HFRI MACRO (TOTAL) INDEX 

Esses fundos empregam uma grande variedade de estratégias e seus processos de investimento, 

podendo ser tanto quantitativos quanto discricionários, são baseados nos movimentos ou convergências 

de variáveis econômicas e seus impactos nos mercados de Ações, Renda Fixa, Moedas, e Commodities. 

Uma importante sub-estratégia são os CTAs. De uma maneira simplista, são fundos que se utilizam de 

derivativos, como futuros de bolsa, de commodities, moedas e juros para investir através de modelos 

matemáticos que buscam identificar tendências de mercado. Ou seja, não está baseado na visão 

econômica de uma pessoa. 

: :  VALOR RELATIVO – HFRI RELATIVE VALUE (TOTAL) INDEX 

A maior parte das estratégias de Arbitragem é considerada de Valor Relativo. Posições são feitas com 

base em teses de investimento que identifica divergências ou discrepâncias entre ativos que não 

possuem uma explicação fundamental para que persista por muito tempo. Gestores se utilizam de 

estratégias tanto quantitativas quanto fundamentais. Em Renda Fixa, por exemplo, o gestor pode buscar 

alterações entre taxas de juros de mesmo prazo e risco, mas derivadas de instrumentos diferentes. Sem 

nenhuma razão econômica para esta diferença, ela deveria fechar. Nessas estratégias os gestores ficam 

expostos normalmente a um risco direcional muito baixo. Diferentemente dos fundos de evento, esses  
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valores relativos entre ativos, não estão explicados ou não dependem de algum evento claramente 

determinável. 
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