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O mês que passou

O Ibovespa caiu 4,8% em setembro...

...enquanto o dólar subiu a 5,62/real...

...e a curva de juros abriu.

Diante do aumento da percepção de risco pelo mercado, a curva de juros futuro para o vértice de
janeiro/31 abriu 55 pontos-base, para 8,26%, enquanto o dólar subiu 2,46%

Como ler o gráfico da curva de juros: “Preço do dinheiro no tempo”. A curva de juros é a representação
gráfica dos juros de um conjunto de títulos de renda fixa, emitidos pelo governo, ao longo do tempo. No
geral, empréstimos mais longos demandam uma taxa de juros maior do que os mais curtos devido aos
riscos do futuro e por isso, a curva é inclinada para cima. Mas há momentos em que essa curva também
pode ser negativamente inclinada (invertida), como aconteceu ano passado nos EUA. Naquele momento,
o mercado precificava o começo de um rápido ciclo de corte de juros pelo Fed (Banco Central
americano), seguindo preocupações com uma potencial recessão. Nesse gráfico, vemos a curva de juros
hoje, há um mês e há seis meses, refletindo as mudanças de visão do mercado.

O MÊS QUE PASSOU

RETORNOS
Período: de 31/dez/2019 a 30/set/2020

E X C L U S I V O

1. Índ. HF Anbima: dados até 25/set/2020
Fonte: Bloomberg

O que são essas letras?
CDI: taxa de juros cobrada em depósitos interbancários, usado como indexador para crédito bancário
IDA-DI: índice que mede o comportamento das debêntures que pagam juros indexados à taxa DI
IRFM e IRFM+: representam os juros pagos por títulos públicos com prazo de até um ano e de mais de
um ano, respectivamente
IMA-B: juros pagos por títulos públicos indexados à inflação (IPCA)
IDA-IPCA: juros pagos por debêntures atreladas ao IPCA
IHF Anbima: índice de referência para fundos multimercados mais representativos no Brasil. Seu nome
vem de “Índice de Hedge Funds”
MSCI ACWI: representa a performance dos mercados acionários mundiais, com 3.000 empresas de 23
países desenvolvidos e 26 emergentes
S&P 500: um dos principais índices de ações dos EUA
Esse gráfico mostra quanto cada um desses ativos e índices acumulou de retorno em um mês e um ano.

Olhando para frente

Enfim começaram os debates eleitorais nos EUA. Aliás, esse será o grande tema deste segundo
semestre, e já começa a interferir na performance dos mercados. Nesse momento, os
investidores buscam prever qual será o resultado destas eleições, o que é muito difícil, já que
todas as pesquisas de intenção de voto mostram uma diferença pequena entre os candidatos.

Nós já sabíamos que o segundo semestre seria mais difícil: os estímulos ficais, que foram a
principal força motriz da recuperação dos mercados até aqui, seriam mais ausentes neste período
do ano. Sem essa principal “boa notícia” para os mercados, o espaço para tensões e maior
espírito de cautela foi aberto.

O temor com a “segunda onda” de contaminação pelo Covid-19 também tem assolado os
mercados. Na Europa, a tentativa de reabertura das escolas causou um aumento nos casos, o que
tem preocupado os investidores em relação a uma necessidade de medidas mais severas de

isolamento novamente, o que acarretaria impactos econômicos que não eram esperados:

Olhando para frente

Apesar destes fatores, e de um curto prazo mais desafiador, seguimos com uma visão construtiva
para o longo prazo: os juros no mundo estão mais baixos, nos países desenvolvidos próximos de
zero ou até mesmo negativo, e esse tema provavelmente veio para ficar.

As economias saíram mais fragilizadas, os Bancos Centrais ao redor do mundo precisarão manter
políticas monetárias mais estimulativas, de modo geral.

Isso beneficia muito os chamados ativos reais: ações de empresas, participações em imóveis,
entre outros. Justamente por isso, temos posições em renda variável desde o perfil defensivo até
o destemido.

E acreditamos que a melhor forma de fazer isso, para inclusive passarmos melhor por esse curto
prazo e reduzindo os riscos no longo, é a diversificação.

Há mais de um ano estamos aumentando a relevância da recomendação internacional em
nossas sugestões: exposição a temas pouco presentes no Brasil como tecnologia e biotech,
diversificação entre geografias e perfis de economia diferente da nossa, pouca correlação
histórica com os ativos nacionais (o que se faz ainda mais importante dadas as preocupações com
a questão fiscal no Brasil), tudo isso tem se mostrado muito eficiente em nossas alocações.

Confira nossas recomendações a seguir.

%%%
PA R A C O N S E R VA D O R E S /A S
É bastante raro que a marcação a mercado
(mudanças nos preços dos títulos de renda fixa
do mercado secundário) atinjam o Tesouro Selic.
Mas como 2020 é o ano das coisas improváveis
acontecerem, vimos, em setembro, parte do
dinheiro investido no título mais seguro do país
perder valor com uma alta na remuneração das
LFTs (nome “oficial” do Tesouro Selic).

Basicamente, o Tesouro Nacional fez um

megaleilão de títulos que teve demanda menor
que a oferta. Com isso, a remuneração pré que
costuma ficar em torno de 0,03% saltou para
mais de 0,1%, levando a uma queda de preços
rara no mercado;

o

importante

IPCA (os famosos IPCA+ ou vulgarmente
conhecidos como pré + pós-fixados).

Também mantivemos 5% de exposição à renda

fixa internacional, que está disponível para
investidores qualificados (com mais de R$ 1

Explicamos melhor o que aconteceu nesse link,
mas

investimentos que atrelam a remuneração ao

aqui

é

que

você,

conservador/a, saiba que a tendência é que os
preços e taxas se normalizem e, portanto, sua
reserva de emergência deve continuar no
mesmo lugar: fundos DI taxa zero, como o Trend
DI Simples, ou diretamente no Tesouro Selic via
Tesouro Direto. Essa parcela da sua carteira é
muito importante, porque traz proteção para
situações inesperadas.

E para a parcela da sua carteira voltada a gerar
mais rentabilidade, mantemos a recomendação
de proteger o seu poder de compra com 10% em

milhão em investimentos), porque entendemos
que estar em diversas geografias é mais uma
forma de diluir risco e trazer rentabilidade
diversificada. Para o público em geral, a alocação
recomendada é de 89% em pós-fixados e 11%
em inflação.

O crédito privado é uma classe que continua
interessante, pagando uma rentabilidade média
de 2,3% do CDI, segundo o índice Idex.

Confira as nossas recomendações aqui.

%%%
PA R A M O D E R A D O S /A S
Como já antevimos no final de agosto,
setembro foi um mês turbulento – e
esperamos que outubro continue trazendo
fortes

emoções.

continuar

Por

com

isso,

uma

resolvemos
composição

relativamente defensiva, como a do mês
passado. Lembrando que manter posição

significa reinvestir em classes de ativos que
eventualmente

tenham

perdido

valor,

resgatando de outras classes que subiram

Outra posição grande da carteira (27,5%) está

demais, se for o caso.

em pós-fixados, com o menor risco do mercado,

justamente para ajudar a proteger seu dinheiro
Em resumo, mantivemos a recomendação

e você dormir tranquilo/a à noite. Importante:

para investimentos em renda variável em 11%

mesmo com a queda pontual dos preços no

- o suficiente para buscar ganhar dinheiro nas

Tesouro Selic, ele ainda é a recomendação para

altas sem muito frio na barriga, ainda mais há

a sua reserva de emergência (leia mais na

um mês das eleições presidenciais mais

página anterior).

importantes do mundo.
Por fim, alocamos 15% de indexação a inflação
Para os fundos multimercado, nossa sugestão

(protegidos do aumento dos preços). Isso é

é diversificar entre várias estratégias, inclusive

importante porque a insegurança com a

com acesso a gestores globais: quanto mais

situação fiscal do país, que continua bastante

diversa sua carteira for, maior a consistência

em alta, pode criar uma pressão inflacionária –

nos

e a forma mais conservadora de se defender

resultados:

isso

é

lei

universal.

Lembrando que, se você quiser conhecer
alguns nomes de fundos recomendados, é só
clicar neste link.

desses efeitos é com os famosos “IPCA+”.

%%%
PA R A A G R E S S I V O S /A S
Com muita incerteza pela frente, outubro é mais
um mês para pisar no freio, mesmo para você,
agressivo/a. Preferimos não aumentar o risco,
mas aumentamos levemente a posição em renda
variável global para 17,5%, o início de um
movimento que identificamos importante para
ter

uma

exposição

mais

equilibrada

em

geografias.
Na parcela de renda fixa, temos 15% de
Também temos

fundos multimercado de

indexação à inflação, proteção importante em

estratégias variadas (30,6%) e deixamos a renda

um cenário fiscal ainda incerto. Para conhecer as

variável ocupar 25,5% da sua carteira.

recomendações por nome, é só acessar o link.

*Atenção: nossas carteiras têm 6 perfis: além dos investidores conservadores, moderados e
agressivos, agora também falamos com defensivos (conservador-moderado), visionários
(moderado-agressivo) e destemidos (mais agressivos). Todos esses perfis têm indicações próprias,
que você pode conferir NESTE LINK, e também norteiam as carteiras dos fundos DNA.

Novidades nas carteiras

Tomados pelo clima de cautela, praticamente não tivemos grandes novidades dentro daquilo que

já gostávamos de ativos e fundos. Fizemos um pequeno aumento para ajuste das carteiras na
parcela de renda variável global, e aqui sim tivemos um novo nome para assumir essa
responsabilidade: Morgan Stanley Global Brands.

Nós já utilizamos o fundo Morgan Stanley Global Opportunity nas nossas recomendações, que
inclusive segue um dos nossos “queridinhos” para alocação de ações globais. Porém, o Global
Brands é o fundo carro-chefe desta estratégia da casa.

A principal diferença entre eles? O MS Global Brands tem foco em empresas de crescimento
(growth), mas principalmente aquelas que tem uma marca forte no mercado (justamente o nome
do fundo). Com sua gestão de alto nível, trabalhando muito bem o “skin in the game” (o time de
investimento tem 25% do seu bônus alocado compulsoriamente no fundo), acreditamos ser uma
excelente forma de superar a performance do índice de bolsa global no longo prazo, para aqueles
investidores que são qualificados.

Além do MS, outro nome forte aparece novamente em nossas recomendações: o fundo
multimercado Kapitalo Kappa, uma das principais estratégias da gestora que está entre as
maiores e mais renomadas no Brasil. Gostamos da forma como é feita a gestão: o time é dividido
em “caixas”, sendo cada equipe especializada em seus determinados mercados (moedas, renda
fixa, bolsa, commodities, entre outros).

Um ponto interessante é que a gestora tem se adaptado as inovações do mercado, mesmo
estando entre as mais tradicionais do Brasil: a Kapitalo já trabalha com uma estratégia
quantitativa, que utiliza modelos e algoritmos, automatizando o processo de investimento, como
uma destas caixas. Inclusive, já tem mostrado bons primeiros resultados de contribuição para a
performance de seus fundos, dentre eles, o Kappa.

O fundo estava fechado para captação e voltou abrir para novos aportes, é uma excelente opção
para compor a parcela de multimercados dentro das carteiras que tenham perfil para esse tipo de
alocação.

BOLSAS EM OUTUBRO

Snooze ativado
No começo do mês, falamos aqui que, historicamente, setembro é um mês desafiador e por isso o
“Efeito setembro” é tão conhecido. Não à toa, usar o título “Wake me up when September ends”,
que parece super criativo, na verdade é muito comum em relatórios de análise.

Mas setembro acabou. Hora de acordar. Ou seria melhor apertar o snooze (vulgo, soneca) 1 milhão
de vezes e fazer uma nova música “Wake me up when October ends”?

Isso porque esperamos mais volatilidade nesse próximo mês, devido principalmente à aproximação
das eleições americanas, incerteza quanto aos novos casos de coronavírus e seus impactos sobre
restrições de atividade e por fim, não menos importante, a contínua preocupação fiscal no Brasil.

Apesar disso, mantemos nossa visão positiva para a bolsa no longo prazo. Com a Selic a 2% ao ano (e
mesmo que suba para 3% até o final de 2021, como esperamos), a bolsa continua sendo um
investimento muito atrativo. Vale também lembrar que ela é composta pelas melhores empresas do
mercado, com poder de consolidação e crescimento, se diferenciando fortemente das empresas da
“economia real”.

Além disso, só de pensarmos na migração de renda fixa para renda variável pelos próprios
investidores brasileiros, há um potencial de R$1 trilhão de fluxo - dos R$7,0 trilhões investidos em

Renda Fixa, quase R$1 trilhão estão na poupança, enquanto os fundos Multimercados e Fundos de
Pensão brasileiros, seguem com uma alocação em Bolsa abaixo da histórica.

Mas como escolher as ações para investir dentre tantas opções?

Como a Júlia, nova analista quantitativa do time, disse: na bolsa de valores brasileira há hoje mais de
300 ações listadas, enquanto nos EUA há mais de 2 mil. No mundo, são mais de 600 mil ações!

BOLSAS EM OUTUBRO

Ou seja, é humanamente impossível analisar todas as empresas do mundo. Se filtrarmos só as ações
do índice Ibovespa, com 77 papéis, já seria muita coisa para uma pessoa só analisar. E esse, inclusive,
é um dos motivos pelos quais nos times de análise de ações (Equity Research) os analistas são

separados por setores e tem um “limite” de ações para conseguirem acompanhar e fazer as análises
fundamentalistas, que exigem muito tempo para estudo e modelagem.

É aí que entra a análise quantitativa: a grande vantagem dela é que, com a ajuda de algoritmos e
softwares específicos, conseguimos processar um volume muito grande de dados de
empresas/setores e mercado, trazendo informações mais completas para construir estratégias,
gerenciar riscos e tomar decisões.

Além disso, o uso de métodos matemáticos muitas vezes nos mostra o que não conseguimos ver ‘a
olho nu’: correlações entre ações, padrões de comportamento, tendências de mercado e estratégias
para maximizar retornos.

Ou até quais são as ações “preferidas” dos gestores e analistas de mercado, mapeando a bolsa

inteira. É isso que trazemos na nossa primeira seleção quant: a All-Star Rico!

Nas últimas duas semanas, o Ibovespa caiu 6,2%, mas houve quem foi na contramão. Das All-Stars,
Unidas e Localiza foram os grandes destaques positivos desse período, subindo 9,4% e 7,3%,
respectivamente, seguindo o anúncio de fusão das empresas no dia 23 de setembro (a ser aprovado
ainda).

A Reach Capital, que possui Unidas em suas estratégias, já gostava há muito tempo do setor de
locadoras de veículos pela grande oportunidade de crescimento. Segundo eles, a Unidas já gerou
muito valor com outras fusões, provando que a escala é muito importante nesse negócio.

BOLSAS EM OUTUBRO

Por isso, acreditam que a fusão entre Localiza e Unidas tem um grande potencial de destravar valor.

A gestora vê como principal risco o CADE inviabilizar a operação, porém acreditam que a autarquia
deve permiti-la, com a possibilidade de algumas ressalvas que não trariam problemas à operação.

A seleção All-Star de setembro (do dia 15) mostra que a exposição média dos gestores no setor de
locação de veículos é de 8%. Do lado dos analistas do mercado, nessa mesma data, 100%
recomendavam compra em Unidas e 68% em Localiza. Olhando no curto prazo, segundo a análise
técnica do nosso analista Evandro Lima da última segunda-feira (28), ambas ainda apresentam
tendência de alta, apesar da performance das últimas semanas. Aos assinantes da All-Star, a análise
técnica é atualizada toda segunda-feira - detalhes como preço de entrada e saída são
disponibilizados. Para fazer parte dessa Liga, só clicar aqui.

Além disso, todo 5º dia útil do mês, apresentamos a nossa carteira de FIIs, as ações que gostamos
com visão de médio-longo prazo, assim como o detalhe da tese de cada uma e as Top pagadoras de

dividendos gratuitamente para quem tem conta na Rico – é só acessar no menu “Análises/Carteiras
Recomendadas”.

O que você achou desse relatório?
Curti!

Ok

Não curti...

Sugestões de leitura

Trê s c e n á r i o s p a ra a e l e i çã o d o s E UA
Falta pouco para conhecermos o novo presidente na nação mais influente do mundo. (saiba mais)

Afinal, estamos numa bolha?
O sell-off do começo do mês intensificou a pergunta que não quer calar: quando as ações de
tecnologia estarão caras demais? (saiba mais)

Te n h a c a l m a e p o u s e n o R i o H u d s o n
No mercado financeiro, precisamos ser treinados como pilotos de avião: preparados para as mais
severas turbulências (saiba mais)

O único “novo normal” que vamos comentar
Não sabemos como vai ser a realidade pós-pandemia em todos os aspectos, mas uma coisa é certa: o
juro real de dois dígitos ficou no passado (saiba mais)

Pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou
Com uma ação ousada e eficaz, a eletricidade renovável, como a energia solar e eólica, poderia

aumentar de 5% da oferta hoje para 25% em 2035 e quase 50% até 2050 (saiba mais)

A i n d a e s t á “ m a r c a n d o ” s o b r e o Te s o u r o S e l i c ?
Entenda de uma vez por todas o que aconteceu com o Tesouro Selic em setembro (saiba mais)

QUER RECEBER TEXTOS COMO
ESSES TODO DIA POR E-MAIL?
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R I C O M AT I N A L
G R AT U I TA M E N T E

Betina Roxo, CNPI 1493
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0800-722-3730
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blog.rico.com.vc/
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www.rico.com.vc
Facebook.com/rico.com.vc
Youtube.com/ricocomvc
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