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O  m ê s  q u e  p a s s o u

O Ibovespa caiu 0,7% em outubro...

...enquanto o dólar subiu a 5,74/real...

Com a onipresente sensação de risco no mercado, a curva de juros futuro para o vértice de janeiro/31 
abriu, mas apenas 4 pontos-base, para 8,3%, enquanto o dólar subiu 1,77%

...e a curva de juros abriu.

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  M Ê S  Q U E  P A S S O U

E X C L U S I V O

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.

R E T O R N O S
Período: de 31/dez/2019 a 30/out/2020

1. Índ. HF Anbima: dados até 30/out/2020
Fonte: Bloomberg



O l h a n d o  p a r a  f r e n t e

Em vez de “ano de 2020”, poderíamos rebatizar para “turbulência”. Encerramos mais um mês

deste ano que mais parece uma década dada a quantidade de acontecimentos.

O Ibovespa encerrou outubro com queda de 0,7%, o que ao primeiro olhar, pode parecer uma

variação singela, mas não podemos esquecer que, ao longo do mês, o índice chegou atingir os

102.217 pontos, e encerrou próximo da mínima do mês (93.386 pontos).

O Brasil segue com uma das piores performances de bolsa do mundo, são 18,47% de queda até

aqui. Apenas para paralelo, nos EUA, o S&P 500 já sobe 2,52%, e o índice da bolsa de tecnologia

(Nasdaq) anota uma alta de incríveis 26,90%.

Mas como o “ano turbulência” não poderia deixar de ser característico, o pódio dos índices de

bolsa fica para o S&P 500 VIX, que mede a volatilidade das opções negociadas na bolsa de

Chicago - apelidado carinhosamente de “índice do medo”, já que valoriza quando os investidores

estão receosos e buscando por proteções para a carteira. O índice valorizou 125,17% em 2020.

Enfim, essa é a “foto” do ano até aqui, e como nos demais meses do ano, outubro contribui

sendo palanque novamente para ele: o novo coronavírus. A tão temida “segunda onda” da covid-

19 deu as caras em outubro:



O l h a n d o  p a r a  f r e n t e

O aumento no número de casos fez com que alguns governos anunciassem novas medidas de

isolamento. Países como Alemanha, França e Reino Unido anunciaram medidas mais severas para

conter essa expansão.

Os famigerados “lockdowns”, realizados por questões de saúde, geram consequências

econômicas. Negócios fechados, fluxo de consumidores mais baixo, e o medo que se instaura e

traz a poupança precaucional consigo, tudo isso traz novos impactos econômicos - aliás, impactos

esses que não eram esperados pelos investidores.

Economias e empresas que já estavam fragilizadas sendo “nocauteadas” mais uma vez pelo

corona. Enquanto isso, norte-americanos vão as urnas (ou não) para definirem seu novo

presidente e mais um capítulo importante deste ano.

Biden vem com vantagem nas pesquisas de estados fundamentais para o quórum eleitoral, mas

varemos agora se esses números vão se converter para votos reais. São “apenas” mais dois meses

até o fim de 2020, mas em um ano que mais parecem 10, podemos dizer que tem muita água

para rolar nessa cachoeira ainda.

Enfim, esses momentos de turbulência e incerteza realmente dão uma dor no estômago. Porém,

vamos compartilhar uma técnica infalível para passar bem por estes momentos:

Escreva num mural os principais temas do mercado que devem reger o longo prazo. Na nossa

opinião, um dos principais: os juros mais baixos no mundo.

O cenário de curto prazo é extremamente incerto: coronavírus que ainda não teve seu fim,

eleições americanas definindo a liderança da maior economia do mundo, além dos países

estarem muito mais endividados por conta da pandemia e a necessidade de ações fiscais para

combater suas consequências.



O l h a n d o  p a r a  f r e n t e

Mas não podemos deixar de lembrar que, justamente para combater os efeitos econômicos

colaterais da covid, os bancos centrais ao redor do mundo reduziram suas taxas básicas de juros.

No mundo desenvolvido, as taxas chegam próximas de zero ou até mesmo no campo negativo, e

no mundo emergente (em que o Brasil se inclui), temos um patamar muito mais baixo do que

visto antes.

As discussões sobre o mundo pós-pandêmico se dividem em todos os aspectos, até pelo nível de

incerteza já comentado aqui, mas acreditamos que nós estamos convencidos (e os bancos

centrais também) que as taxas de juros ficarão mais baixas por mais tempo.

Claro, não necessariamente nos patamares atuais, mas para um mundo que vai precisar tapar um

buraco enorme causado pela pandemia, com certeza bem mais baixas que a média histórica. Mas

essa informação importa por que exatamente?

Para nos lembrarmos que: i) em um mundo de juros mais baixos, as rentabilidades também ficam

mais baixas, e se você quer buscar maiores retornos na sua carteira, vai precisar se expor a

maiores riscos; ii) já que o juro está mais magro, a renda fixa também emagrece. Isso beneficia os

chamados ativos reais – ações, imóveis, commodities; iii) necessidade de aumentar os riscos +

maior parcela da carteira investida em ativos reais = necessidade de alongar os prazos de

investimento.

Obviamente que, como sempre falamos, tudo isso só importa depois do seu perfil de investidor. É

fundamental você estar com sua carteira alinhada com seu perfil, caso contrário, qualquer dor de

estômago pode te fazer apertar o botão de resgate e nem sempre essa é a decisão mais

inteligente.

Ah, e por mais que a renda fixa esteja mais magra, aqui no Brasil temos uma jabuticaba doce nas

taxas dos ativos dessa classe. Diferente do resto da maior parte do mundo, temos boas taxas de

retorno em ativos de renda fixa para prazos maiores, principalmente nos indexados à inflação

(IPCA+), que nos pagam taxas reais (já descontadas da inflação) bem interessantes.



O l h a n d o  p a r a  f r e n t e

Aí fica fácil: olhamos para nossa tela do computador indicando diversas notícias “negativas”,

esticamos nosso corpo e olhamos para essa “parede-mural”, e nos lembramos que precisamos

acompanhar o mercado sempre, mas não é sempre que tomamos decisões de investimento ou

desinvestimento.

Recomendamos que vocês façam o mesmo.

Confira nossas recomendações de carteira a seguir.



P A R A  C O N S E R V A D O R E S / A S

No início de outubro, falamos aqui da queda no

preço do Tesouro Selic, que aconteceu graças a

fatores como receio de maiores instabilidades

fiscais e um megaleilão do Tesouro em meados

de setembro.

Ao longo do mês passado, acompanhamos uma

certa estabilização desse preço. Não temos como

garantir com toda a certeza que a turbulência

acabou, mas reiteramos que sua reserva de

emergência deve continuar no mesmo lugar:

fundos DI taxa zero, como o Trend DI Simples,

diretamente no Tesouro Selic via Tesouro Direto

ou em CDBs de liquidez diária rendendo perto de

100% do CDI – sempre lembrando de avaliar o

risco de crédito do emissor. 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

investimentos que atrelam a remuneração ao

IPCA (os famosos IPCA+ ou vulgarmente

conhecidos como pré + pós-fixados).

A Selic baixa, mantida em 2% ao ano, somada ao

risco inflacionário (o IPCA-15 surpreendeu o

mercado, vindo acima das expectativas em

outubro) nos afastam de papéis prefixados no

momento. O ideal é não “travar” seus

rendimentos com taxas pré-fixadas agora,

mesmo que pareça boa. Evite.

O crédito privado foi reduzido na carteira. Essa

classe paga hoje uma rentabilidade média de

2,14% acima do CDI, segundo o índice Idex. Com

esse spread, preferimos aumentar exposição ao

Tesouro IPCA+.

Também mantivemos exposição à renda fixa

internacional, que está disponível para

investidores qualificados (com mais de R$ 1

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. Confira as nossas recomendações

nos links do final desta seção.

% % %



% % %

P A R A  M O D E R A D O S / A S

Nos últimos dias de outubro, o que os

mercados temiam aconteceu: a força da

segunda onda de covid-19 fez com que países

europeus voltassem a fechar

estabelecimentos e aplicar restrições à

mobilidade. Isso pode diminuir

consideravelmente a velocidade de

recuperação das economias e levar mais

empresas ao fim de suas atividades. Não à

toa, as notícias derrubaram bolsas em todo o

mundo. O sentimento de aversão a risco

nesse cenário deve continuar ao longo de

novembro.

Para lidar com a volatilidade inevitável,

mantivemos a recomendação para

investimentos em renda variável em 11% - o

suficiente para buscar ganhar dinheiro nas

altas sem muito frio na barriga, considerando

que não se sabe os efeitos de possíveis novos

lockdowns e nem quando teremos

efetivamente uma vacina.

Para os fundos multimercado, nossa sugestão

é diversificar entre várias estratégias, inclusive

com acesso a gestores globais: quanto mais

diversa sua carteira for, maior a consistência

nos resultados: isso é lei universal.

Lembrando que, se você quiser conhecer

alguns nomes de fundos recomendados, é só

clicar nos links no final desta seção, na próxima

página.

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

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

justamente para ajudar a proteger seu dinheiro

e você dormir tranquilo/a à noite. Importante:

mesmo com a queda pontual dos preços no

Tesouro Selic, ele ainda é a recomendação para

a sua reserva de emergência (leia mais na

página anterior).

Por fim, alocamos 15% de indexação a inflação

(protegidos do aumento dos preços). Isso é

importante porque a insegurança com a

situação fiscal do país, que continua bastante

em alta, pode criar uma pressão inflacionária –

e a forma mais conservadora de se defender

desses efeitos é com os famosos “IPCA+”.



P A R A  A G R E S S I V O S / A S

Novas medidas de isolamento social para tentar

conter o avanço da segunda onda de coronavírus

na Europa vão continuar trazendo volatilidade

para ativos mais arriscados.

Para novembro, nossa posição em bolsa ficou

mantida em 25% para os perfis agressivos,

permitindo uma alocação consideravelmente

defensiva em ativos internacionais (30,5%).

Também temos fundos multimercado de

estratégias variadas (27%)

Na parcela de renda fixa, temos 15% de

indexação à inflação, proteção importante em

um cenário fiscal ainda incerto. Para conhecer as

recomendações por nome, é só acessar o link

abaixo.

% % %

*Atenção: nossas carteiras agora 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. 

https://blog.rico.com.vc/topic/sugest%C3%A3o-de-aloca%C3%A7%C3%A3o


N o v i d a d e s

Nessa toada de incertezas e um mundo multipolar, nada melhor que mais opções internacionais

sendo dispostas para qualquer investidor da Rico. A família Trend, constituída por fundos passivos

que replicam índices de ativos (tanto renda fixa quanto renda variável), ampliou:

O Trend Prata FIM e o Trend Prata Dólar FIM dão ao investidor a possibilidade de exposição nesta

commodity. A procura por esse tipo de alocação tem aumentado, além do já conhecido Ouro, a

Prata também ganha espaço na exposição de carteira de investidores que buscam ativos mais

defensivos, além das aplicações na indústria médica que esse metal precioso possui.

Além disso, o Trend Saúde Global FIM dispõe de exposição a um índice de empresas globais que

atuam neste segmento. Para os investidores que acreditam nas possibilidades deste mercado

para médio e longo prazo, mas que também prezam por uma diversificação geográfica, é uma

excelente opção.

Fora as opções de renda variável (que vão além das citadas), também foram adicionadas na renda

fixa: Trend Tesouro Americano FIM. Esse fundo entrega ao investidor a possibilidade de se expor

ao índice de títulos públicos norte-americanos.

Ainda na seção dos “democráticos”, o fundo Selection ESG Ações que constrói uma carteira de

fundos de ações brasileiros, porém apenas aqueles que tem como critério fundamental de

seleção de empresas investidas os fundamentos ESG, ou ASG em português.

E nem tão novo assim, mas como está entre nossas predileções e raramente fica aberto para

captação de novos recursos: o fundo Truxt Long Biased Advisory que é focado em realizar

investimentos em ações de companhias brasileiras, mas também diversifica em ativos fora da

bolsa como: renda fixa, commodities, moedas. Mesmo tendo a maior parte de sua carteira

exposta as ações brasileiras, o fundo tem uma performance de 24,17% até aqui, fruto de sua

gestão de excelência e diversificação estratégica em outros mercados.



B O L S A S  E M  N O V E M B R O

Dia 3 de novembro: o dia mais aguardado do ano

E num piscar de olhos, um dos dias mais importantes do ano (se não, O mais importante), chegou: o 

dia de eleger o 46º presidente dos EUA.

Após uma noite de eleição nos EUA sem definições, o foco dos mercados está voltado ao anúncio de 

novos resultados nos EUA. Com vitória de Trump na Flórida e melhor desempenho do que esperado 

em estados do meio-oeste,  as chances de uma definição da disputa pela Casa Branca no dia da 

eleição evaporaram.  

Apesar de o presidente ter se declarado vencedor e prometer judicializar a disputa, fica claro que a 

disputa ainda está muito acirrada para apontar quem será o próximo presidente dos EUA. Biden diz 

que permanece otimista, mas reconheceu que ainda era cedo para declarar vitória ou aceitar a 

derrota, pedindo “paciência” ao eleitorado.  

Ficaremos de olho em três estados chave: Wisconsin, Geórgia e Michigan. Para vencer, os 

candidatos precisam levar dois dos três. Vale destacar ainda que os democratas consolidaram a 

maioria na Câmara, mas as suas chances de obter controle do Senado foram reduzidas com vitória 

de candidatos republicanos em estados como Montana e Iowa. 

4 de novembro
Às 3h as últimas 

urnas são 
fechadas. O 
Alaska é o 

último estado.

3 de novembro
A partir das 

21h, os 
primeiros 
estados 

começaram a 
fechar as urnas

Resultado –
sem data
Devido à 

demora na 
contagem de 

votos e risco de 
judicialização.

8 de dezembro
Data para 
resolver 
disputas 

internas sobre 
os resultados.

14 de dezembro
Data limite para 
que os estados 

enviem os 
resultados ao 

Congresso. 
Possível extensão 

até 23 de 
dezembro.



B O L S A S  E M  N O V E M B R O

Enquanto aguardamos o resultado final... Vamos aos diferentes cenários existentes:

1. Trump se reelege e Congresso se mantem dividido

Reação do mercado: positiva – continuidade do governo e possível aprovação de um grande pacote 

de estímulo econômico após as eleições, num valor de US$1,8 trilhões (8,4% do PIB americano).

2. Biden eleito com Congresso dividido 

Reação do mercado: positiva – com Congresso dividido, a probabilidade dos democratas aprovarem 

um plano de aumento de impostos impopular seria menor. Além disso, o pacote de estímulos 

aprovado pelos democratas deve ser ainda maior que o pacote dos republicanos (pelo menos US$2,0 

trilhões segundo os jornais, ou quase 10% do PIB).

3. Biden eleito, Senado e Câmara com maioria Democrata, por pequena margem 

Reação do mercado: neutra/negativa no curto prazo, positiva médio/longo – como já mencionado, 

uma pequena maioria no Senado não deve dar vantagem suficiente aos democratas para levar em 

frente e aprovar medidas impopulares, como um aumento de impostos. Além disso, esse já é o 

cenário base precificado no mercado hoje, e não deveria trazer tantas incertezas.

4. Biden eleito com Senado e Câmara com maioria Democrata, por ampla margem (probabilidade 

baixa)

Reação do mercado: negativa – medidas propostas pelos democratas como regulação antitruste mais 

agressiva e controles de preços de medicamentos seriam aprovadas mais facilmente. A maior parte 

dos setores sofreria com aumento de impostos, mas o farmacêutico e de energias não renováveis 

sofreriam mais devido à reorientação da Casa Branca. 

5. Eleições contestadas na Suprema Corte 

Reação do mercado: negativa – incerteza de quem ganhará a eleição aumenta, assim como a 

probabilidade de tensões sociais, como vimos ao longo dos últimos meses. Volatilidade em alta.



B O L S A S  E M  N O V E M B R O

E o Brasil com isso?

Caso Trump seja reeleito, a relação com o Brasil não deve passar por grandes mudanças nos 

próximos anos, já que o atual governo brasileiro, presidido por Jair Bolsonaro, tem um alinhamento 

ideológico e aproximação maior com o atual presidente americano.

Por outro lado, os democratas têm uma forte agenda de meio ambiente e energias renováveis, como 

mencionamos em outros relatórios. 

Apesar do Brasil ser um dos maiores produtores de energia de fontes renováveis no mundo (etanol e 

geração hidrelétrica), a visão do mundo em relação ao controle ambiental se deteriorou 

rapidamente, principalmente em relação às queimadas na Amazônia.

O candidato democrata Joe Biden inclusive citou o Brasil no primeiro debate, e propôs que países de 

todo o mundo forneçam US$20 bilhões destinados à preservação das florestas. Ele também disse 

que o Brasil enfrentará consequências econômicas significativas, caso o país não controle os 

desmatamentos.

Porém, segundo Sol Azcune, analista de política internacional da XP Inc, a relação entre países não 

deve ser muito diferente com quaisquer dos dois presidentes, pois o Brasil também não teve grandes 

benefícios até agora pelo alinhamento ideológico com Donald Trump.



B O L S A S  E M  N O V E M B R O

Como e onde investir considerando os cenários para as eleições?

Apesar de tantas partes nesta equação, os EUA seguirão sendo a 1ª ou 2ª maior economia do 

mundo, com as melhores empresas. Além disso, a força do dólar com alta dependência do mundo, 

somada à habilidade dos EUA de emitir quantidades elevadíssimas de dívida sem que haja uma 

grande reação do mercado, são enormes vantagens ao país.

Mesmo com potenciais impactos negativos a setores específicos, os setores de tecnologia, 

farmacêutico e biotecnologia, por exemplo, colocam o mercado americano à frente de outros no 

mundo, seguindo uma alta atratividade por serem empresas de crescimento acima da economia.

Portanto, ter exposição ao país é interessante em qualquer um dos cenários das eleições. 

Lembrando que no último mês o investimento em empresas globais direto pela bolsa brasileira 

(BDRs) foi liberado a todos os investidores pessoa física, e não apenas aos investidores qualificados. 

Fizemos uma série de conteúdos, desde o que são BDRs a como escolhê-los aqui.

Por fim, ao compararmos a bolsa americana à brasileira, no curto prazo, a bolsa americana pode 

continuar apresentando uma equação de risco e retorno mais favorável, mesmo com aos reflexos 

das eleições americanas, devido principalmente à maior exposição ao setor de tecnologia e à 

enorme capacidade de estímulos a economia.

Até agora, os EUA já injetaram na economia mais de US$6,5 trilhões (31% do PIB), entre estímulos 

fiscais e monetários. Além disso, o novo pacote de estímulos deve ficar em pelo menos mais US$2 

trilhões (10% PIB), a ser anunciado após as eleições.

https://blog.rico.com.vc/como-escolher-bdrs-para-investir


B O L S A S  E M  N O V E M B R O

 

O que você achou desse relatório?

Curti! Ok Não curti...

No médio e longo prazo, por outro lado, a Bolsa brasileira parece oferecer maior potencial de 

valorização, dado o desconto em relação a outras bolsas no mundo e assumindo que o cenário 

doméstico não se deteriore.

Logo, vemos a exposição às ações americanas e brasileiras como complementares (se de acordo 

com o perfil do investidor/a) e muito positiva para uma carteira de investimentos diversificada. 

Em relação aos riscos para as bolsas, vale destacar: i) 2ª onda do coronavírus levando a uma nova 

retração, ii) riscos fiscais no Brasil e não avanço das agendas de reformas, e iii) resultado negativo das 

eleições americanas, levando à forte queda nos mercados.

https://xpi.typeform.com/to/OLLCb0u2#crico=xxxxx
https://xpi.typeform.com/to/JxOkBXsN#crico=xxxxx
https://xpi.typeform.com/to/SpfgoRJ1#crico=xxxxx


B r a s i l ,  v o c ê  n ã o  é  t o d o  m u n d o !

Todos os países do mundo aumentaram o nível de endividamento para lidar com a pandemia, mas

temos nossas jabuticabas. (saiba mais)

N e g o c i e  s e u  a l u g u e l  – e  i n v i s t a  e m  I G P - M  c o m  F I I s

Um IGP-M de 20% dá até saudade dos títulos de tesouro indexados ao índice de atacado – mas você

ainda pode se beneficiar dessa alta com FIIs (saiba mais)

C o m o  e s c o l h e r  B D R s p a r a  i n v e s t i r

Tem interesse em diversificar sua carteira de ações fora do país? Aprenda como. (saiba mais)

R $  1  t r i  n a  p o u p a n ç a :  q u e m  g a n h a  e  q u e m  p e r d e

Você deve saber que o seu dinheiro não rende praticamente nada na poupança, mas existem dois

setores na bolsa que comemoram a marca de R$ 1 tri na caderneta (saiba mais)

R e s u l t a d o s  3 º  t r i m e s t r e :  t á  r u i m ,  m a s  t á  b o m

Tudo é uma questão de perspectiva: os resultados do terceiro trimestre estão vindo muito piores

que os de 2019, mas não é isso que importa (saiba mais)

A ç õ e s  q u e  p a g a m  d i v i d e n d o s :  q u e m  n ã o  g o s t a ?

Nossa analista quant traz dados interessantes sobre as maiores pagadoras de dividendos da bolsa

(saiba mais)

Q U E R  R E C E B E R  T E X T O S  C O M O  
E S S E S  T O D O  D I A  P O R  E - M A I L ?  

C L I Q U E  A Q U I  E  A S S I N E  O  
R I C O  M AT I N A L

G R AT U I TA M E N T E

S u g e s t õ e s  d e  l e i t u r a

https://blog.rico.com.vc/brasil-voce-nao-e-todo-mundo
https://blog.rico.com.vc/invista-em-igpm-com-fiis
https://blog.rico.com.vc/como-escolher-bdrs-para-investir
https://blog.rico.com.vc/dinheiro-na-poupanca-quem-ganha-e-quem-perde
https://blog.rico.com.vc/resultados-3-trimestre-ta-ruim-mas-ta-bom
https://blog.rico.com.vc/acoes-que-pagam-dividendos
http://bit.ly/DeOlhoNoMercado-RicoMatinal
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importantes
Informações

DISCLAIMER
INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este relatório de análise foi elaborado pela Rico CTVM S.A. (“Rico”) de acordo com todas as exigências previstas na Instrução CVM nº
598, de 3 de maio de 2018, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de
investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações
contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A Rico não se
responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório.
Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada
perfil de investidor. O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises
e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma independente, inclusive em relação à Rico e que estão sujeitas a modificações
sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente
influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela Rico. O analista responsável pelo
conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Instrução CVM nº 598/18 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação
de mais um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório. Os analistas da
Rico estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores
Mobiliários e na Política de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários do Grupo XP. O atendimento de nossos clientes é realizado
por empregados da Rico. Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de
qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o
seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados
a determinado perfil de investidor. A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode
aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados
futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e
os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de
relacionamento da Rico, podendo também ser divulgado no site da Rico. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para
qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da Rico.
A Ouvidoria da Rico tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as
soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 771 5454. SAC. 0800 774
0402. O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da
Rico: https://www.rico.com.vc/custos
A Rico se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização
deste relatório ou seu conteúdo. A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A
Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros.
Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta
forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário
macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam
identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas. O
investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada
pela Rico. Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um
investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um
investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma
declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o
cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo
resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não
há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto O investimento em opções é preferencialmente indicado
para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela Rico. No mercado de opções, são
negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado
pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto
por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital
investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de
produto. O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada
pela Rico. São contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em
prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e
máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que são fixados
livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias
são prestadas em duas formas: cobertura ou margem. O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais
significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela Rico.
Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar
um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de
oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o
patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário
macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento. Analistas: Thiago Salomão – CNPI-P: EM 1399; Matheus Soares –CNPI
EM1969. Responsável pela Análise da Rico CTVM S.A (Instrução CVM n°483): Roberto Indech – CNPI EM1426 / analises@rico.com.vc /
11-2505-1900

Este relatório de análise foi elaborado pela Rico Investimentos, que é uma marca da XP Investimentos CCTVM S.A. (“Rico”) de acordo com 
todas as exigências previstas na Instrução CVM nº 598, de 3 de maio de 2018, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o 
investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de 
qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes 
públicas. A Rico não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório. Este relatório foi elaborado 
considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor. O(s) signatário(s) 
deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de 
forma independente, inclusive em relação à Rico e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas 
condições de mercado, e que sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações 
financeiras realizadas pela Rico.
O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Instrução CVM nº 598/18 está indicado acima, sendo que, caso 
constem a indicação de mais um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório. 
Os analistas da Rico estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores 
Mobiliários e na Política de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários do Grupo XP.  
O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da Rico.
Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes 
deverão realizar o processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este material 
não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de investidor.
A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de 
tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de 
impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente 
diferentes.
Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da Rico, podendo também ser divulgado no site da Rico. Fica 
proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio
consentimento expresso da Rico.
A Ouvidoria da Rico tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas 
pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 771 5454. SAC. 0800 774 0402.
O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da Rico: 
https://www.rico.com.vc/custos 
A Rico se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste 
relatório ou seu conteúdo.
A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo 
conceitos como tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como 
informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, 
que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do
setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com 
utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas. 
O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela 
Rico. Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no 
qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco 
e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma
expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos 
específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas
patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente 
neste tipo de produto
O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada 
pela Rico. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o
adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são 
consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de 
perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está 
garantido neste tipo de produto. 
O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela Rico. São 
contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O 
prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. 
O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que são fixados livremente em mercado, em função do 
prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou 
margem.
O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil 
agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela Rico. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato 
futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um 
investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A 
duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições 
de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento.
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