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Estamos 
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momento

T

I

N

A

da renda variável no Brasil

There

Is

No

Alternative



Nossas Jabuticabas

Nossas Jabuticabas

Maior fundo macro 

é 4x maior que o 

maior fundo de 

ações

Número de 

investidores em 

ações no Brasil é 

menor que a 

população carcerária

Horizonte médio 

de investimento 

D3 -> XP D11

% do CDICota diária

Poupança



Momento TINA de Renda Variável

De onde vêm as jabuticabas?

Ganho de capital em 

investimento com liquidez diária 

garantido pelo tesouro

Foco no curtíssimo prazo –

desincentivo para alongar horizonte 

de investimento e correr risco

Fonte: Bloomberg



Até agora – Investidor podia satisfazer os 3 desejos!

Alto

Retorno

Liquidez
Baixa 

Volatilidade

CDI



Momento TINA de Renda Variável

1ª CONSEQUÊNCIA
Mercado de capitais atrofiado

Mundo

Fonte: Banco Mundial



Momento TINA de Renda Variável

2ª CONSEQUÊNCIA
Percentual de renda variável muito pequeno 

no portfólio de investidor PF (varejo)

Fonte: Oliver Wyman, OCDE e ANBIMA



Momento TINA de Renda Variável

3ª CONSEQUÊNCIA (1 de 2)
Foco excessivo em volatilidade de curto prazo como medida de risco

Fonte: XP e CapGemini



Momento TINA de Renda Variável

3ª CONSEQUÊNCIA (2 de 2)
Falsa percepção de que fundos macro / multimercados 

são menos arriscados do que fundos de renda variável

Multimercados vs Ações Valor – Ex Joesley Day



E agora?!



Momento TINA de Renda Variável

Convergência de curva de juros para níveis mais civilizados e de maneira sustentável 

reduz muito as alternativas de investimento dos fundos  macro / multimercado

Fonte: Bloomberg



Prêmios do Crédito Privado 

nas mínimas históricas!

Fonte: XP



Após Rally, Bolsa não parece nem cara 

nem barata em relação ao histórico

Múltiplos de lucro em linha com o histórico e de outros mercados 

emergentes mas sobre base deprimida de lucros... 

Fonte: Bloomberg



Momento TINA de Renda Variável
Bolsa em patamares históricos de atratividade em relação à curva de juros

Fonte: Bloomberg



Momento TINA de Renda Variável

Bolsa em patamares históricos de atratividade em relação à curva de juros

Fonte: Bloomberg



% de Renda Variável está em níveis baixos

mesmo para padrões locais históricos

% em equities (eixo direito)Total assets

Fonte: ANBIMA



Ciclo Macro
Onde Estamos?



Economia pronta 

para crescer
Falta elemento 

de confiança
Reformas
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Fonte: Banco Central do Brasil

Inadimplência do Sistema Bancário - PF + PJ (%)

+1 D.P.

-1 D.P.

+1 D.P.



Ciclo Micro
Onde Estamos?



Visão Micro

Forte aceleração dos lucros das 

empresas em função da grande 

alavancagem operacional, redução 

de despesas financeiras e 

consolidação setorial

Nossa análise sugere que CAGR do 

lucro agregado da amostra nos 

próximos 3 anos ficará entre 15% e 

21%, favorecidos pela retomada de 

margens e pela redução de custo de 

dívida. 

Cen. 2

21% CAGR

Cen. 1

15% CAGR

*Lucro ajustado por ciclo = média de 10 anos de lucros ajustados por inflação de amostra de 31 companhias abertas 

com lucro reportado nos últimos 17 anos



O Potencial de Retorno

Equilíbrio saudável de risco vs retorno potencial

Potencial de expansão de lucros e queda de juros longos abrem grande 

espaço de valorização para ações brasileiras

* Cenário 2 = PIB Focus + 1.5%a.a. Fonte: Bloomberg | Análise proprietária Equitas | Atualizado até 28/06/2019

Criação de valor 

que só é capturada 

por investimentos 

em renda variável

24%

3%



Resumindo – Daqui em diante, investidor terá que 

escolher 2 entre  seus 3 desejos!

Alto

Retorno

Liquidez
Baixa 

Volatilidade

CDI

Renda Fixa

Produtos 

Estruturados Ações



E a Equitas?



Queremos fazer parte dessa história de

criação de valor
através de parcerias de longo 

prazo com vocês!



Uma gestora de fundos 

dedicada 

exclusivamente à renda 

variável - só 

trabalhamos com ações

Nossos sócios 

trabalham juntos há 

mais de 10 anos

Nosso propósito: 

fazer a diferença na 

construção do 

patrimônio dos 

nossos clientes

A EQUITAS

QUEM 

SOMOS

Estamos no 

mercado desde 

2006



A Equitas - Nossa filosofia

Priorização de 

controle de riscos 
Foco em círculo de 

competência bem 

definido

Extensa pesquisa 

proprietária 

Foco em valor 

intrínseco e margem 

de segurança

Abordagem de 

longo prazo 
Busca por 

assimetria positiva 
Pensamento fora 

do consenso 

Humildade e 

autocrítica 



Performance 

Superior no 

Longo Prazo –

9 anos

Em 9 anos, empatamos com o 

Ibovespa em 1 e ganhamos em 8 

anos!

21% de retorno ao ano vs 5% do 

Ibovespa e 10% do CDI

Em 9 anos, tivemos 2 anos negativos 

vs 4 do Ibovespa

Selection; 

492%

CDI; 137%

IBX; 117%

Ibov; 63%



Consistência de Performance no Curto e Médio Prazo

1º Quartil

1º Quartil
1º Quartil

1º Quartil

1º Quartil

2016 2017 2018 2019 36 meses



Performance Superior no Longo Prazo

1º Lugar



Regra nº1
para os investidores:

Nunca perder dinheiro! Nunca se esqueça da regra n° 1

Regra nº2
para os investidores:

Warren Buffet



Perfil de Risco vs Retorno em relação ao Mercado

Historicamente, acompanhamos as altas e caímos menos que o mercado.

Ganhamos mais protegendo nossos investidores nos momentos de queda.

Distribuição da rentabilidade mensal desde o início do Equitas Selection FIC FIA

Distribuição da rentabilidade mensal desde o início do Equitas Selection FIC FIA

SELECTION IBOV IBrX

Meses desde o início 107 107 107

# Superior - 67 67

# Meses < -3% 18 32 27

# Meses > 3% 39 34 33

Volatilidade 60 dias (a.a) 17% 22% 21%

Retorno mensal 1,6% 0,4% 0,7%

Retorno anualizado 21,1% 5,1% 8,6%



Performance construída com consistência e diversificação!

Principais contribuições desde o início

Fonte: Equitas | Atualizado até 28/06/2019

Principais contribuições nos últimos 24 meses











Obrigado!
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Este documento foi produzido pela Equitas Investimentos, com fins meramente informativos não se caracterizando como oferta ou

solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos; Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das

informações apresentadas, a Equitas não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por

decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificada

sem comunicação; As metodologias usadas para elaboração dos rankings e premiações estão descritas nas edições das revistas

que divulgaram tais análises; RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A

rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo. A

RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA

DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO-

FGC. LEIA O PROSPECTO ANTES DE INVESTIR; O Valor da cota, patrimônio e rentabilidade são divulgados diariamente em jornal

de grande circulação; É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao

aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12

(doze) meses.

Disclaimer


