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Novembro foi um mês de mais oscilação no mercado acionário 
e, principalmente, no mercado de câmbio. No final do mês, o 
índice Bovespa recuperou-se, com retorno positivo de 0,95% 
apesar de, até a metade do mês, ter registrado quedas. No 
mesmo período, a moeda brasileira sofreu forte desvalorização, 
além de seus pares, perdendo 5,45% do seu valor em novembro.

Todos que têm a função de montar portfólios robustos, 
observam relações entre os diversos ativos que compõem 
a carteira e procuram verificar quão estáveis são esses 
movimentos no tempo, para desenhar a proporção ideal entre 
cada tipo de investimento. Por exemplo, quando montamos 
nossas carteiras, fazemos análises de correlação entre o 
retorno de uma posição comprada em dólar e o retorno de uma 
posição comprada em ações no Brasil, em períodos longos. O 
número que encontramos para essa relação é negativo, o que 
significa dizer que, na maioria das vezes, quando a bolsa cai, o 
dólar sobe.

Esse resultado é intuitivo para todo investidor que percebe 
que, em momentos de aversão ao risco, como em crises de 
confiança, observamos a bolsa cair de preço e o dólar, como 
reserva de valor do mundo, recebe recursos dos investidores 
que querem se proteger da incerteza e, consequentemente, 
sobe de preço.

Assim, nossa tendência no longo prazo é trabalhar mais tempo 
com posição comprada em dólares, juntamente com uma 
posição comprada em ações. Essa é a carteira mais equilibrada 
no longo prazo e que traz uma melhor relação de risco e retorno 
para os investimentos.

Para aqueles que pensaram que essa estratégia que soma 
câmbio e bolsa é mais conservadora, ou limita ganhos, dado que 
adicionamos um ativo que tende a se mover em direção contrária 
a outro, lembramos que, para determinado nível de risco, 
tentamos fazer a carteira com melhor relação risco/retorno. 
Assim, sempre é possível usar o benefício da diversificação 
para subir o nível de risco da carteira e, consequentemente, 
elevar o retorno esperado, dado um nível de risco determinado 
com o qual o investidor consegue conviver.

Trata-se de usar a ciência a favor de aumentar o retorno e/
ou diminuir o risco para o investidor. Temos o cuidado de não 
sermos tão autoconfiantes a ponto de enfrentarmos o que os 
dados e a literatura nos fornecem. Então, guardemos essa 
informação. Se eu não tiver opinião específica sobre câmbio, 
no longo prazo, eu deveria ter uma combinação de dólar e 

bolsa. Essa carteira é a mais eficiente com base em dados 
históricos de muito tempo.

Mas e se eu tiver uma opinião específica sobre o momento 
atual? Preciso sempre ter a carteira ótima no longo prazo para 
garantir a melhor eficiência, ou posso desviar da carteira de 
longo prazo buscando ganhos táticos?

A resposta é sim. Certamente, fazemos movimentos táticos 
frequentes nas carteiras para aproveitar desvios de preços 
ou de conjunturas diferentes. 

Muitos agentes no mercado acreditavam que teríamos um 
momento como outros no passado. Em outros tempos, quando 
o Brasil começou a crescer mais, cuidou das contas públicas 
e fez reformas liberalizantes, o país recebeu mais fluxo de 
investimentos e o câmbio apreciou-se. Isso de fato ainda é 
uma possibilidade para o ano que vem, pode acontecer em 
algum momento no futuro próximo do mercado internacional 
perceber uma melhora nos fundamentos brasileiros e animar-
se a vir investir aqui. 

No entanto, em que pese que seguimos recebendo muito 
investimento externo direto na economia real, também 
continuamos observando retiradas líquidas de investimentos 
no mercado financeiro por estrangeiros. Além disso, em 
conversas com investidores externos, ainda não identificamos 
esse interesse tão forte em Brasil, em um contexto em que 
esses mesmos gestores estão mais defensivos em suas 
posições globais e com preocupações com instabilidade 
política na América Latina em geral.

Outro ponto que distingue o momento atual de momentos de 
rally da moeda brasileira, é o fato de que nunca, em nenhum 
desses momentos, tivemos combinação de juros tão baixos 
com o investidor global bastante preocupado com o fim do 
maior ciclo de expansão da história e o mundo político tão 
tensionado. Além disso, em raros momentos, o ministro da 
economia demonstrou explicitamente em entrevistas, sua 
pouca preocupação com o câmbio, porque o país estava com 
inflação sob controle. Afinal, tínhamos um programa crônico 
de inflação, dentro do qual qualquer depreciação de câmbio 
rapidamente virava aumento de preços no país.

Além disso, temos mais novidades que fazem o momento 
atual único. A relação entre importação e base instalada 
da indústria mudou, e agora a desvalorização cambial não 
necessariamente gera rapidamente maior produção industrial 

“The saddest aspect of life right now is 
that science gathers knowledge faster 

than society gathers wisdom.”

Isaac Asimov, escritor e bioquímico 
americano, nascido na Rússia (1919 - 1992). 

O CÂMBIO E A CARTEIRA DIVERSIFICADA
POR LUCIANO TELO, XP ADVISORY
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e uma grande melhora de contas externas. O consumo e a 
produção industrial dependem hoje mais de importados do 
que no passado, e os efeitos de uma desvalorização da moeda 
não são os mesmos de um país com maior contribuição da 
indústria nacional no PIB, que já existiu, mas não é nossa 
realidade hoje.

Além disso, há a decisão do investidor. Com o real brasileiro 
protegido por um nível de juros brutal, a decisão de diversificar 
investimentos no exterior era mais custosa. Agora, há 
mercados que crescem mais que o Brasil, que oferecem 
menos incerteza e podem ser opção de investimento, trazendo 
diversificação aos investimentos no país. O próprio Banco 
Central já identificou isso e ensaiou a possibilidade de, no 
futuro, os brasileiros poderem investir em dólares dentro do 
país.

Isso tudo para dizer que não era automático achar que todas 
as classes de ativos, que poderiam representar melhora com 
as reformas e a retomada de crescimento no Brasil, poderiam 
se comportar da mesma forma. A bolsa teve um impulso 
favorável por reformas, mas também por estar com valores 
atraentes. Os juros, por sua vez, ofereciam menos espaço para 
ganhos em posição aplicada após um movimento forte de 
queda recente. 

Já uma posição comprada em reais, mais imprevisível por 
natureza, tinha pontos a favor de uma apreciação, como 
os listados acima, somados ao elevado nível de reservas. 
Todavia, apresentava alguns indicadores não tão óbvios e 
que indicavam um novo equilíbrio de real mais desvalorizado. 
Optamos por construir a carteira mais robusta no longo prazo 
e montamos uma posição comprada em bolsa e comprada em 
câmbio.

Escolhemos a bolsa como veículo para capturar a melhora 
de Brasil, por ter maior potencial de valorização e o dólar 
menos previsível, como contraponto e acabamos colhendo um 
benefício de ganharmos nas duas pontas. A assimetria correu 
a nosso favor, o que sabemos, não é o mais frequente no longo 
prazo. 

É sempre bom ganhar no tático de curto prazo, melhor ainda 
quando estamos ancorados dentro de uma posição que 
não alavanca risco, mas, no longo prazo, o mitiga. É o que 
procuramos fazer, usar o máximo do conhecimento disponível 
na literatura e nos dados, procurando ao máximo juntar 
essas posições com sabedoria, respeitando os riscos e com 
humildade. Raramente faremos somente posições que somam 
risco na carteira, ainda que tenhamos muita convicção em 
nossa análise tática. 
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E M  B U S C A  D E  R E N T A B I L I D A D E

À medida em que o final de 2019 se aproxima, a maioria das 
classes de ativos acumula fortes ganhos, impulsionadas 
principalmente por políticas monetárias frouxas ao redor do 
mundo. Apesar de dados econômicos mistos, a economia 
dos EUA continua a demonstrar resiliência em um cenário de 
enfraquecimento do crescimento global.

Mesmo assim, em preparação para a campanha eleitoral de 
2020, o presidente Donald Trump continua a pressionar o 
Federal Reserve a enfraquecer o dólar e impulsionar a economia 
americana. Nesta semana, após acusar o Brasil e a Argentina 
de uma “desvalorização maciça” de suas moedas, o presidente 
restabeleceu tarifas a importações de aço e alumínio para os 
dois países. Trump acrescentou que “o Federal Reserve também 
deveria agir para que países, os quais existem muitos, não tirem 
mais proveito de um dólar forte ao desvalorizar ainda mais suas 
moedas. Isso dificulta que nossos setores industrial e agrícola 
exportem seus produtos de maneira justa.”

De fato, o real (BRL) desvalorizou 5,45% frente ao dólar em 
novembro, em meio a uma percepção generalizada de aumento 
de risco na América Latina. O Banco Central do Brasil (Bacen) 
teve de intervir para conter a fraqueza do real, mas uma 
lenta recuperação da atividade econômica e taxas de juros 
historicamente baixas devem manter a moeda desvalorizada 
por mais tempo. Com taxas mais baixas no país, os brasileiros 
se juntam à multidão de investidores em busca de rentabilidade.

A busca por rentabilidade abriu as portas a diversos países que 
anteriormente não eram capazes de acessar os mercados de 
capitais, como Uzbequistão e Benin, que neste ano emitiram 
pela primeira vez títulos no mercado de dívida internacional. 
Uma oferta recente de US$ 3 bilhões de títulos soberanos de 
Angola com um cupom de 8%, registrou demanda em excesso 
a US$ 8 bilhões. 

Títulos de dívida de mercados emergentes registraram formidável 
apreciação em 2019. Embora isso seja uma boa notícia para 
alguns países que agora podem financiar seu desenvolvimento, 
eventos recentes no Líbano e na Argentina relembraram 
investidores dos riscos de países que tomam empréstimos em 
moeda estrangeira.

No entanto, ao invés de buscarem indiscriminadamente por 
rentabilidade em mercados de crédito ou mercados emergentes, 
muitos investidores optaram por focar em dividendos.  Ao passo 
em que as taxas de juros em países desenvolvidos encontram-
se próximas às mínimas históricas e a taxa de juros do título 

soberano americano de 10 anos, se mantém entre 1,70% e 
1,80%, as ações que compõem o índice MSCI All Country World 
(MSCI ACWI) forneciam, ao fim de outubro deste ano, uma 
taxa combinada de dividendos de 2,5% mais o potencial de 
apreciação. 

As maiores empresas que fazem parte do índice MSCI ACWI 
são Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, JPMorgan Chase e 
Alphabet (Google). A Apple foi a primeira empresa na história 
cujo valor de mercado ultrapassou US$ 1 trilhão. Isso a torna 
maior do que o Produto Interno Bruto (PIB) de 183 dos 199 
países para os quais o Banco Mundial possui dados econômicos 
(até julho de 2019). A taxa bruta indicativa de dividendos 
da Apple é atualmente 1,17% e suas ações registraram alta 
próxima a 70% neste ano, até o final de novembro. Olhar 
pelo retrovisor é fácil e os mercados já apreciaram bastante 
este ano, mas ainda assim, este tipo de investimento parece 
mais atraente que investimentos em títulos soberanos 
angolanos – especialmente quando consideramos o cenário de 
desaceleração no crescimento global.

Embora investidores possam precisar de renda para 
compensar seus passivos, é importante considerar a amplitude 
e profundidade dos mercados para criar um portfólio de 
investimentos resiliente. Colocando em perspectiva, ações 
americanas correspondem a 55,5% da composição do índice 
MSCI ACWI. Ações brasileiras, por outro lado, representam 
menos de 1% dessa composição.

Ao abandonar a segurança dos depósitos bancários para focar 
em mercados de risco, é importante que investidores brasileiros 
não limitem o escopo de seus portfólios para ativos próximos 
de casa (‘home bias’), tampouco cometam excessos na busca 
por rentabilidade. Como vimos com alguns investidores que 
possuíam posições relevantes em Argentina durante o ano, isto 
pode levar a consequências desastrosas.

***

Os mercados de risco obtiveram performances positivas em 
novembro. O índice S&P 500 apreciou 3,6% durante o mês e 
acumula performance de 27,6% no ano. O setor de tecnologia 
registrou forte recuperação de 5,4% no mês, elevando os 
ganhos acumulados em 2019 para 43,8%.  No início do próximo 
ano, monitoraremos os resultados corporativos de perto. No 3º 
trimestre de 2019, houve queda de -2,3% no lucro combinado 
das empresas que compõem o índice S&P 500, apesar da 
maioria dessas empresas terem reportado surpresa positiva 
em seus resultados.

POR ELIZA PEPPER, XP ADVISORY
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Na renda fixa, o índice US Aggregate Bond permaneceu 
relativamente estável no último mês, e registra robusta 
performance de 7,5% no ano.

Mantivemos exposição acima do neutro a ações americanas 
diante da expectativa de que, apesar dos recentes reveses, 
os EUA e a China ainda irão manter um diálogo construtivo.  
Adicionalmente, o consumidor americano continua a demonstrar 
força, como evidenciado pelo recorde de US$ 7,4 bilhões em 
vendas online na Black Friday e uma estimativa de recorde de 
US$ 9,4 bilhões em vendas na Cyber Monday.

Apesar disso, devido ao aumento na incerteza em torno das 
relações entre EUA e China, aos anúncios do presidente Trump 
sobre imposição de tarifas a produtos do Brasil, Argentina e 
França, e a dados mais fracos no setor industrial, mantivemos 
nosso hedge (proteção) em ouro e adicionaremos outros hedges 
aos nossos portfólios de maneira seletiva, como puts (opções 
de venda) e put spreads. 

Também focamos no aumento da taxa de dividendos da nossa 
posição em renda variável e continuamos a evitar títulos de 
crédito de baixa qualidade.

Por fim, não fizemos mudanças em nossas posições de renda 
fixa, mantendo a maior parcela investida em gestores com 
mandatos flexíveis.

Este material foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S/A (“XP Investimentos” ou “XP”) e tem caráter meramente informativo, não constitui e nem 
deve ser interpretado como solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou 
adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os prazos, taxas e condições aqui contidas são meramente indicativas. As informações contidas neste 
material foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado e foram obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis. A XP Investimentos 
não dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão dessas informações. Os 
ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material 
não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem 
obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, 
operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode 
impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser 
tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham 
a decorrer da utilização deste material ou seu conteúdo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. 
Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Este relatório é destinado 
à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser 
divulgado no site da XP. 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 XP Investimentos. Para quaisquer dúvidas e informações adicionais, favor contatar o seu assessor de investimentos 
ou o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente nos telefones 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-880-3710 (demais localidades).
A Ouvidoria da XP Investimentos 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 722 3710. Para 
mais informações sobre produtos, tabelas de custos operacionais e política de cobrança, favor acessar o nosso site: www.xpi.com.br.

Disclaimer

Fontes: B3, Bloomberg e Banco Central. Analistas (CNPI): Karel Luketic e Bruna Pezzin. 
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RECLAMAÇÕES

PARA INFORMAÇÕES

4003-3710 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 880 3710 (Demais regiões)

55 11 4935 2701 (Para clientes no exterior)

0800 771 0101 (Deficientes auditivos ou de fala)

SAC: 0800 77 20202

Se não estiver satisfeito: 0800 722 3710

xpi.com.br


