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Ouvindo música em meio ao barulho

Estamos vivendo em uma época interessante. Há muito ruído no ambiente político e econômico.

Apenas para mencionar alguns dos tópicos mais relevantes que afetam decisões de investimento, temos, no mundo, os 
Estados Unidos sob nova direção e a Europa em transição política em meio a decisões favoráveis e contrárias a um bloco 
econômico mais unido. Dentro do Brasil, instabilidade político-institucional e uma recessão que permanece por um 
período mais prolongado do que o originalmente projetado. 

Uma decisão consistente de investimento tem que separar o que pode ser o começo de uma tendência mais duradoura e, 
assim, determinar de forma permanente a avaliação de valor justo de um  ativo, do que pode ser ruído de curto prazo. Em 
alguns casos, podemos enxergar esses ruídos como uma oportunidade de montar ou desfazer uma posição em condições 
vantajosas.

O trabalho do investidor é tentar ver através da neblina, separar o episódio político da semana, a última publicação nas 
redes sociais de um político importante, do sinal de que o governo ou a orientação política mudaram em definitivo. 
Obviamente, não é uma tarefa fácil, mas alguns dos recursos que usamos para tomar decisões é comparar o momento 
atual com experiências passadas e usar preços de mercado como expressão do risco e retorno avaliados pelos agentes 
econômicos. 

Um exemplo mais fácil para ilustrar essa tarefa pode ser o título indexado à inflação de emissão do governo. Quando a 
discussão alguns meses atrás era centrada na trajetória da dívida do governo, os investidores pediam prêmios crescentes 
preocupados com a sustentabilidade fiscal de longo prazo do emissor dos títulos, no caso, o governo brasileiro.

Esse título atingiu o seu auge de remuneração recente em dezembro de 2015, quando quem comprasse o papel 
receberia uma remuneração próxima a 7,40% acima da inflação por nove anos. Apesar de soar atraente, naquele 
momento, somente quem conseguisse enxergar além do governo passado que, à altura, não conseguia mobilizar o 
congresso para votar reformas necessárias à estabilização da situação fiscal, é que poderia ter o conforto de investir para 
prazos mais longos e aproveitar a oportunidade.

Hoje, quem compra esses títulos recebe 6,20% de juros sobre a inflação para esse mesmo período. O nível atual de 
preços indica que o mercado precisa de menos prêmio para comprar esse risco com a equipe econômica atual, a política 
fiscal atual e sua perspectiva futura e a tensão política na temperatura de hoje.

Ainda estamos com uma remuneração acima da média dos últimos cinco anos para esse título, que é de um retorno de 
5,70% sobre a inflação. Entender se podemos seguir nessa direção e reduzir mais ainda os prêmios envolve projetar se 
os últimos cinco anos podem servir de guia para a trajetória futura. 

Há várias ressalvas na comparação. As condições de liquidez no mundo pioraram marginalmente no último ano, a política 
monetária no Brasil está mais apertada, a percepção do problema fiscal corrente piorou, mas a projeção futura melhorou 
com o encaminhamento das reformas. 

No entanto, se o futuro oferecer contexto sem ruptura institucional no país e com a perspectiva de uma melhora 
significativa de fundamentos e, ainda resolvermos um problema estrutural grande como o da previdência, seria possível 
atingir pelo menos esse patamar de preços da média dos últimos cinco anos, ou obter um ganho adicional nesse tipo de 
título. 

Vale lembrar que não é uma teoria simples de reversão à média, mas sim uma forma de comparar o prêmio de risco atual 
com outro período no mesmo país com uma estrutura semelhante para tentar tirar lições e atribuir preços justos.

Assim, se os eventos atuais forem temporários, por exemplo, os Estados Unidos estimularem a sua economia doméstica, 
mas os juros americanos não subirem radicalmente, ou ainda, a situação política no Brasil continuar tensa, mas esse fato 
não inviabilizar a agenda de reformas, estamos no território do risco-retorno saudável.

Se esses indicadores não mudarem a forma pela qual percebemos as condições de liquidez no mundo ou as condições 
de solvência do país, entendemos que, por enquanto, temos apenas ruído atrapalhando a música. 

A evidência é a verdade. O ruído é o que nos 
distrai da verdade.

Nate Silver, estatístico e autor norte-americano



No mês passado estávamos posicionados com a

possibilidade de fluxo de capital para a bolsa brasileira e o

envio das reformas da previdência. Permanecemos

otimistas no longo prazo, porém, no curto prazo as

incertezas se elevaram, tanto no ambiente interno quanto

externo, resultando em uma visão mais cautelosa. Além da

economia não ter demonstrado recuperação ainda, temos

um acirramento nos ânimos na política brasileira, o que

pode atrasar uma nova onda de valorização da bolsa

brasileira.

Dessa forma, seguimos com a exposição um ponto acima

do neutro em Renda Variável nos portfólios.

Destaques

2. Renda Fixa

O início de novembro foi marcado por uma forte queda nos preços dos ativos indexados à inflação e prefixados. No dia

14 de novembro, considerando a rentabilidade mensal, os ativos indexados à inflação caíam 3,5% enquanto os

prefixados 1,3%. Ao longo do mês, observamos leve recuperação desses títulos, porém sem força suficiente para

renderem acima do CDI.

Perspectivas

Apesar da volatilidade do último mês, continuamos

projetando o aumento na velocidade do corte de juros pelo

COPOM bem como a aprovação das medidas que

melhorarão estruturalmente a dívida pública brasileira. Tal

qual mostrado no gráfico ao lado, ativos prefixados tendem

a ser melhores instrumentos para aproveitar essa

mudança benigna de cenário em comparação aos títulos

de inflação.

Dessa forma, mantemos nosso posicionamento em ativos

prefixados para dois pontos acima do neutro, mantendo

inalterada a posição em ativos indexados à inflação acima

do neutro e abaixo do neutro em ativos pós-fixados.
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Destaques

3. Renda Variável

No mês de novembro, o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, terminou o mês em queda de 4,65%, sendo essa a

primeira queda desde maio. O principal destaque no mês foi a vitória, inesperada, para a grande maioria, do republicano

Donald Trump nos Estados Unidos. Esse fato gerou um cenário de incertezas, aumentou a imprevisibilidade, gerando

uma maior aversão a risco, com a alta do dólar em relação a moeda de países emergentes e queda nas bolsas.

Perspectivas

Fonte: Bloomberg

Fonte: Bloomberg

2.1 Rentabilidade de NTN-F Jan/25 e NTN-B Ago/24
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Após o resultado da eleição, houve crescimento

nas projeções de estímulos para economia

americana com cortes em impostos, maiores gastos

em defesa e infraestrutura, sendo o S&P um dos

índices beneficiados neste movimento.

Em contrapartida, o aumento das tensões políticas

com a proximidade das eleições em vários países

da União Europeia, nas quais movimentos ultra-

nacionalistas tem ganhado espaço, tem criando

mais instabilidade e dificultado uma visão mais

positiva para ativos Europeus.

Apesar do curto-prazo positivo para os EUA,

seguimos com posição abaixo do estrutural em

exposição internacional pelas maiores expectativas

de retorno dos ativos brasileiros.

Destaques

4. Multimercados

Perspectivas

Apesar do aumento da volatilidade de mercado após as

eleições americanas, permanece a visão dos gestores de

que o Banco Central deve prosseguir com o corte de juros

e o ciclo poderá ser acelerado caso persista a piora nos

indicadores de atividade.

Seguimos nosso posicionamento neutro em fundos

multimercados.
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4.1 Meses de performance negativa do IFMM 

desde 2009

Fonte: Bloomberg

5. Exposição Internacional

O mês de novembro foi bastante desafiador para os fundos multimercados, o IFMM (índice que reflete o desempenho

dos principais multimercados da indústria) teve queda de 0,13%. Desde 2009, este é o 5º mês que a indústria tem

rentabilidade negativa. Houve uma dispersão grande de performance entre os gestores, com melhores retornos para os

fundos que conseguem capturar ganhos em mercados globais. Já os gestores que estavam concentrados em fatores

de risco local acabaram tendo mais dificuldades por conta de uma piora de percepção para países emergentes.
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A surpreendente eleição americana, contrariando todas as pesquisas, foi o evento de maior destaque em novembro. A

relevância tornou-se ainda maior devido aos discursos pré-eleitorais do presidente Donald Trump sobre impostos,

questões migratórias e restrições comerciais. Posteriormente, tivemos um cenário de aversão ao risco global com forte

desvalorização dos ativos emergentes (e.g. MSCI emergentes retraiu-se 4,66% no mês), relacionado as incertezas

globais e ao aumento da parte longa da curva americana que apresentou variação de 330 basis points, como verificado

no gráfico 5.1.

Na Europa, o referendo Italiano sobre a reforma constitucional não foi aceito, reforçando a incerteza política no

continente. Além disso, o Banco Central Europeu estendeu os estímulos fiscais até o final de 2017, visto a baixa

inflação persistente europeia.

Destaques

Perspectivas
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Fonte: Bloomberg

5.1 Título da dívida publica americana – 10 

anos  

Eleição americana



Índices de Mercado Mês Ano 12 meses 24 meses 36 meses

CDI 1,04% 12,73% 14,04% 28,88% 42,57%

IRF-M 0,32% 21,14% 21,83% 29,69% 45,78%

IMA-B -1,22% 21,28% 23,13% 29,54% 53,24%

IFMM 0,23% 13,70% 15,07% 33,52% 44,61%

IFIX -2,55% 30,38% 26,52% 34,97% 30,19%

IBOVESPA -4,65% 42,81% 37,20% 13,12% 17,96%

Dólar Ptax 6,78% -13,01% -11,79% 32,68% 46,10%

S&P 500 3,42% 7,58% 5,69% 6,35% 21,76%

7. Expectativas

Fonte: BACEN – Focus 2 de dezembro de 2016

Fonte: Economática

6. Indicadores
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8. Posicionamento Tático

Expectativa de Mercado 2016 Variação no Mês 2017 Variação no Mês

IPCA 6,69% -19 Bps 4,93 % -1 Bps

IGP-M 6,98% -55 Bps 5,38 % -34 Bps

JUROS (SELIC) – Final - - 10,50 % -25 Bps

PIB -3,43% -12 Bps 0,80 % -40 Bps

CÂMBIO - Final R$3,46 +R$ 0,26 R$3,45 + R$ 0,14 

RF Pós-Fixado

RF Pré-Fixado

RF Inflação

Multimercados

Renda Variável

Menor Exposição Neutro Maior Exposição

0 +1 +2-1-2

Posição AnteriorLegenda:

RF Global

RV Global

Posição Atual



O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da XP Investimentos CCTVM S/A (“XP Investimentos ou XP”) ou por agentes autônomos de investimento que desempenham

suas atividades por meio da XP, em conformidade com a ICVM nº 497/2011, os quais encontram-se registrados na Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores

Mobiliários – ANCORD. O agente autônomo de investimento não pode realizar consultoria, administração ou gestão de patrimônio de clientes, devendo atuar como intermediário e solicitar

autorização prévia do cliente para a realização de qualquer operação no mercado de capitais.

Este relatório foi elaborado pela XP Investimentos e 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 XP Investimentos não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatóro.

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 XP Investimentos 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 XP Investimentos.

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 agentes autônomos de investimento da XP e aos 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.

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.

O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da XP Investimentos: www.xpi.com.br.

A XP Investimentos Corretora se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo.

A XP Gestão de Recursos Ltda. (“XP Gestão”) e a XP Investimentos são sociedades que estão sob o mesmo controle comum, sendo ambas controladas indiretamente pela XP Controle

Participações S/A (“XP Controle”).

Os produtos de renda fixa são preferencialmente indicados para investidores de perfil conservador e moderado, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos.

A operação envolvendo ativos de renda fixa se consubstancia na compra e venda de produtos que podem ser públicos (emitidos pelo governo) ou privados (emitidos por sociedades,

financeiras ou não), prefixados (baseado em taxa fixa de rentabilidade) ou pós-fixados (baseado em indexadores, como índices de inflação, etc). Os riscos da operação envolvendo ativos de

renda fixa normalmente estão na capacidade do(s) emissor(es) em honrar o pagamento (risco de crédito); nas garantias prestadas na operação; na impossibilidade de venda do título

(liquidez ocorre somente no resgate), o que inclui a ausência de um mercado secundário ou mesmo a venda do ativo por preço inferior ao valor pago pelo investidor, considerando a taxa do

produto (risco de liquidez); na possibilidade de variação da taxa de juros e dos indexadores (risco de mercado); e nos riscos inerentes à estrutura da operação.

Títulos públicos, LF, FIDC, CRA, CRI e Debênture não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (“FGC”). CDB, LC, LCI e LCA contam com a garantia do FGC, que garante a

devolução do principal investido acrescido de juros referente aos rendimentos, até o momento em que ocorrer a intervenção pelo Banco Central do Brasil, na hipótese de incapacidade de

pagamento da instituição financeira emissora do ativo, de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição ou conglomerado financeiro. DPGE é garantido, pelo FGC, até o valor de R$ 20

milhões por CPF ou CNPJ, por instituição ou conglomerado financeiro.

O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado, moderado-agressivo e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. 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, dependendo das

cotações nos mercados. 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. O patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto

O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil moderado-agressivo e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos.

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 preferencialmente indicado para investidores de perfil moderado-agressivo e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos.

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 commodities é preferencialmente indicado para investidores de perfil moderado-agressivo e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP

Investimentos. 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.

Fundo de investimento é uma comunhão de recursos, captados de pessoas físicas ou jurídicas, com o objetivo de obter ganhos financeiros a partir da aplicação em títulos e valores

mobiliários. Um fundo é organizado sob a forma de condomínio e seu patrimônio é dividido em cotas, cujo valor é calculado diariamente por meio da divisão do patrimônio líquido pelo número

de cotas em circulação. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE

INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR

DE CRÉDITO – FGC. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. AS

INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL TÉCNICO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES.

Os fundos de investimento imobiliário possuem isenção de imposto de renda na hipótese de cotistas que sejam pessoas físicas e, cumulativamente, (i) tenham menos de 10% da totalidade

de cotas do fundo; (ii) cujas cotas sejam negociadas em bolsa de valores; e (iii) tenham mais de 50 cotistas.

Disclaimer
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