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Em Compasso de Espera

O brasileiro é otimista e a expressão nunca foi tão verdadeira. Enquanto o país amarga uma de suas piores recessões, os
índices de confiança do empresariado e do consumidor desde o início do processo de impeachment da ex-presidente
Dilma Rousseff não param de subir: de acordo com dados da FGV, indicadores como os do setor de serviços se
encontram no melhor patamar desde fevereiro de 2015.

Contudo, ainda que esse movimento traga alento aos preços dos ativos de risco - prova da valorização da Bolsa e da
apreciação do Real nesse período - a situação econômica do país é crítica e a reversão do cenário na economia real é
muito mais lenta do que a evolução dos índices de confiança.

Segundo o IBGE, a população desocupada cresceu mais de 5% no trimestre encerrado em agosto em relação ao
finalizado em maio desse ano, atingindo 11,4 milhões de pessoas, ou 3,2 milhões a mais que no trimestre encerrado em
maio de 2015. A inadimplência, especialmente de empresas pequenas e médias, se encontra em patamares alarmantes e
o endividamento público segue em trajetória crescente.

Uma das medidas mais imediatas e concretas capazes de se evitar a frustração do prognóstico mais positivo para o país,
apesar das mazelas macroeconômicas, seria o início de um ciclo de corte de juros pelo Banco Central do Brasil. O
ambiente recessivo do país vem contribuindo para o arrefecimento da inflação, assim como um dólar mais fraco. As
perspectivas de continuidade desse cenário também corroboram a ancoragem das expectativas para os indicadores de
preços no médio e longo prazo, essencial para que o Banco Central tenha conforto em promover um afrouxamento
monetário.

De fato, o último Relatório de Inflação divulgado pelo Bacen mostrou um tom mais flexível por parte da nova diretoria do
Bacen do que no início de seu mandato, em julho desse ano. Mesmo as pressões recentes nos preços dos alimentos
foram consideradas pontuais. Pelo teor do texto, nossa interpretação é a de que o caminho para a redução dos juros pode
já ser iniciado em outubro desse ano. A instituição, contudo, não negligencia os riscos ao sucesso desse movimento.

Primeiramente, é importante lembrar que, embora o novo Governo brasileiro conte com uma equipe econômica robusta,
não está livre de dificuldades no campo político para seguir em frente com a aprovação de medidas fiscais essenciais
para que o país recupere sua alcunha de bom pagador. Propostas como a Reforma da Previdência e, mais no curto
prazo, a Proposta de Emenda Constitucional que prevê limite para os gastos do Governo - a PEC 241 - estão no radar
dos investidores e sua aprovação será crucial para corroborar a perspectiva de melhora na saúde financeira do país. A
tramitação da PEC 241 conta com grande expectativa dos mercados e emprego de capital político do Governo, mas sua
votação não será livre de questionamentos.

Em segundo lugar, o cenário externo, apesar da relativa calmaria dos últimos meses, mantém no horizonte temas que
podem trazer algum nervosismo aos mercados. Corrida eleitoral nos EUA, o próximo movimento de juros pelo FED,
eventuais mudanças no regime monetário pelos Bancos Centrais da Europa e do Japão, desdobramentos econômicos e
fiscais na China e, nas últimas semanas, o aumento das preocupações com o sistema bancário europeu, particularmente
com as notícias relacionadas ao Deutsche Bank, mantém os investidores em compasso de espera. Uma eventual fuga de
ativos de risco poderia promover rapidamente a depreciação do real em relação ao dólar, com potenciais impactos
negativos nos indicadores de confiança no Brasil.

Diante do cenário traçado acima, seguimos parcimoniosos com a volatilidade dos ativos de risco no curto prazo, ainda que
otimistas - sim - em relação à trajetória econômica do país. A exposição dos portfólios permanece inalterada no mês, com
a parcela de renda fixa pós fixada abaixo do ponto neutro, renda fixa pré e atrelada à inflação ligeiramente acima dos
níveis estratégicos, assim como a renda variável. Na classe de multimercados, a alocação segue neutra.

"No fundo de um buraco ou de um poço, acontece descobrir-se as 
estrelas.", Aristóteles



Destaques

2. Renda Fixa

O mês de Setembro foi marcado pela diminuição dos juros futuros considerando os prazos acima de 1 ano – a redução

foi em torno de 50 bps. Entre as causas desse movimento, destacamos a sinalização do Banco Central Brasileiro de um

provável início do ciclo de corte de juros na próxima reunião do Copom, a maior probabilidade quanto ao FED de uma

alta de juros mais lenta e a convergência do cenário política para a aprovação da PEC do Teto de Gastos.

Perspectivas

O relatório de inflação referente a setembro de 2016,

divulgado pelo Banco Central do Brasil, sinalizou a

projeção da inflação para abaixo da meta de 4,5% a.a. a

partir de dezembro de 2017, abrindo espaço para o início

do ciclo de corte da meta da taxa SELIC.

Dessa forma, mantivemos inalterada nosso

posicionamento tático em renda fixa (acima do neutro em

ativos pré-fixados e em ativos indexados à inflação, abaixo

do neutro em ativos pós-fixados).
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Destaques

3. Renda Variável

O Ibovespa apresentou alta, moderada, no mês de setembro. Em setembro, o principal índice da Bolsa brasileira fechou

em alta de 0,80. No ano, o índice registra alta de 34,64%.

Perspectivas

Outubro se inicia com o resultado das eleições municipais

brasileiras, onde os partidos de esquerda perderam

espaço no cenário político nacional. Tal fato representa

uma possibilidade maior da aprovação de medidas

impopulares, pois apesar do elevado índice de abstenção,

votos nulos e brancos, quem foi votar, resolveu apoiar a

mudança. Além disso, vale ressaltar a votação em relação

ao modelo de partilha (pré-sal) e a decisão do Copom – dia

19/10, com redução entre 0,25 e 0,5 p.p..

Seguimos otimistas com exposição a renda variável, pois

acreditamos numa melhora econômica, com redução do

custo de captação, melhora nas condições de crédito e

valuation atrativo das empresas brasileiras.

Dessa forma, seguimos com a exposição um ponto acima

do neutro em Renda Variável nos portfólios.

Fonte: Economática

3.1 Ibovespa 2016

Fonte: Banco Central do Brasil – Relatório de Inflação 

set/2016 – Tabela 2.3

2.1 Projeção Central do IPCA
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Em setembro, o Banco Central Americano (FED) manteve a taxa de juros inalterada, sinalizando que o aperto monetário

deve ocorrer até o final do ano. Houve a maior dissidência entre os membros desde 2014, já que 3 dos 10 integrantes

votaram pelo aumento de juros. As eleições americanas permanecem sendo o centro das atenções, com o candidato

republicano Donald Trump perdendo força nas pesquisas após o primeiro debate eleitoral, porém a definição do futuro

presidente permanece incerta. Outro destaque relevante no mês foi a reforma monetária apresentada pelo Banco

Central do Japão (BoJ), na qual haverá o controle da curva de juros através da compra de títulos governamentais de

longo prazo.

Destaques

4. Multimercados

Perspectivas

Segue a tendência dos gestores macro de capturar ganhos

através da exposição em juros locais e aproveitar

movimentos de maior volatilidade para aumentar suas

posições. A expectativa é de que estamos muito próximos

do início de um ciclo de corte de juros pelo banco central.

Na estratégia Long Short, segue a tendência de

investimentos em ativos de forma mais seletiva. A

perspectiva de aumento na volatilidade dos mercados tem

se mostrado benéfica para os fundos quantitativos.

Seguimos nosso posicionamento neutro em fundos

multimercados.
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4.1 Rentabilidade Índices (Setembro - %)

Fonte: Bloomberg

Destaques

5. Exposição Internacional

Perspectivas
Apesar da retórica do FED de recuperação e proximidade

de pleno emprego, não acreditamos que tomarão a

decisão de subida de juros antes das eleições em

novembro.

Este motivo, aliado ao excesso de liquidez no mundo, às

políticas monetárias frouxas dos demais países

desenvolvidos (Europa, Inglaterra e Japão) e à visão

menos negativa para China que o consenso de mercado,

mantemos nossa visão positiva para mercados

emergentes e de um dólar mais fraco diante das demais

moedas globais.

Mantemos a exposição de um ponto abaixo do neutro em

nossa exposição internacional em moeda forte tanto em

ações quanto em renda fixa.

Em setembro, os fundos multimercados tiveram retorno positivo e o IFMM (índice que reflete o desempenho dos

principais multimercados da indústria) se valorizou 1,61%. Os gestores macro tem capturado ganhos através da

exposição em ativos domésticos – juro real, juro nominal, moedas – e tem atuado de forma bastante tática nos

mercados internacionais. O mês apresentou um ambiente mais desafiador para os fundos Long Short, que tiveram um

mês de performance levemente abaixo ao CDI.

1,61%

1,11%

0,18%

0,80%

1,57%

1,96%

IFMM CDI Dólar Ibovespa IMA-B IRF-M

Fonte: Bloomberg
Datas referentes as próximas reuniões do Banco Central Americano

5.1 Probabilidade de aumento de juros - FED

23,60%

63,60% 65,90%
72,60%
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Índices de Mercado Mês Ano 12 meses 24 meses 36 meses

CDI 1,11% 10,42% 14,13% 28,50% 41,77%

Dólar 1,96% 19,30% 22,20% 30,67% 43,99%

Ibovespa 1,57% 22,00% 28,36% 35,87% 49,96%

IFMM 1,61% 11,14% 15,02% 32,17% 45,20%

IFIX 2,77% 28,89% 29,71% 27,80% 29,71%

IMA-B 0,80% 34,64% 29,53% 7,86% 11,52%

IRF-M 0,18% -16,87% -18,29% 32,44% 45,57%

S&P 500 -0,12% 6,08% 12,93% 9,94% 28,94%

7. Expectativas

Fonte: BACEN – Focus 3 de outubro

Fonte: Economática

6. Indicadores
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8. Posicionamento Tático

Expectativa de Mercado 2016 Variação no Mês 2017 Variação no Mês

IPCA 7,23% -11 Bps 5,07 % -5 Bps

IGP-M 8,01% -22 Bps 5,50 % -7 Bps

JUROS (SELIC) - Final 13,75% 0 Bps 11,00 % 0 Bps

PIB -3,14% 0,06 Bps 1,30 % 0 Bps

CÂMBIO - Final R$3,25 -R$ 0,01 R$3,40 - R$ 0,05 

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

=
=
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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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