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Concluído o período eleitoral, as carteiras
de investimento começam a refletir um novo
cenário.

Como mencionamos em nossa última carta,
apenas a passagem da eleição já traria a
redução da incerteza, que poderia destravar
investimentos e decisões que, sabidamente,
estavam em compasso de espera,
aguardando uma definição de direção.

Agora, passada essa incerteza, os primeiros
desafios da nova administração são garantir
a trajetória solvente da dívida pública e abrir
espaço para um crescimento sustentável de
mais fôlego. Os primeiros sinais dados logo
após o segundo turno com a confirmação de
uma agenda reformista e liberal e que tem
senso de urgência devem ser bem
recebidos pelo mercado.

Esse é o lado da esperança. Até o início do
ano que vem, o mercado deve reagir
apenas às palavras e aos nomes da equipe
indicada. Ainda não será possível cobrar
medidas concretas, por ainda estarmos em
um período de transição, e o rumo e o bom
humor do mercado devem ser ditados
apenas e simplesmente pela intenção de
reformas, com a prioridade para a da
previdência conforme já indicado pela nova
equipe econômica.

Essa primeira fase deve ser mais
direcionada pelo investidor doméstico, o
cenário para mercados emergentes não
está especialmente favorável e não
detectamos fluxo de investimento
estrangeiro relevante que possa mudar
rapidamente o patamar de avaliação dos
ativos brasileiros. Ainda assim, há espaço
para valorização dos ativos até o início de
2019.

Para capturarmos o potencial ganho dessa
primeira onda de uma afirmação de agenda
reformista, aumentamos entre o primeiro e o
segundo turnos da eleição a proporção de

investimento em ações para o maior nível
histórico dos últimos dois anos e meio e
reduzimos a exposição de bolsa global em
dólar.

Ainda assim, mantivemos um pedaço dos
investimentos em moeda forte por essa
posição nos proteger do maior risco que
conseguimos mapear nesse momento que é
uma maior aversão a risco global provocada
pela alta de juros nos Estados Unidos e pelo
temor do fim do longo ciclo de expansão da
economia americana.

Além disso, também alongamos as posições
em títulos ligados à inflação, por
constatarmos que os prêmios dos
vencimentos mais curtos diminuíram e
foram bem capturados pelas carteiras até
aqui e por entendermos que, em contexto de
reformas estruturais, é possível que os
títulos de mais longo prazo possam reagir
mais em um começo de um processo que
visa trazer o nível de juros reais de equilíbrio
de longo prazo do Brasil para patamares
mais compatíveis com a experiência
internacional.

Nesse momento, estamos posicionados e
esperando capturar a melhora de ambiente.
Mas esse é um equilíbrio instável. A partir
da eleição do novo presidente da câmara e
da formação da base de apoio parlamentar,
os agentes econômicos vão precisar
enxergar as medidas concretas, a
aprovação de reformas, o empenho na
aprovação das pautas, as articulações
políticas bem-sucedidas. Isso deve
acontecer ao redor de março de 2019. É o
desafio da política que vai se impor ao novo
governo. Além disso, não acreditamos que o
investidor global venha para o Brasil no
primeiro momento e os locais já se
posicionaram para esse cenário, na
ausência de um forte fluxo, o caminho não
será simples. Esse é o lado da espera.
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Outubro / 2018 Toda a sabedoria humana se resume em duas palavras: 
esperar e esperança. 

Alexandre Dumas, 1802-1870, romancista francês em seu livro “O Conde de Monte Cristo”
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A partir daí o cenário vai se dividir em dois,
na ausência de uma mudança muito forte de
ambiente internacional, ou o Brasil começa
a entregar as reformas aprovadas,
vencendo os interesses corporativistas e
pode se transformar em um novo caso de
sucesso internacional, descolando-se do
destino da média dos demais mercados
emergentes e aí atrai o investidor
internacional para um novo ciclo de
investimentos, ou esse primeiro momento
de animação que foi liderado pelo investidor
local se reverte, e teremos menos risco nas
carteiras para 2019.

As chances do cenário mais benigno para o
Brasil no ano que vem se confirmar existe e
é concreta, basta o país sentar para
conversar e decidir trabalhar com uma visão
de mais longo prazo. O ambiente para isso
será o congresso e a habilidade necessária
para um bom resultado será política.

O mercado irá gradualmente caminhar do
momento atual em que a esperança
predomina, para o modo de espera por
resultados e nós teremos que calibrar a
exposição a risco em função dessa
evolução.
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Fonte: Quantum

Indicadores

Posicionamento Tático

Posicionamento dos Perfis

RF Pós-Fixado

RF Prefixado

RF Inflação

Multimercados

Renda Variável

Menor Exposição Neutro Maior Exposição

0 +1 +2-1-2

Posição AnteriorLegenda: Posição Atual

Conservador Moderado Agressivo

RF Pós-Fixado 85,00% 42,50% 7,50%

RF Pré-Fixado 0,00% 0,00% 0,00%

RF Inflação 15,00% 12,50% 15,00%

Multimercados 0,00% 30,00% 37,50%

Renda Variável 0,00% 7,50% 25,00%

RF Global 0,00% 5,00% 10,00%

RV Global 0,00% 2,50% 5,00%

RF Global

RV Global

Índices de Mercado Mês Ano 12 meses 24 meses 36 meses

CDI 0,54% 5,38% 6,61% 18,54% 35,28%
IRF-M 3,59% 7,99% 9,36% 27,17% 56,07%
IMA-B 7,14% 10,23% 10,02% 26,20% 59,96%
IFIX 5,04% 0,72% 1,21% 20,32% 57,79%
IBOVESPA 10,19% 14,43% 15,07% 36,97% 85,18%
Dólar Ptax -7,15% 12,39% 13,34% 19,08% -3,64%
S&P 500 -6,94% 1,43% 5,06% 26,75% 30,93%

Elaboração: XP Advisory
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Disclaimer
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 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 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 Advisory Gestão de Recursos Ltda. (“XP Advisory”) 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.

As informações contidas neste documento são confidenciais, sendo exclusivamente para o uso do(s) seu(s) destinatário(s). Esteja ciente de que estão expressamente proibidas, sem
qualquer exceção, modificar, copiar, transmitir, distribuir, expor, desenvolver, reproduzir, publicar, licenciar, copiar formato, criar trabalhos derivados, transferir ou de outra forma utilizar, no todo ou
em parte, para sem prévia e expressa autorização, por escrito, da XPAdvisory.


