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O Processo de recuperação econômica e dos mercados
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ESTAMOS 

AQUI

Ao longo do semestre, dependendo dos dados econômicos e dos 

níveis de preços dos ativos de mercado, podemos nos 

encaminharemos para a fase 3.



FASE 1

X P  A D V I S O R Y  |  R O A D M A P

3

O que é a fase 1?

A fase 1 da recuperação é o momento de maior assimetria

favorável para se tomar risco.

• Mercados em modo de capitulação e disfuncionais.

• Agentes agindo de forma irracional e com muito medo.

• Queimando ativos de muito valor a preços de barganha.

• Baixíssima liquidez e, portanto, cash is king.

Quando iniciamos a fase 1?

23 de março, dia do anúncio do QE infinito, programa de

recompra ilimitada de títulos pelo Federal Reserve, que marcou

a virada dos mercados.

Consideramos que o início da recuperação dos ativos de risco

foi o começo da fase 1 do ciclo.

Como as autoridades se comportam?

Atuam de modo a estancar o risco sistêmico “whatever it

takes”

• Utilizam ferramentas e políticas não convencionais de

maneira desproporcional para tentar conter a crise.

Como sabemos que a Fase 1 está chegando ao fim?

Na primeira oportunidade de volta da racionalidade, os preços

iniciam descompressão como uma mola.

• Existe ainda muito medo, muito risco, mas o upside ainda é

grande.

Mercados recuperam a racionalidade e iniciam processo de

volta a funcionalidade, com elevação da liquidez.

• Sentimento de medo retrocede.

• Aproveitamento das oportunidades comprando bons

ativos ainda a preços atrativos, mas não mais barganhas

como no início da fase.



FASE 2
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O que é a fase 2?

Teste de novas máximas de preços.

• Agentes de mercado já perderam o medo.

• Entraram no estágio de busca por yield.

• Testam até onde os preços podem atingir, mas ainda

mantendo alguma racionalidade.

• Os analistas ainda fazem seus valuations, suas contas, mas

com premissas cada vez mais esticadas, mais otimistas.

• Sensação que a economia voltou a crescer.

Quando tivemos o início da fase 2?

• Nos primeiros sinais de recuperação da economia.

• Dados das economias já mostram tendência de melhora.

• Mercados encharcados de liquidez.

• Estímulo fiscal já foi implementado.

• Taxas de juros ainda estão zero .

Narrativa que justifica as premissas otimistas:

• Taxa de juros zero

• Excesso de liquidez

• Ambiente favorável às empresas, com pouca

concorrência, margens altas, custo de mão-de-obra

baixo e dinheiro barato.

Como as autoridades se comportam?

Bancos Centrais propositadamente atrasados na retirada dos

estímulos. Manterão taxas de juros zero até não restar

nenhuma dúvida que as economias realmente se recuperaram.

Quando sabemos que a Fase 2 está chegando ao fim?

Maior parte dos mercados já atingiram as máximas pré-crise,

alguns deles até já ultrapassaram esses níveis.

Uncharted waters



FASE 3
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O que é a fase 3?

• São divulgados dados bons da economia real e das

empresas de forma recorrente.

• Taxa de desemprego retoma patamar pré-crise,

principalmente em países desenvolvidos.

• Taxas de ocupação da indústria, construção civil,

importação e exportação crescendo a taxas elevadas.

• Preços das commodities atingindo níveis bem altos.

• Inflação mostra indicadores desconfortáveis.

• Excesso de liquidez e taxa de juros ainda baixas.

• Mercados entram em estágio de total irracionalidade.

• É o momento da exuberância irracional.

Quando teremos o início da Fase 3?

A terceira e última fase é o momento que os dados econômicos

ganham tração e o cenário de recuperação dos bancos

centrais começam a se concretizar.

Como as autoridades de comportam?

No meio para o final da fase 3 as autoridades se sentem

confortáveis para iniciar processo de normalização das suas

políticas:

• Elevação na taxa de juros

• Retirada do excesso de liquidez.

Como sabemos que a Fase 3 está chegando ao fim?

Os bancos centrais iniciam retirada da liquidez.

• Já não existe mais tanta liquidez abundante

• Múltiplos extremamente esticados

• Os bons ativos com preços aceitáveis não existem mais

• Necessidade de um forte ajuste dos excessos incorridos

chegou.

• Fim da festa.



NOSSAS INICIATIVAS
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Na última fase iniciaremos modo de ajuste de posições, reduzindo risco, nos preparando para os estágios finais, de forte ajuste de preços,

e montando grandes proteções dos portfólios.

Ainda é cedo para isso, mas, como bons soldados, preferimos errar por estarmos preparado muito tempo antes da guerra do que depois.

ALOCAÇÃO

Classe de ativo Perfil V

AE 2020
Tático 

atual
AE 2020

Tático 

atual
AE 2020

Tático 

atual
AE 2020

Tático 

atual

Estrutural 

ATUAL

RF Pós 75,00% 77,50% 37,50% 37,50% 17,50% 15,00% 7,50% 5,00% 0,00%

RF Pré 0,00% 1,25% 0,00% 1,25% 0,00% 1,25% 0,00% 1,25% 0,00%

RF Inflação 15,00% 11,25% 12,50% 11,25% 12,50% 11,25% 10,00% 11,25% 0,00%

Multimercados 0,00% 0,00% 27,50% 30,00% 35,00% 40,00% 37,50% 42,50% 0,00%

Renda Variável 0,00% 0,00% 10,00% 7,50% 20,00% 17,50% 30,00% 25,00% 100,00%

RF Global sem variação cambial 7,50% 7,50% 5,00% 5,00% 2,50% 2,50% 0,00% 0,00% 0,00%

RV Global com variação cambial 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 12,50% 12,50% 0,00%

Ouro / Alternativos - com variação cambial 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 0,00%

Target de retorno* CDI+1% CDI+3% CDI+4% CDI+5% Superar Ibov

Target de Volatilidade 2,00% 4,00% 6,00% 9,00% 25,00%

Horizonte de Investimento 2 anos 3 anos 5 anos 5 anos 5 anos

*Premissa: CDI de 5%

Perfil III Perfil IVPerfil IIPerfil I



D I S C L A I M E R

“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 XP Advisory.
Este material foi elaborado pela XP Advisory (“XPA”) e seus representantes e não configura um relatório de análise de valores mobiliários. As informações, prazos, taxas e condições aqui contidas são meramente
indicativas e informativas, e não constituem ou devem ser interpretadas como uma oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de 
negócios específica, qualquer que seja a jurisdição. Qualquer informação contemplada neste material deve ser confirmada quanto às suas condições, previamente à conclusão de qualquer negócio. A XPA não
declara ou garante, de forma expressa ou implícita, a integridade, confiabilidade ou exatidão de tais informações.
Uma vez que as opiniões pessoais dos analistas de investimentos e demais representantes da XPA podem ser divergentes entre si, a XPA pode ter publicado ou poderá vir a publicar outros relatórios que não
apresentem uniformidade e/ou cheguem a diferentes conclusões em relação às informações fornecidas neste material.
Os 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
baseada nas informações contidas neste material. Caso um instrumento financeiro seja expresso em uma moeda que não a do investidor, uma alteração nas taxas de câmbio pode impactar adversamente o 
preço, valor ou rentabilidade do instrumento financeiro e o leitor deste material assume quaisquer riscos de câmbio. 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 futuros. A XPA se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou
indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material ou seu conteúdo.
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.
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 contatos 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 99 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 RENTABILIDADES FUTURA. A 
RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MARERIAL TÉCNICO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER 
SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES.”
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