
 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Depois de um desempenho extraordinário em 2017, 

quando o índice IBX rendeu 27,5% - em adição ao 

surpreendente ganho de 10% em janeiro de 2018; o 

acerto de contas finalmente chegou no mês de maio com 

a greve dos caminhoneiros. O Índice IBX caiu 10,9% 

acompanhado de forte desvalorização do Real e de   

quedas acentuadas em todas as outras categorias de 

risco do mercado local. 

Quedas desta magnitude em um único mês são, sem 

sombra de dúvida, um evento extremo. Mas cabe 

lembrar que, no Brasil, eventos extremos acontecem 

com demasiada frequência; como melhor analisado em 

nosso último relatório “Disciplina de Investimentos”1. Na 

verdade, no Brasil, movimentos do mercado de ações 

superiores a 10% em um único mês, como aqueles 

observados tanto em maio quanto em janeiro, tem 

acontecido, historicamente, em 15% dos meses – ou, em 

média, uma vez a cada sete meses: às vezes para mal, 

como em maio, às vezes para bem, como em janeiro.    

A crise dos caminhoneiros marca a entrada do Brasil em 

mais um dos seus conturbados ciclos eleitorais – ciclos 

estes sempre marcados por rumores de mercado, um 

fluxo contínuo de notícias nos principais meios de 

comunicação e volatilidade excessiva nos preços dos 

ativos. E mais uma vez o Brasil entra em um ciclo 

eleitoral com taxas de juros exageradamente baixas; o 

que, a médio prazo, tende a beneficiar a atividade 

econômica mas, no curto prazo, torna excessivamente 

barato apostar contra os ativos de risco brasileiros.  

Neste sentido, é importante que os investidores locais 

estejam atentos e mantenham a Disciplina de 

Investimento. A volatilidade dos ativos brasileiros pode 

não apenas persistir como também intensificar-se. Por 

outro lado, com as taxas de juros locais exageradamente 

baixas, a moeda brasileira pode continuar a perder valor 

- salvo alívios temporários provindos ou de intervenções 

diretas do Banco Central no mercado de câmbio ou de 

notícias positivas no cenário eleitoral2.  

                                                 
1 Relatório de 29 de maio da AQUA Wealth 

Management: Disciplina de Investimentos 
2 Para uma melhor análise dos fundamentos do Real, 
favor consultar o Relatório de 29 de março da AQUA 
Wealth Management: “Alerta para o Real”. 

Em complemento a esta Introdução, este Relatório é 

dividido em 3 outras seções. A seção 2 trata do 

desempenho do mercado local brasileiro medido em 

Reais. A seção 3, por sua vez, discute o mercado 

internacional, medido em dólares. A seção 4 trata do 

posicionamento da AQUA Wealth Management em luz do 

atual cenário econômico. 

2. CLASSES DE ATIVOS LOCAIS 

O mês de maio foi marcado por um desempenho 

fortemente negativo de todas as categorias de risco do 

mercado local brasileiro. Não apenas a bolsa de valores, 

representada pelo índice IBX, caiu 10,9% no mês, como 

os prefixados, representados pelo índice IRFM, perderam 

1,85%, os indexados à inflação (IMA-B) 3,16% e os 

fundos multimercados (IFMM-A) 1,69%. Duas proxies 

para o desempenho médio do mercado local brasileiro3 – 

o Portfólio de Risco e o Portfólio de Mercado – também 

tiveram desempenho negativo, rendendo, 

respectivamente (-3,22%) e (-2,30%). Ou seja, em 

meio a toda esta volatilidade, nem mesmo a 

diversificação do portfólio mostrou-se suficiente, e o 

único porto seguro foi na realidade o CDI, que ganhou 

0,52% no mês. Por sua vez, a taxa de câmbio Real & 

Dólar, fechou maio em 3,72, com a moeda brasileira 

desvalorizando-se 6,18%. 

 A Figura 1 abaixo ilustra o desempenho das várias 

classes de ativos do mercado local brasileiro tanto ao 

longo do mês de maio quanto ao longo do ano de 2018, 

inclusive para o Portfólio de Risco e o Portfólio de 

Mercado. Notem que os ganhos com o mercado de renda 

variável ao longo de 2018 foram totalmente eliminados 

depois do desempenho de maio – enquanto que para as 

outras categorias de risco, os ganhos no ano ainda 

permanecem em território positivo (IRFM 2,32%: IMA-B 

1,51%; IFMM-A 2,24%), mas todas rendendo abaixo do 

CDI (2,64% no ano). O desempenho do Real, por sua 

vez, não está ilustrado na Figura 1, mas, ao longo de 

2018, a moeda brasileira desvalorizou-se 12,56%. 

3 O Portfólio de Risco inclui todas 

as classes de ativos com exceção 
do CDI, enquanto que o Portfólio 
de Mercado inclui também o CDI. 
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Figura 1: Categorias de Risco: Desempenho ao longo do 

mês e do ano como % do CDI 

3. CENÁRIO EXTERNO

Em termos do cenário internacional, o mês maio foi 

novamente caracterizado pelo aumento nas taxas de 

juros americanas, com a taxa de 10 anos ganhando 0,07 

pontos percentuais para 3,02% ao ano. Na verdade, 

tanto ao longo do mês quanto ao longo do ano de 2018, 

o deslocamento da curva de juros americano vem sendo

praticamente paralelo, com todas as maturidades 

aumentando na mesma proporção.  

O movimento na curva de juros nominal americana é 

ilustrado na Figura 2 que destaca o leve aumento dos 

juros americanos ao longo do mês de maio, em contraste 

com o forte aumento observado ao longo do ano de 

2018, período em que a taxa de juros de 10 anos subiu 

0,61 pontos percentuais.  

Figura 2: Curva de Juros dos Estados Unidos 

Quanto à renda variável global, o movimento foi de alta, 

com a bolsa americana ganhando 2,87% ao longo do 

mês (1,36% ao longo de 2018)– em forte contraste com 

péssimo desempenho da bolsa brasileira. O melhor 

desempenho dentre as categorias de risco internacionais 

ficou novamente com as commodities, que tiveram um 

ganho expressivo de 4,01% em maio (12,41% ao longo 

de 2018). Isto está ilustrado na Figura 3 abaixo que 

mostra o desempenho, ao longo de maio e em 2018, das 

seguintes categorias de risco:  Money Market (FFTRTR), 

prefixados (ITRROV), indexados à inflação (JPILUILA), 

crédito grau de investimento (CREDIT IG), crédito grau 

especulativo (CREDITIG), Hedge Funds (HFRXGL), 

títulos emergentes soberanos (IBOXUSLT), bolsa 

americana (SPX 500) e commodities (GSCI). Note que, 

com exceção do crédito de grau especulativo, todas as 

categorias de risco tiveram retorno positivo ao longo do 

mês de maio - em forte contraste com o péssimo 

desempenho do mercado local brasileiro. 

Figura 3: Categorias de Risco no Mercado Global 

4. POSICIONAMENTO

A greve dos caminhoneiros marca o início de mais um 

conturbado ciclo eleitoral no Brasil – ciclo este agravado 

por uma taxa SELIC excessivamente baixa, o que torna 

demasiado barato apostar contra os ativos de risco. 

Historicamente isto tem se mostrado uma receita certa 

tanto para volatilidade quanto para eventos extremos. 

Neste sentido, é importante permanecer atento e manter 

a disciplina de investimento.  

Com os ativos de risco brasileiros baratos frente aos 

ativos globais, além de uma taxa SELIC excessivamente 

baixa, a AQUA Wealth Management mantém uma sobre-

alocação moderada em renda variável no Brasil e uma 

sobre-alocação no dólar – com a taxa de câmbio com 

potencial de desvalorizar na direção dos 4 Reais por 

dólar. Estas sobre-alocações são financiadas por uma 

forte sub-alocação em CDI. Como descrito em nosso 

último relatório “Disciplina de Investimentos”, são 

poucos os dias que fazem a diferença no mercado de 

ações – e eles são justamente aqueles “raros” eventos 

extremos positivos, que usualmente acontecem em 

períodos de alta volatilidade, como nos ciclos eleitorais 

brasileiros.  



* dado referente a inflação até abril

ÍNDICES Maio 2018 2018 

CDI 0,52% 2,67% 

DÓLAR (PTAX)  6,18% 12,40% 

INFLAÇÃO (IPCA)* 0,22% 0,92% 

BOLSA (IBX) -10,41% 0,48% 

TÍTULOS DE INFLAÇÃO (IMA-B) -3,16% 1,51% 

TÍTULOS PREFIXADOS (IRFM) -1,85% 2,35% 
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
Produzido pela Aqua Gestão de Valores Mobiliários (“Aqua”). A finalidade deste material é ser um comentário geral 

do mercado. Os portfólios são meros indicadores de desempenho para os clientes, podendo não representar 

transações reais ou investimentos em contas de clientes. A Aqua não se responsabiliza pela exatidão ou completude 

das informações aqui contidas nem se responsabiliza por eventuais prejuízos de qualquer natureza em consequência 

do uso destas informações. Este material não deve ser a única fonte para avaliar e suportar a decisão de 

investimento, pois nem todas as ideias de investimento mencionadas são adequadas para todos os investidores 

(“Suitability”). O valor e os rendimentos provenientes dos investimentos estão sujeitos a variação e flutuação, não 

havendo garantia de retornos para os investimentos realizados. O conteúdo deste material é expressamente 

proibido sem autorização prévia por escrito da Aqua. 




