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Depois de um desempenho espetacular ao longo de 2019 e de um início de 2020 que prometia 

ser bastante positivo, a bolsa brasileira respondeu ao surto de coronavirus fechando o mês de 

janeiro em leve queda. O grande ajuste, no entanto, foi feito pela taxa de câmbio que se 

depreciou com força para 4,283 Reais por Dólar. Já no mercado chinês, o epicentro da crise, a 

bolsa de valores caiu 7,1% enquanto que nos países desenvolvidos, a correção foi bastante 

contida.  

1. INTRODUÇÃO

A resposta dos mercados brasileiros ao surto de 

coronavirus foi caracterizada por uma forte 

depreciação na taxa de câmbio Real/Dólar e 

uma correção apenas moderada no preço dos 

ativos denominados em Reais.  Por exemplo, 

enquanto o Real se depreciava 6,26% em janeiro, 

o mercado de ações caia 1,25%. Isto representa

uma queda de 7,51% na bolsa brasileira 

denominada em dólares – superior até mesmo à 

queda de 7,1% na bolsa da China; o epicentro da 

crise.  

O ajuste mais do que proporcional na taxa de 

câmbio em resposta a um choque externo, é 

justamente o que deveria se esperar de um país 

com taxas de juros tão artificialmente baixas 

como o Brasil. Na verdade, o Banco Central 
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brasileiro, com sua política agressiva de corte de 

juros – seja devido ao alto desemprego, 

dominância fiscal, ou ambos estes objetivos – está 

exagerando. E nos baixíssimos níveis atuais, as 

taxas de juros brasileiras já não compensam o 

investidor externo nem pela totalidade do Risco 

Brasil, quanto mais pelo Risco Cambial de investir 

na moeda brasileira.  

Alguns números são ilustrativos. Com uma taxa 

SELIC de 4,5% ao ano e uma inflação esperada 

de 3,5% para 2020, a taxa de juros real brasileira 

está em 1%. Isto quase nem é suficiente para 

compensar o Risco Brasil, que está em 1%, quanto 

mais compensar o prêmio pelo Risco Cambial. 

Portanto, a não ser que os investidores externos 

aceitem receber um desconto para investir na 

moeda brasileira – o que é muito pouco provável 

– eles estariam muito melhor investindo em ativos 

brasileiros denominados em dólares do que em 

ativos brasileiros denominados em Reais. Nestas 

circunstâncias, a taxa de câmbio torna-se não 

somente mais reativa a choques externos - como 

observado em janeiro - como pode também 

adquirir vida própria e se desvalorizar 

agressivamente sem nenhum limite superior à 

vista. Ou seja, com juros assim artificialmente 

baixos, existe SIM a possibilidade de uma bolha 

especulativa surgir no mercado de câmbio. 

As linhas abaixo tratam do desempenho dos 

mercados financeiros ao longo do mês de janeiro 

e desde dezembro de 2018. Em complemento a 

esta Introdução, o Relatório é dividido em 4 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. E a seção 5 conclui. 

 

 

2. CLASSES DE ATIVOS LOCAIS 

 

A grande surpresa do mês de janeiro 2020 ficou 

por conta da taxa de câmbio que, como 

mencionado acima, depreciou 6,26% para 4.283 
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Figura 1: Desempenho das Classes de Ativos Local 
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Reais por Dólar. Tamanha depreciação acabou 

por amortecer o choque do surto de coronavirus 

nos mercados financeiros domésticos, poupando 

o ajuste de preços dos ativos em Reais. Por 

exemplo, como também mencionado acima, a 

bolsa brasileira, representada pelo índice IBX, caiu 

somente 1,25%. Já os títulos prefixados ganharam 

0,88% enquanto que os títulos indexados à 

inflação – de maturidades mais curtas e mais 

longas – subiram, respectivamente, 0,56% e 0,03%. 

Já os índices multimercados, representados pelo 

IFMM-A, subiram 0,68% enquanto que o CDI 

rendeu 0,38% em janeiro.   

A Figura 1 ilustra o desempenho das diferentes 

classes de ativos do mercado local brasileiro, 

tanto ao longo do mês, quanto ao longo dos 13 

meses desde dezembro de 2018. O índice IRFM 

representa a classe dos prefixados, o Índice IMAB-

5 representa os títulos indexados à inflação (curtos 

e longos), o IFMM-A representa os fundos 

multimercados e, por fim, o índice IBX é 

representativo da renda variável. As 

nomenclaturas “P. de Risco” e “P. de Mercado” 

representam proxies para dois portfólios 

eficientemente diversificados entre as classes de 

ativos locais – o Portfólio de Risco tendo 

exposição apenas aos ativos de risco e sem 

exposição ao CDI, e o Portfólio de Mercado com 

exposição a todos os ativos, inclusive o CDI. Note 

que ao longo de janeiro, e denominado em Reais, 

tanto o Portfólio de Mercado quanto o Portfólio 

de Risco tiveram retornos positivos de, 

respectivamente, 0,50% e 0,56%. Quando 

medidos em dólares, por outro lado, tiveram 

perdas de 5,72% e 4,79%. 

 

 

3. CENÁRIO INTERNACIONAL 

 

Com exceção dos preços das Commodities, que 

continuam a ceder, o efeito do surto de 

coronavirus nas classes de ativos globais não foi 

forte o suficiente para trazer o desempenho do 

mês para o lado negativo. Na verdade, o surto 

do vírus tem dois efeitos sobre os ativos 

financeiros. Por um lado, ele derruba as taxas de 

juros globais - na medida em que os investidores 

se protegem do Risco – o que beneficia ativos 

seguros como títulos de renda fixa prefixados, 

indexados à inflação e crédito grau de 

investimentos. Por outro lado, o surto de vírus 

aumenta a incerteza e, para um dado grau de 

aversão ao risco, tende a prejudicar as ativos de 

maior risco. Estes seriam a bolsa de valores, os 

títulos de países emergentes e os títulos de 

crédito grau especulativo. 

Figura 2: Desempenho das Classe de Ativos Internacionais 
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Pois o mês de janeiro de 2020 foi justamente 

caracterizado pela ação destas duas forças, 

cada um puxando o preço dos ativos globais em 

determinada direção. Porém, com exceção das 

Commodities – o aumento da incerteza 

resultante do surto de corona vírus não foi forte o 

suficiente para jogar o desempenho dos ativos 

de risco no território negativo.   

A Figura 2 ilustra o desempenho das várias 

classes de ativos do mercado internacional, 

tanto ao longo do mês de janeiro quanto ao 

longo dos 13 meses desde dezembro de 2018. As 

classes de ativos representadas são as seguintes: 

Money Market (FED FUNDS), prefixados 

(TREASURIES), indexados à inflação (INFLATION 

LINKED), crédito grau de investimento (CREDIT 

IG), crédito grau especulativo (CREDIT HY), 

Hedge Funds, títulos emergentes soberanos 

(EMBI), bolsa americana (SPX500) e 

Commodities. 

 

  

4. POSICIONAMENTO 

 

Em luz deste cenário econômico, o Comitê de 

Investimento da AQUA Wealth Management 

decidiu, em 27 de janeiro de 2020, tomar as 

seguintes decisões táticas: 

 

(i) Aumentar a exposição em dólar nos 

portfólios locais para uma sobre-

alocação moderada (MO), de neutro 

(N); financiada por uma redução na 

exposição em Renda Variável para uma 

sobre-alocação (O), de uma forte-sobre-

alocação (SO). 

 

 

(ii) Manter a posição em inflação implícita 

representada por uma sobre-alocação 

(O) em títulos de inflação curtos e uma 

sub-alocação (U) em prefixados. 

 

 

(iii) Diminuir a sub-alocação (U) em títulos 

indexados à inflação longos para uma 

sub-alocação moderada (MU); 

financiada por uma redução na sub-

alocação (U) em CDI para uma forte sub-

alocação (SU). 

 

Os motivos para a alocação em dólar estão 

relacionados as taxas de juros artificialmente 

baixas no Brasil, que não mais compensam os 

investidores globais por todos os custos e riscos 

de se investir no mercado local brasileiro. Esta 

aposta foi financiada por uma redução na 

posição extremamente otimista em bolsa de 

valores (SO) para uma posição apenas otimista 

(O) – em parte resultante do forte desempenho 

desta classe de ativos a longo de 2019. Na 

verdade, nos níveis atuais, a bolsa brasileira 

ainda não está cara – mas também está longe 

de ser barata. 

Os itens (ii) e (iii) podem ser caracterizados, 

respectivamente, como uma aposta pura em 

inflação implícita e uma outra aposta mais longa 

- tomando também risco de “duration”. Na 

verdade, com a inflação implícita em 3,5% ao 

ano – o que consideramos extraordinariamente 

otimista para o cenário brasileiro – esta aposta foi 

não apenas mantida, como também 

aumentada por uma redução na sub-alocação 

em títulos indexados à inflação longa. A Figura 3 

ilustra o posicionamento da AQUA Wealth 

Management nas várias classes de ativos 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

O ajuste do mercado local brasileiro ao surto de 

coronavírus se deu, em grande parte, através de 

um ajuste na taxa de câmbio e, com uma 

intensidade muito menor, no preço dos ativos 

denominados em Reais. Isto é justamente o que 

seria esperado em um país onde as taxas de juros 

estão extraordinariamente baixas. E, na medida 

em que o Banco Central do Brasil deve 

prosseguir com esta política - inclusive com 

possíveis novos cortes nas taxas de juros - tal 

dinâmica deve continuar: a taxa de câmbio 

amortecendo a maior parte do choque e o 

preço dos ativos em Reais a menor parte. 

Cabe aqui, no entanto, um sinal de alerta. Taxas 

de juros assim tão baixas são uma condição 

necessária – porém não suficiente – para uma 

bolha especulativa surgir no mercado de 
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câmbio. Isto foi exatamente o que aconteceu 

em 2002, durante a crise eleitoral - a crise 

eleitoral sendo, justamente, esta condição 

suficiente. No entanto, se uma nova bolha 

especulativa irá ou não surgir no mercado de 

câmbio brasileiro, esta é ainda uma questão em 

aberto. 

 

 

 

Figura 3: Decisões Táticas AQUA Wealth Management 
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MERCADO LOCAL Mês Ano

31-dez-19 31-dez-18

31-jan-20 31-jan-20

CDI 0,38% 6,37%

TÍTULOS PREFIXADOS (IRFM) 0,88% 13,01%

TÍTULOS DE INFLAÇÃO (IMA-B) 0,26% 23,27%

MULTIMERCADOS (IFMM-A) 0,68% 11,24%

BOLSA (IBX) -1,25% 31,72%

DÓLAR (PTAX) 6,26% 10,54%

MERCADO INTERNACIONAL Mês Ano

30-dez-19 31-dez-18

31-jan-20 31-jan-20

MONEY MARKETS 0,13% 2,31%

TÍTULOS PREFIXADOS 2,44% 9,75%

TÍTULOS DE INFLAÇÃO 2,92% 10,33%

CRÉDITO GRAU DE INVESTIMENTO 2,38% 20,37%

CRÉDITO GRAU ESPECULATIVO 0,37% 13,75%

MERCADOS EMERGENTES 2,23% 15,12%

HEDGE FUNDS 0,49% 9,21%

BOLSA 0,13% 28,67%

COMMODITIES -2,95% -17,03%

OURO 4,88% 23,91%

ÍNDICES/PERÍODO

ÍNDICES/PERÍODO



 

 
São Paulo   Montevidéu   Miami 

www.aquawm.com 

 

 
 

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. 

 

 

 

 

 


