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A INFLAÇÃO NO BRASIL ESTÁ ACELERANDO, POR MAIS QUE OS INDICADORES DA INFLAÇÃO DE 

PREÇOS AO CONSUMIDOR INDIQUEM O CONTRÁRIO. NA VERDADE, ENQUANTO A INFLAÇÃO DO IPCA 

ESPERADA PARA 2020 ESTÁ EM APENAS 1,6% AO ANO, A INFLAÇÃO DO ÍNDICE IGP - 

REPRESENTATIVA DO PIB BRASILEIRO - DEVE FECHAR 2020 EM ASSUSTADORES 8,7%. ESTE É UM 

RESULTADO QUE VEM SENDO POUCO NOTICIADO, MAS QUE REFLETE PRECISAMENTE A DIMENSÃO 

DA REPRESSÃO FINANCEIRA QUE ESTÁ SENDO IMPOSTA ÀQUELES QUE TEM RECURSOS PARA 

INVESTIR.   

 

1. ACELERAÇÃO DA INFLAÇÃO NO BRASIL  
 

De acordo com o último Relatório Focus, a 

expectativa do mercado para a inflação do 

índice IGP-M em 2020 subiu de 6,5% no último 

mês para 8,7%. Esta é uma taxa de inflação 

extremamente elevada para um índice que é 

representativo não apenas do PIB brasileiro 

como também reflete mais adequadamente o 

poder de compra dos consumidores de alta 

renda. 

No entanto, a elevada inflação do IGP-M não 

tem recebido a devida atenção no noticiário 

brasileiro, que prefere focar na inflação dos 

preços ao consumidor – a inflação do IPCA –, 

que tem desacelerado fortemente e deve 

fechar 2020 em apenas 1,6% -, seu menor nível 

em 22 anos. 

Na verdade, a diferença entre a taxa de inflação 

do IGP-M e do IPCA é algo a ser esperado, 

especialmente quando existe um movimento 

abrupto na taxa de câmbio. Afinal ambos os 
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índices têm composição bastante diferente. 

Como exemplo: o índice IGP é composto de 

aproximadamente 60% de bens transacionáveis 

internacionalmente – que dependem da taxa de 

câmbio – e de 40% de bens não transacionáveis 

– que, por sua vez dependem da atividade 

doméstica. Por outro lado, a composição do 

IPCA é de aproximadamente 30% entre bens 

transacionáveis internacionalmente e 70% de 

não transacionáveis.    

A elevada inflação do Índice IGPM, no entanto, 

não deve passar despercebida porque ilustra 

precisamente a dimensão da repressão 

financeira que está sendo imposta àqueles 

brasileiros que têm recursos para investir. Afinal, a 

combinação de uma SELIC à taxa de 2,25% com 

um índice do IGP-M de 8,7% representam uma 

diminuição real do patrimônio investido em 

liquidez acima de 6% em um único ano. Esta 

repressão financeira, que já era uma realidade 

nos países desenvolvidos desde os anos 2000, 

agora, tudo indica, chegou também ao Brasil.  

Além do mais, a inflação do IGP-M é, na 

realidade, a inflação do PIB brasileiro. Portanto, é 

a inflação do IGP – e não a do IPC - que governa 

a dinâmica da dívida pública em relação ao PIB. 

Nesse sentido, para uma dívida bruta de 85% do 

PIB, uma inflação de 8,6% ao ano dá ao governo 

um fôlego fiscal de aproximadamente 7% do PIB. 

Se a isto for somado o efeito da desvalorização 

do Real sobre as reservas internacionais do 

Banco Central, o fôlego fiscal pode chegar a 

15% do PIB. Isto sugere que, em 2020, mesmo 

com a pandemia, a recessão e a forte expansão 

dos gastos do governo, a situação fiscal do 

governo talvez não piore tanto assim e a dívida 

líquida como porcentagem do PIB pode muito 

bem permanecer sob controle. E isto também 

não está sendo alardeado no noticiário 

nacional.  

O que tirar desta análise em termos de 

recomendação em termos de investimentos? A 

primeira conclusão é a de que o Brasil já está 

imerso em um regime de repressão financeira, 

em que taxas de juros reais negativas 

penalizarão os que investem em liquidez. Estes 

investidores, portanto, se quiserem se proteger, 

terão que se mover mais fundo no espectro do 

risco. 

A segunda conclusão é que, contrariamente ao 

que é alardeado no noticiário, a situação fiscal 

do Brasil pode ser ruim, mas não é tão ruim assim 

e em 2020 é muito provável que a dívida líquida, 

como porcentagem do PIB venha a cair, ao 

invés de aumentar. Ou seja, contrariamente ao 

que possa parecer em uma análise mais 

desavisada, o ambiente econômico local não 

parece ser tão ruim assim para quem quer tomar 

risco.   

Este relatório trata do desempenho dos 

mercados financeiros locais e internacionais ao 

longo do mês de maio de 2020 e é dividido em 4 

outras seções. A seção 2 trata do desempenho 

das classes de ativos locais do mercado 

brasileiro. A seção 3, por sua vez, trata do 

desempenho dos mercados internacionais. A 

seção 4 trata do posicionamento da AQUA 

Wealth Management à luz destes 

desenvolvimentos. Por fim, a seção 5 é a da 

conclusão. 

   

2. CLASSES DE ATIVOS LOCAIS 
 

O mês de julho foi novamente marcado por uma 

forte recuperação dos ativos domésticos – o 

quarto mês consecutivo de ganhos desde a Crise 

do Corona Vírus, em março. O melhor 

desempenho ficou novamente com a renda 

variável, que apresentou ganhos de 8,4%. Os 

títulos indexados à inflação, por sua vez, 

apresentaram ganhos de 4,39%, seguidos pelos 
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fundos multimercados com um ganho médio de 

1,37% e, então, os títulos prefixados, que 

renderam 1,08%. O CDI, no mês, rendeu 0,19% 

enquanto a moeda brasileira apreciou-se em 

4,5%, para 5,22 Reais por Dólar.  

A Figura 1 abaixo ilustra o desempenho das 

classes de ativos locais tanto ao longo do mês 

quanto ao longo do ano. Os títulos prefixados são 

representados pelo índice IRFM, os indexados à 

inflação, pelo índice IMA-B, os multimercados, 

pelo índice IFMM-A e a renda variável, pelo 

índice IBX.  

Note-se que ao longo do ano, o melhor 

desempenho dentre todas as classes de ativos foi 

o do o Dólar, que apreciou 29,5%, seguido pelo 

índice IRFM, com ganhos de 6%. O pior 

desempenho apresentou a renda variável, com 

queda de 10,4% 

 

3. CLASSES DE ATIVOS INTERNACIONAIS 

 

A Figura 2 ilustra o desempenho das principais 

classes de ativos do mercado internacional, 

tanto ao longo do mês quanto ao longo do ano 

de 2020.  

Na verdade, assim como no mercado 

doméstico, o mês de julho foi novamente 

marcado por recuperação generalizada dos 

ativos globais – com exceção dos títulos de grau 

especulativo, que caíram 1%. O melhor 

desempenho ficou com o Ouro, seguido de 

Commodities, ambos com desempenho superior 

a 5% no mês. 

Já ao longo do ano, toda as classes de ativos, 

com exceção de commodities, já estão em 

território positivo – com o SP500, em particular, já 

recuperando todas as perdas com a COVID19, 

para fechar o mês de julho com 1,2% no ano.  

As classes de ativo ilustradas na Figura 2 são as 

seguintes: liquidez (FED FUNDS), prefixados 

(TREASURIES), indexados à inflação (TIPS), Crédito 

Grau de investimento (CREDIT IG), Crédito Grau 

Especulativo (CREDIT HY), Hedge Funds, dívida 

de países emergentes (EMBI), Commodities e 

Ouro. 

 

Figura 1: Classes de Ativos Local no mês e ano 
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4. POSICIONAMENTO 
 

Depois de um rali fenomenal, que levou o índice 

BOVESPA – representativo da renda variável no 

Brasil - de um mínimo de 63.500 pontos em 

meados de março para 103.000 ao final de julho, 

o Comitê de Investimento da AQUA Wealth 

Management tomou a decisão de reduzir a 

exposição de seus portfólios a esta classe de 

ativos.  

 

Diminuir a exposição, no entanto, não significa 

que a AQUA se tornou pessimista com a bolsa de 

valores brasileira. Ela simplesmente dosou seu 

otimismo. 

 

Na verdade, até a reunião do Comitê de 

Investimentos de julho, os Portfólios da AQUA WM 

estavam com a máxima exposição possível em 

renda variável. Se se pudesse comparar o ato de 

“Investir” com o de “dirigir um automóvel”, seria 

como se a AQUA estivesse dirigindo o veículo a 

120 km por hora – ou seja, muito rápido. O que o 

Comitê de Investimentos da AQUA decidiu foi 

“tirar um pouco o pé do acelerador”. É como 

reduzir a velocidade para algo em torno de 110 

km por hora – ainda rápido, mas não mais na 

máxima velocidade permitida pelo portfólio,  

 

Isto quer dizer que a AQUA continua a ver o 

potencial de valorização na renda variável local, 

mas com um grau de convicção que, apesar de 

ainda forte, não é mais tão forte como quando 

o índice IBOVESPA estava abaixo dos 100.000 

pontos. 

 

Para contrabalançar a diminuição em renda 

variável, a AQUA WM aumentou a exposição aos 

títulos longos indexados à inflação. Tais títulos, 

além de proverem proteção contra uma 

inflação mais elevada, pagam uma taxa real de 

juros de aproximadamente 4% ao ano (em 

termos do IPCA), uma taxa que – dada a atual 

situação de repressão financeira - ainda parece 

atrativa. 

 

 5. CONCLUSÃO  

 

A inflação do índice IGP-M, representativa do PIB 

brasileiro, deve fechar 2020 em 8,7%. Com uma 

taxa SELIC a 2,25%, as taxas de juros reais 

Figura 2: Classes de Ativos Internacionais no mês e no ano 
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medidas em termos do IGP-M, estão no território 

negativo em aproximadamente - 6,5%. 

 

 Os retornos reais negativos, no entanto, não 

ficam aparentes quando se olha a inflação de 

preços ao consumidor, cuja expectativa para 

2020 está em 1,6%. Neste caso, tem-se a 

impressão de que as taxas de juros estão muito 

mais baixas que no passado, mas ainda dentro 

do território positivo. 

 

Na verdade, o governo brasileiro - com duas 

décadas de atraso em relação aos seus pares 

desenvolvidos - aderiu ao que a literatura 

acadêmica chama de repressão financeira: um 

ambiente de taxas de juros reais negativas que 

força o ajuste da dívida pública no poupador 

privado e aliviam, em muito a necessidade de 

um ajuste fiscal.  
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 MERCADO LOCAL Mês Ano

30-jun-20 31-dez-19

31-jul-20 31-jul-20

CDI 0,19% 1,96%

TÍTULOS PREFIXADOS (IRFM) 1,08% 6,00%

TÍTULOS DE INFLAÇÃO (IMA-B) 4,39% 2,65%

MULTIMERCADOS (IFMM-A) 1,37% 0,76%

BOLSA (IBX) 8,41% -10,43%

DÓLAR (PTAX) -4,51% 29,54%

MERCADO INTERNACIONAL Mês Ano

30-jun-20 31-dez-19

31-jul-20 31-jul-20

MONEY MARKETS 0,01% 0,34%

TÍTULOS PREFIXADOS 1,22% 10,48%

TÍTULOS DE INFLAÇÃO 1,82% 8,13%

CRÉDITO GRAU DE INVESTIMENTO 3,59% 9,93%

CRÉDITO GRAU ESPECULATIVO 3,62% -0,95%

MERCADOS EMERGENTES 3,45% 3,04%

HEDGE FUNDS 1,29% 0,19%

BOLSA 5,51% 1,25%

COMMODITIES 5,70% -23,86%

OURO 10,94% 30,22%

ÍNDICES/PERÍODO

ÍNDICES/PERÍODO
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

Esse material foi preparado pela Aqua Gestão de Valores Mobiliários (“Aqua Wealth Management”) e possui propósito meramente explicativo sobre o 
mercado. Este relatório não constitui e nem deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro, ou 
de participação em uma determinada estratégia de negócios. Os portfólios são meros indicadores de desempenho para os clientes, podendo não 
representar transações reais ou investimentos em contas de clientes. A Aqua Gestão de Valores Mobiliários (“Aqua Wealth Management”) 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. As informações utilizadas na confecção deste relatório são consideradas confiáveis e são obtidas de fontes 
públicas consideradas confiáveis. Não se oferece nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, confiabilidade 
ou exatidão dessas informações. Esse relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades 
específicas de um determinado investidor. 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”).Desempenho: o desempenho passado não serve de 
orientação para o desempenho no futuro, e o valor dos investimentos e a renda derivada deles tanto pode cair como subir. Retornos futuros não são 
garantidos e pode ocorrer a perda do principal. O valor e os rendimentos provenientes dos investimentos estão sujeitos a variação e flutuação. Este 
Relatório não deve ser, no todo ou em parte, (i) copiado, fotocopiado, ou duplicado por qualquer meio ou forma, ou (ii) redistribuído a terceiros sem prévia 
autorização expressa da Aqua Gestão de Valores Mobiliários (“Aqua Wealth Management”).  

 

 


